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1.

Perusopetuksen arvoperusta

1.1.

Perusopetuksen arvoperusta (perusteet)

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu tässä esitetyn arvoperustan mukaisesti.
Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen
Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta merkityksestä. Jokainen oppilas
on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen
mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja yksilöllistä
tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen
oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään. Yhtä tärkeä on kokemus osallisuudesta ja siitä, että
voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä toimintaa ja hyvinvointia.
Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan
oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä
paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan,
luontoon ja eri kulttuureihin. Oppimisesta syrjäytyminen merkitsee sivistyksellisten oikeuksien
toteutumatta jäämistä ja on uhka terveelle kasvulle ja kehitykselle. Perusopetus luo edellytyksiä
elinikäiselle oppimiselle, joka on erottamaton osa hyvän elämän rakentamista.
Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit
tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa.
Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan
arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. Oppilaita tuetaan rakentamaan
omaa arvoperustaansa. Koulun ja kotien yhteinen arvopohdinta ja siihen perustuva yhteistyö
luovat turvallisuutta ja edistävät oppilaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Henkilöstön avoin
ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, perinteisiin ja
kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.
Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia

Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden
puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetus edistää hyvinvointia,
demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa. Tasa-arvon tavoite ja laaja
yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. Opetus edistää osaltaan
taloudellista, sosiaalista, alueellista ja sukupuolten tasa-arvoa. Opetus on oppilaita
uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta. Koulua ja opetusta ei saa
käyttää kaupallisen vaikuttamisen kanavana.
Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja
muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuriidentiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään
sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen
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Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen
ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. Ihmisyyteen kasvussa jännitteet
pyrkimysten ja vallitsevan todellisuuden välillä ovat väistämättömiä. Sivistykseen kuuluu
taito käsitellä näitä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti sekä rohkeus puolustaa hyvää.
Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen
asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden
näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua
itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen
pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää
tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta
kehittymisestä ja hyvinvoinnista.

moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten
pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.
Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat
monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten
elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja
katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus
antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan
myönteisten muutosten puolesta.
Kestävän elämäntavan välttämättömyys
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän
ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän
kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja
ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan
ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen
sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon
loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla
rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle.
Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä
pyrkimystä toimia kestävästi.
Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja
luonnon tulevaisuuden. Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä
ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja
pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös
kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin.
Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen.

1.2.

Perusopetuksen arvoperusta Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

http://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/426525

Perusopetuksen arvoperusta

Perusopetuksen
opetussuunnitelman
perusteisiin
kirjattua
arvoperustaa
täydentää
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen osalta kasvatus- ja opetustoimen strategiseen
toimintaohjelmaan kirjatut arvot. Voimassa oleva strateginen toimintaohjelma on tallennettu
Lappeenrannan kaupungin kotisivuille http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/cgi/
DREQUEST.PHP?page=meeting_frames. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti siitä
kokouksessaan 13.4.2013 § 30.
Arvojen toteutumista arvioidaan erilaisten kyselyiden yhteydessä, joita tehdään huoltajille,
oppilaille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.Lisäksi arvojen toteutumista arvioidaan
strategiakausittain järjestettävissä kasvatus- ja opetuslautakunnan ja palvelualueiden edustajien
(esimiehet, henkilöstö, huoltajat, oppilaat, toimialajohto) yhteisissä arviointikeskusteluissa.

1.2.1.

Pontuksen koulun arvoperusta

Pontuksen koulun arvot ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus,toisten arvostaminen ja
kunnioittaminen. Tavoitteena on luoda nämä arvot huomioiden oppilaille turvallinen ja
monipuolinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa hyvän oppimisen, kunnioittavan ja välittävän
vuorovaikutuksen. Arvojen pohjalta luodaan yhteiset vuorovaikutussopimukset kodin ja koulun,
koulun kaikkien aikuisten sekä koulun aikuisten ja lasten välillä.
Pontuksen koulun vuorovaikutussopimukset
2

Aikuisen ja lapsen vuorovaikutus
Ole läsnä ja kuuntele, mitä lapsella on sanottavaa
# Oppilaantuntemus on hyvän vuorovaikutuksen lähtökohta.
# Ole empaattinen ja anna aikaa lapselle.
# Ota huomioon lasten erilaiset tarpeet.
# Aikuinen ottaa vastuun kaikissa tilanteissa.
Ole aikuinen!
# Itsetuntemus on hyvän aikuisuuden perusta.
# Älä mene lapsen tunteeseen mukaan.
# Ota kritiikki positiivisena kehittämishaasteena.
# Muista, että sinulla on vaitiolovelvollisuus.
# Ole ratkaisukeskeinen.
# Erota huutaminen ja tiukkaan sanominen toisistaan.
Kunnioita lapsen mielipidettä
# Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi.
# Oppilaskunnan kautta lapsilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisönä.
# Kerro lapselle, jos olet hänen kanssaan eri mieltä ja perustele, miksi.
# Opasta lasta erottamaan oikea ja väärä, hyvä ja paha.
Yhteiset säännöt - rajat ovat rakkautta
# Koulun järjestyssäännöt ovat yhteiset, joista kaikki ovat vastuussa.
# Koulussa on selkeät ja turvalliset rajat ja niistä pidetään kiinni. Kaikkia rajoja ei tarvitse perustella.
# Varmista, että lapsi on sisäistänyt säännöt ja tietää seuraamukset.
# Positiivista käyttäytymistä harjoitellaan ja siitä annetaan palautetta.
# Muista oppilaan oikeudet.
Pontuksen koulun vuorovaikutussopimukset
Huoltajien ja koulun aikuisten vuorovaikutus

# Kuuntele lasta ja ole kiinnostunut hänen päivästään. Muista silti, että lapsi kertoo tapahtumista
omasta näkökulmastaan.
# Puhu koulusta lapselle positiivisesti. Esitä mahdollinen kritiikki suoraan aikuiselle.
# Osallistu vanhempainiltoihin, varaa aikaa koulun kasvatuskeskusteluihin ja muuhun koulun
toimintaan.
KOULUN AIKUISILLE:
# Näe vanhempainyhdistys voimavarana myös ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.
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KODEILLE:

# Kehitä yhteistyössä vanhempien kanssa selkeät toimintatavat koulun ja kodin väliseen
yhteydenpitoon. Vanhemmat tarvitsevat asiallista, ymmärrettävää ja säännönmukaista tietoa
lapsen arjesta, edistymisestä sekä Pontuksen koulun tapahtumien aikatauluista.
# Kannusta luokkasi/ryhmäsi vanhempia osallistumaan vanhempaintoimintaan ja osallistu itsekin
siihen omien mahdollisuuksiesi mukaan.
# Käytä kunnioittavaa ja arvostavaa puhetta perhettä kohdatessasi. Huomioi perheen tilanne ja
toimi sen mukaan.
Vuorovaikutussopimukset Pontuksen työyhteisössä
aikuinen- aikuinen
Ammatillisuus
# Ammatillinen vuorovaikutus on osa jokaisen työtehtävää.
# Vaali vuorovaikutustaitoja – kuuntele ja keskustele.
# Työskentele ryhmässä yhteistä päämäärää kohti yhdessä sovituin säännöin.
# Kunnioita jokaisen työtä.
# Keskustele työasioista avoimesti ja sovi yhteiset käytänteet tiimeissä.
# Pidä kiinni yhteisistä linjauksista, sopimuksista ja aikatauluista.
# Myönnä ja tiedosta omat vahvuutesi ja virheesi.
# Ole tasapuolinen.
Luottamus
# Luota tiimeissä tehtyihin päätöksiin ja noudata niitä.
# Anna tarvittaessa parannusehdotuksia.
# Luota kollegan ammattitaitoon.
# Jokainen on velvollinen ottamaan selvää tehdyistä päätöksistä.
Avoimuus
# Suhtaudu kehitysehdotuksiin ja uusiin ideoihin avoimesti.
# Anna hyvän kiertää – jaa ideoitasi toisille ja ota niitä myös avoimesti vastaan.
# Pyydä apua tarvittaessa.

Perusopetuksen arvoperusta

# Kaikkia tiedotetaan tasapuolisesti yhteisesti sovituilla tiedotuskäytänteillä.
Kunnioitus
# Kunnioita toisen persoonaa ja tapaa toimia.
# Kerro kollegalle, jos olet hänen kanssaan eri mieltä ja perustele.
Asioiden käsittely ja palautteen antaminen
# Muista positiivinen palaute!
# Anna palaute suoraan kyseessä olevalle henkilölle.
# Ole palautteessasi ammatillinen ja hienotunteinen, käytä arvostavaa ja ratkaisukeskeistä
puhetapaa.
4

# Keskustele asiasta esimiehesi kanssa, mikäli asia ei selviä.
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# Ammatillisesta vuorovaikutuksesta kieltäytyminen on kieltäytymistä työtehtävistä

2.

Perusopetuksen oppimiskäsitys

2.1.

Perusopetuksen oppimiskäsitys (perusteet)

Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas
on aktiivinen toimija. Hän oppii asettamaan tavoitteita ja ratkaisemaan ongelmia sekä itsenäisesti
että yhdessä muiden kanssa. Oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmisenä kasvua ja yhteisön
hyvän elämän rakentamista. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen
kannalta olennaisia. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan
oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta
luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä
eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista,
suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Siksi oppimisprosessissa
on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilaita ohjataan
myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin ihmisiin ja ympäristöön.
Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja
sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden kiinnostuksen kohteiden
laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan.
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Siksi oppilasta ohjataan tiedostamaan omat tapansa oppia ja käyttämään tätä tietoa oppimisensa
edistämiseen. Oppimisprosessistaan tietoinen ja vastuullinen oppilas oppii toimimaan yhä
itseohjautuvammin. Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä
ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä
ja syventää ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet
käsitteet aikaisemmin oppimaansa. Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii
usein pitkäaikaista ja sinnikästä harjoittelua.
Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja tunteet sekä kokemukset
ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota. Oppilaan minäkuva
sekä pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa
toiminnalleen. Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan
luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen
antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita
laajentavaa vuorovaikutusta.

Perusopetuksen oppimiskäsitys

2.2.

Perusopetuksen oppimiskäsitys Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan
kaupungin
perusopetuksessa
toteutetaan
perusteiden
mukaista
oppimiskäsitystä. Oppimiskäsityksen toteutumista seurataan erilaisten kyselyiden avulla, joita
tehdään huoltajille ja oppilaille.

2.2.1.

Pontuksen koulun oppimiskäsitys

Pontuksen koulun toiminta-ajatus ja oppimiskäsitys lähtevät montessoripedagogiikasta. Lisäksi
toiminnallisuus ja oppimisen ilo korostuvat Pontuksen koulun toimintakulttuurissa.
Montessoripedagogiikan kulmakivet suhteessa opetussuunnitelman perusteisiin ovat:
•Liikkumisen vapaus: Liikkuminen ja mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva
osa koulupäivää ja turvallista arkea.
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•Valinnan vapaus: Keskeisiä motivaatiotekijöitä ovat oppilaiden omat valinnat, osallisuuden
kokemukset sekä opittavien asioiden merkityksellisyys. Laaja-alaisesta osaamisesta korostuu
ajattelu ja oppimaan oppiminen.
•Mielenkiinto: Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään
uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa
jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä.
•Palkitseminen: Oppilaan sisäistä yrittäjyyttä tuetaan ja kannustetaan oppilasta sisukkaaseen
työskentelyyn ja oman työn arvostamiseen.
•Vertaisoppiminen: Vertaisoppimista eli parin ja ryhmän kanssa työskentelyä ja vuorovaikutusta
hyödynnetään monipuolisesti. Samalla vahvistetaan yhdessä työskentelyn taitoja ja
vuorovaikutustaitoja.
•Asiayhteydessä oppiminen: Oppilaan kiinnostuksen kohteet, arvostukset, työskentelytavat ja
tunteet sekä kokemukset ja käsitykset itsestä oppijana ohjaavat oppimisprosessia ja motivaatiota.
Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja
käyttää niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.
•Ohjaava aikuinen: Oppimaan oppimisen taidot kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa
oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan työskentelytapojaan.
•Järjestys: Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea
opetuksen pedagogista kehittämistä ja oppilaiden aktiivista osallistumista.
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Toiminnallisuus on keskeinen tekijä kaikessa koulun toiminnassa. Se ilmenee toiminnan
suunnittelussa, toiminnan eri muodoissa, asioiden hoitamisessa ja tasa-arvoisessa dialogissa.
Oppilaat voivat tehdä omia valintojaan sekä kehittää omia rutiinejaan ja toimintatapojaan
toiminnallisiksi. Sinnikkyys, työn loppuunsaattaminen ja oman työn arvostaminen ovat keskeisiä
asioita.Palautteen antamisessa, arvioinnissa ja osaamisen osoittamisessa voidaan hyödyntää
toiminnallisia työtapoja. Hyvät tavat ja empatia toisia kohtaan ovat hyvän vuorovaikutuksen ja
toimivan yhteisön lähtökohtia.

3.

Paikallinen tuntijako

3.1.

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen
tuntijako
1
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4
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6

7

8

9
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Biologia
ja
maantieto

2

2
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1

1

B1kieli
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3
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Historia
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yhteiskuntaoppi
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1
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1

1
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2,5
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Musiikki 1
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1

1

1
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1

1
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2
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1
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2

2

3
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2

2

Paikallinen tuntijako

Kotitalous

2

3

1

2

2

0,5

0,5

1

3

Taideja
taitoaineiden
valinnaiset

2

2

2

Oppilaanohjaus
Valinnaiset
aineet

1

1

1

1

1

3

3

Vähimmäistuntimäärä
19
20
yhteensä

22

24

25

25

29

30

30

8

yht

224

Vapaaehtoinen
A2kieli

2

2

2

Vapaaehtoinen
B2kieli
Viikkotuntimäärä
yhteensä
A2kielen
kanssa

26

27

27

2

2

2

2

2

234

* 7-9luokilla
A2kieli
sisältyy
valinnaisaineisiin
*
koulut
voivat
perustellusta
syystä
tehdä
muutoksia
vuosiluokittaisiin
tuntijakoihin
valtakunnallisten
reunaehtojen
puitteissa

3.1.1.

Pontuksen koulun tuntijako

Pontuksen koulussa noudatetaan Lappeenrannan kaupungin tuntijakoa seuraavin poikkeuksin:
- käsityö 4-6 luokilla 2 vvt
- taito-ja taideaineiden valinnaisiin 4-6 luokilla 1 vvt . Taito- ja taideaineiden valinnaiset
kohdennetaan joko musiikkiin, kuvataiteeseen, käsitöihin tai liikuntaan.
- Pontuksen koululla käytetään 3-6 luokilla 1 vvt valinnaisaineiden opiskeluun. Oppilaat voivat
suunnitella, millaisia valinnaisaineita he haluavat lukuvuoden aikana opiskella. Oppilaiden
suunnitelmien mukaan toteutetaan lukuvuosittainen valinnaisainetarjotin. Valinnaisaineet
toteutetaan esimerkiksi työpajoina tai oppituntien sisällä. Valinnaisainetarjotinta tarkennetaan
vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.
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Tuntijako vahvistetaan vuosittain lukuvuosisuunnitelmassa.
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*
koulut
voivat
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syystä
tehdä
muutoksia
vuosiluokittaisiin
tuntijakoihin
valtakunnallisten
reunaehtojen
puitteissa

4.

Kieliohjelma

4.1.

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen
kieliohjelma

kieli

1

A1:
englanti
A2:
saksa,
ranska,
venäjä,
espanja
(Kesämäen
koulu)
B1:
ruotsi
B2:
saksa,
ranska,
venäjä,
espanja

Kieliohjelma

* kaikki
oppilaat
aloittavat
A1kielenä
englannin
opiskelun
* A2kieliryhmä
perustetaan,
jos
saman
kielen
valitsee
vähintään
16
oppilasta.
Kieliryhmä
voidaan
perustaa
pienemmälläkin
oppilasmäärällä,
jos
resurssit
sen
mahdollistavat.
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2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

2

4.1.1.

Ohje kouluille (kieliohjelma)

13

Kieliohjelma

Koulut
kirjaavat
opetussuunnitelmaansa
mahdolliset
laajennukset
kieliohjelmaan
(englanninkieliset luokat, yläkoulujen kuntakohtaisen kieliohjelman mukaisten kielten lisäksi
tarjottavat kielet).

5.

Opetuksen mahdolliset painotukset

5.1.

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen
kuntakohtaiset painotukset

Kuntakohtaisesti opetus on painotettu kaupungin yhteisillä erikoisluokilla. Näitä ovat
•
•
•
•

englanninkieliset luokat Kesämäen ja Kesämäenrinteen kouluissa
musiikkiluokat Kimpisen koulussa
liikuntapainotteiset luokat Kimpisen koulussa
jääkiekkopainotteiset luokat Kimpisen koulussa

Lisäksi kaikissa yläkouluissa järjestetään eri tavoin painotettua opetusta. Painotetun opetuksen
kuvaus sisältyy edellä mainittujen koulujen opetussuunnitelmiin.

5.1.1.

Ohje kouluille (painotukset)

Opetuksen mahdolliset painotukset

Koulu kuvaa opetussuunnitelmassaan perusteiden edellyttämällä tavalla opetuksen mahdolliset
painotukset (oppiaine, oppiaineryhmä tms.).
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6.

Perusopetuksen yhtenäisyys ja
siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

6.1.

Perusopetuksen yhtenäisyys ja
siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö (perusteet)

Perusopetusta
kehitetään
opetussuunnitelmallisesti
ja
pedagogisesti
yhtenäisenä
kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–
2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin jaksoihin. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja
kasvatuksellisesti johdonmukaisen jatkumon. Yhteistyö esiopetuksen kanssa vahvistaa työn
pitkäjänteisyyttä. Opetuksen järjestäjä huolehtii yhteistyöstä ja opetuksen yhtenäisyydestä
riippumatta siitä, toimivatko esiopetus ja perusopetus tai perusopetuksen eri luokka-asteet
hallinnollisesti eri yksiköissä tai eri rakennuksissa. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan
myös seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.
Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa.
Se vaikuttaa aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun. Yhteisön toimintakulttuuri on sen
historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia. Toimintakulttuuria voidaan kehittää ja
muuttaa. Se on kokonaisuus, joka rakentuu
työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta
johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista
yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä
pedagogiikasta ja ammatillisuudesta
vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä.

Toimintakulttuuria muovaavat sekä tiedostetut että tiedostamattomat tekijät. Toimintakulttuuri
vaikuttaa sen piirissä oleviin riippumatta siitä, tunnistetaanko sen merkitys ja vaikutukset vai
ei. Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita
ja tapoja. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallit sekä sukupuoliroolit siirtyvät
oppilaille. Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja
korjaaminen ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.
Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Perusopetuksessa kaikki käytännöt
rakennetaan tukemaan opetus- ja kasvatustyölle asetettuja tavoitteita. Toimintakulttuurin tulee
tukea tavoitteisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista
koulutyössä. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja
vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu.

6.2.

Perusopetuksen yhtenäisyys ja
siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungissa kasvatus- ja opetustoimi vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja
perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä. Kasvatus- ja opetustoimen johtoryhmä
vastaa siitä, että varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja lukiokoulutus muodostavat oppilaan
näkökulmasta jatkumon. Toimialan näkökulmasta jatkumo varmistetaan seuraavilla toimenpiteillä:
•
•
•
•

vastuualueiden yhteinen strategiaprosessi
tarvittava määrä kaikkien vastuualueiden esimiesten ja henkilöstön yhteisiä koulutuksia ja
seminaareja
opetussuunnitelmaprosessien synkronointi eri vastuualueiden kesken
sellaisen hallintomallin toteuttaminen, jossa edellä kuvatut tavoitteet saavutetaan myös
palveluyksiköiden tasolla
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•
•
•
•
•

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä on Saimaan ammattiopisto Sampo.
Opetussuunnitelmien niveltäminen kunnan tasolla tapahtuu tiiviin nivelvaiheyhteistyön kautta.
Yhteistyö on kuvattu tarkemmin ohjausta käsittelevään lukuun.
Sen lisäksi, mitä edellä on kuvattu perusopetuksen yhtenäisyyden varmistamisesta, huolehditaan
siitä antamalla tarvittavat ohjeet esimerkiksi koulutulokkaiden oppilaaksi oton valmisteluun liittyen,
6. luokalta 7. luokalle siirtymisen valmistelemiseen jne.

6.2.1.

Pontuksen koulu perusopetuksen yhtenäisyys ja
siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

Pontuksen koulussa esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö painottuu ammatilliseen
yhteistyöhön
ja
oppilaiden
yhteiseen
toimintaan
aihekokonaisuuksien
pohjalta.
Yhteistoiminnallisessa työskentelyssä otetaan huomioon myös esiopetussuunnitelman tavoitteet.
Kaikkia opetustiloja käytetään joustavasti.
Lauritsalan palvelualueella perusopetuksen tulee muodostaa jatkumo lapsen oppimisessa.
Jatkumo toteutuu kriittisissä nivelvaiheissa silloin, kun lähettävä ja vastaanottava koulu toimivat
tiiviissä yhteistyössä keskenään jo ennen varsinaisen siirtymän tapahtumista. Jatkumo toteutuu
silloin, kun
•
•

Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

•
•

opetushenkilöstön välillä on yhtenäinen näkemys opetuksen ja kasvatuksen keskeisistä
tavoitteista
oppilaan tuntemus ja tieto oppimisesta ja oppimiseen olennaisesti vaikuttavista asioista
siirtyy opettajalta toiselle
oppilaalla on mahdollisuus tutustua koulun tiloihin, opettajiin ja oppilastovereihin
oppilaalla ja huoltajalla on tieto nivelvaiheen yhteydessä odotettavista tarpeellisista
taidoista

Yleisen tuen oppilaiden osalta esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö painottuu ammatilliseen
yhteistyöhön, oppilaiden yhteiseen toimintaan ja tiedonsiirtoon. Ammatillinen yhteistyö voi olla
yhteisopettajuutta, opettajavaihtoa ja ammatillista keskustelua. Yhteinen toiminta pitää sisällään
esimerkiksi kummiryhmätoimintaa, vierailuja, joustavaa opetustilojen käyttöä, yhteistoiminnallisia
toimintahetkiä ja -projekteja. Alueen esi- ja alkuopetuksen työryhmä tekee yhdessä vuosittain
lukuvuosisuunnitelmaa rytmittävän vuosikellon. Tiedonsiirron avulla varmistetaan kaikkien
lasten hyvinvointi nivelvaiheessa. Laaja-alainen erityisopettaja havainnoi esiopetusryhmiä ja
kokoaa tietoa esiopetusvuoden aikana. Nivelvaiheessa yhteistyössä toimii erityisopettajan
lisäksi päiväkodin henkilökunta ja luokanopettaja. Siirtymässä toimitaan saattaen vaihtamisen
periaatteella. Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla nivelvaiheen yhteistyö on erityisen
tiivistä. Laaja-alainen erityisopettaja on mukana tuen prosesseissa esiopetusvuoden alusta
lähtien. Usein on tarpeellista, että myös tuleva luokanopettaja tapaa lasta, hänen perhettään ja
esiopetusryhmän opettajaa jo esiopetusvuoden aikana.
Vuosiluokilla 3 - 6 siirtymävaiheiden yhteistyö toimii seuraavasti:
Laajennettu arviointikeskustelu toisen ja kuudennen luokan aikana. Pontuksen koululla
laajennettu arviointikeskustelu toteutetaan lähinnä kuudennen luokan aikana yläkouluun
siirryttäessä.
Opettajien välinen yhteistyö ja tiedonsiirto. Koulun vaihtuessa tutustuminen tulevaan kouluun
mahdollisuuksien mukaan, riittävästi ja yksilölliset tarpeet huomioiden.
Opettaja kutsuu koolle laajennettuun arviointikeskusteluun sekä huoltajat että oppilaan ja
tarvittavat yhteistyötahot.
Vastuu riittävästä yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta on oppilaan omalla luokanvalvojalla.
1. - 6. luokkien ja 7. - 9. luokkien siirtymävaiheen sujuvuus varmistetaan seuraavasti:
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Elokuu - Lokakuu
•
•

•

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden hojksien ja oppimissuunnitelmien päivittäminen
(marraskuun loppuun mennessä)
Erityisen tuen päätösten tarkastaminen (pedagoginen selvitys, huoltajan kuuleminen,
oppilashuoltokäsittely, aluerehtorin päätös ja rehtorien esitys)
• Varmistetaan kunkin oppilaan oikea tuen taso
Tarvittaessa ohjataan oppilaita uusiin tutkimuksiin tai vanhojen tutkimusten tilanteen
päivityksiin

Marraskuu - joulukuu
•

Siirtymäpalaverit lähettävän
palvelualueen esimies kutsuu.

ja

vastaanottavan

koulun

välillä.

Perusopetuksen

Tammikuu
•
•

Opinto-ohjaajat tapaavat 6.luokkien oppilaita alakouluilla
Yläkoulun infoilta

Maaliskuu – Huhtikuu
•
•
•

Alakoululla tehdään tarvittaessa lukutaitoa, luetun ymmärtämistä ja matemaattisia taitoja
mittaavia testejä.
Yläkoulun luokkien muodostaminen oppilaita kuullen.
Tukioppilaat vierailevat yläkoulun opettajan kanssa 6.luokissa.

Toukokuu
Yläkouluun tutustumispäivä
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•

7.

Opetussuunnitelmaa täydentävät
suunnitelmat ja ohjelmat

7.1.

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat
ja ohjelmat (perusteet)

Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa
koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta
seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset
suunnitelmat kuten
•
•
•
•
•
•
•

7.2.

mahdollinen varhaiskasvatuksen suunnitelma
esiopetuksen opetussuunnitelma
mahdollinen perusopetukseen valmistavan opetuksen suunnitelma
mahdollinen aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma
lastensuojelulain mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma
mahdollinen kestävän kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma sekä muut
opetuksen järjestäjän tekemät, erityisesti koulutusta, lapsia, nuoria ja perheitä koskevat
suunnitelmat ja päätökset.

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat
ja ohjelmat Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentää

Opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat

- perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
varhaiskasvatussuunnitelma
%C3%A4minen/v

http://peda.net/lappeenranta/varhaiskasvatus/kehitt

- esiopetuksen opetussuunnitelma http://www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasvatus-ja-opetus/
Perusopetus/Esiopetus/Esiopetuksen-opetussuunnitelma
- aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnitelma http://www.lappeenranta.fi/loader.aspx?id=ed421f63aa2b-46f2-bdca-bfaefd40c0ae
- lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/lapsiperheet-januoret/Documents/HYV%C3%84%20JA%20TURVALLINEN%20ARKI%20LAPSELLE.pdf
Kulttuuripolku-suunnitelma
Metku_kulttuuripolku_alakoulut_2015-2016.pdf
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http://www.lastenmetku.fi/images/pdf/

8.

Oppilaanohjauksen
ohjaussuunnitelma

8.1.

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
(perusteet)

Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.

Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.
Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella
edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen
kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada
ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen
tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka
mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän
jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen.
Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.
Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä
valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja
työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin
ammateista.
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
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Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään
syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot
edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
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Vuosiluokilla 7-9 oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaiden siirtymistä vuosiluokkien 7-9
oppimisympäristöön ja työskentelytapoihin. Vuosiluokkien 7-9 aikana jokaista oppilasta ohjataan
edelleen kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja opiskeluvalmiuksiaan. Oppilaita autetaan
hahmottamaan valintojen vaikutusta opintoihin ja tulevaisuuteen. Oppilaanohjauksen tehtävänä
yhdessä muiden oppiaineiden kanssa on selkeyttää opiskeltavien oppiaineiden merkitystä
jatko-opintojen ja työelämätaitojen kannalta sekä laajentaa oppilaiden käsityksiä työelämästä,
työtehtävistä, yrittäjyydestä ja tulevaisuuden osaamistarpeista. Päävastuu oppilaanohjauksen
toteuttamisesta on opinto-ohjaajalla.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa
elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat
käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella
vahvistetaan oppilaiden toimijuutta ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa
päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia
peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan
oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä on edistää opintojen loppuun
saattamista sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun avulla tukea siirtymistä
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.

8.2.

Oppilaanohjauksen ohjaussuunnitelma
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

Ohjauksen konkreettiset toimintatavat tietyissä erityistilanteissa on kirjattu opetussuunnitelman
muihin lukuihin (esimerkiksi ohjaus tehostetun ja erityisen tuen valmisteluprosesseissa ja tuen
aikana; valinnaisainevalintoihin liittyvä tiedottaminen ja ohjaus valintojen tekemiseen jne.).
Ohjauksen yleisenä tavoitteena on se, että oppilasta ja huoltajaa ei jätetä missään tilanteessa
yksin mahdollisten pulmien tai kysymysten kanssa, vaan ohjausta on aina oppilaan ja huoltajan
saatavilla. Ohjauksen mahdollisuudesta tiedotetaan huoltajia ja heitä kannustetaan pyytämään
ohjausta ja tietoa eri tilanteissa. Ohjausta antaa koulun kaikki henkilöt tilanteen mukaan.
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Työelämään tutustuminen
Työ- ja elinkeinoelämän tietouden lisäämiseksi sekä koulutus- ja ammatinvalintojen tueksi 7. ja 8.
luokan oppilaille tulee tarjota heidän ikätasonsa mukaista työelämään tutustumista (TET) koulussa
tai sen ulkopuolella. 9. luokalla annetaan mahdollisuus tutustua työelämään vähintään kahden
viikon (10 arkipäivän) ajan. Oppilaalla voi olla enemmän työelämään tutustumista, jos niin sovitaan
koulun ja huoltajien kesken. Työelämän tutustumiseen on mahdollista yhdistää ammattiopiston
vastaavan linjan koulutukseen tutustuminen. TETin jälkeen oppilas antaa palautteen työhön
tutustumisestaan koulun määrittämällä tavalla.
Kokemusten jakaminen työelämään tutustumisen jälkeen syventää työelämätietoutta ja tukee
oppilaan oppimisprosessia ja halua tutustuta lähemmin elinkeino- ja työelämään. Tavoitteena on,
että oppilas itse löytää harjoittelupaikan, joka on mahdollisimman lähellä hänen ammattitoiveitaan.
Koulu voi luoda lähialueen elinkeino- ja työelämän kanssa yhteyksiä.
Erityisen tuen piirissä oleville oppilaille voidaan järjestää niin sanottu Teho-TET. Mikäli koulu
toteuttaa Teho-TETiä, koulu kirjaa toimintatavat opetussuunnitelmaansa.
Peruskoulu ja työ- elinkeinoelämä
Opinto-ohjaajat pitävät yhteyttä työ- ja elinkeinoelämään vierailemalla eri kohteissa ja TET –
järjestelyjen kautta luomalla yhteyksiä eri toimijoihin.
Aineenopettajien tietämystä työ- ja elinkeinoelämästä sekä ammatillisesta koulutuksesta lisätään
esim. järjestämällä ammatillisen koulutukseen tutustumista ja opettajien työelämään tutustumista.
Oppilaanohjauksen yhteistyö toisen asteen oppilaitosten kanssa
8. ja 9. luokan oppilailla annetaan mahdollisuus tutustua toisen asteen oppilaitoksiin lähialueella.
Varsinkin erityisoppilaille voidaan järjestää joustavia tutustumismahdollisuuksia toisen asteen
kouluissa. Lappeenrannassa järjestetään yhteinen tutustumispäivä kaikille 8.luokkalaisille ja on
tutorvierailut 9. luokan aikana.
Vierailukäynnit ja koulutuskokeilut Saimaan ammattiopisto Sampossa

Näissä tutustumisissa perusopetuksen puolelta tulee opettajan/ opon/ avustajan olla mukana
ainakin osan aikaa. Näin hän voi vaihtaa kuulumisia Sampon opettajien kanssa.
Harkintaan perustuvaan valintaan liittyvä yhteistyö Saimaan ammattiopisto Sampon
kanssa:
Harkintaan perustuvan valinnan lomakkeet lausuntoineen käsitellään Sampon Lappeenrannan
yksikössä. Sampossa opinto-ohjaaja tarkastaa hakemuksen perusteet, minkä jälkeen
koulutusaloilla tehdään päätökset. Muita asiantuntijoita käytetään tarvittaessa.
He voivat pyytää tarvittaessa lisätietoja, esim. työelämään tutustumispaikoista.
Jos harkintaan perustuvaa hakua ei puolleta, niin tarkistetaan, onko oppilas tullut valituksi
normaalin haun kautta.
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Räätälöityjä tutustumiskäyntejä erityisluokille ja erityistä tukea tarvitseville oppilaille pienryhmissä
voi kukin koulu järjestää ottamalla yhteyttä Sampon opoihin. Vierailut on hyvä hoitaa kouluittain
keskitetysti. Nämä tutustumiskäynnit voidaan järjestää myös pienimuotoisina koulutuskokeiluina,
jolloin opettajat ja oppilaat antavat kirjallisen palautteen, jota voidaan myös suullisesti selventää.

Harkintaan perustuvassa haussa tulee antaa selkokielellä tietoa esim. opiskelijan oppimisen
ongelmista. Psykologin lausunto on usein liian vaikeaselkoinen ja laaja.
Oppimisen vaikeudet on hyvä kirjata lyhyesti ja selkeästi ”auki”, esim. matematiikan ja
hahmottamisen ongelmat. Laaja-alainen erityisopettaja tai erityisluokanopettaja voi tämän
kirjoittaa. Tämä estää vääriä valintoja ja helpottaa valintaa.
Oppilaan oma motivaatio hakemalleen alalle tulee kirjata selvästi. On hyvä, jos oppilas kirjoittaa
sen itse. Sen voi tuoda esille vaikka piirtäen, jos alalla tällainen taito on eduksi.
Harkintaan perustuvaan hakuun voi liittää todistuksia ja lausuntoja TETistä tai Sampon
opettajien tutustumisen sujumisesta kirjoittamia todistuksia. Harkintaan perustuvan haun kautta
erityisoppilaiden tiedot siirtyvät vastaanottavalle koululle. Harkintaan perustuva haku ei takaa
opiskelupaikkaa. Sampo suosittaa käyttämään harkintaan perustuvaa hakua vain ensimmäiseen
hakutoiveeseen.
Oppilaanohjaus ja yhteistyötahot
Oppilaanohjaajat ja yläkoulun erityisluokanopettajat pitävät yllä yhteyksiä lähialueella toimiviin
toisen asteen oppilaitoksiin ja kaikkiin nuorten parissa työskenteleviin tahoihin ja kutsuvat eri
alojen asiantuntijoita oppitunneille tai järjestävät oppilaille vierailukäyntejä. Yhteistyön runkona
ovat sovitut käytänteet mm. yhteistyöpalavereista perusasteen ja toisen asteen kanssa ja esim.
Sampon järjestämät lukuvuoden alussa sovitut koulutuspäivät.
Koko kaupungin yhteistä ohjauksen yhteistyötä koordinoi niin sanottu yhdysopo.
Jälkiohjaus
Jälkiohjauksella tarkoitetaan kevään yhteishaussa ilman
perusopetuksen päättäneille oppilaille annettavaa ohjausta.

opiskelupaikkaa

jääneille
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Opinto-ohjaajat päivystävät erikseen sovittuna ja ilmoitettuna ajankohtana koululla
yhteisvalintulosten saavuttua ja opastavat ilman opiskelupaikkaa jääneet täydennys- ja lisähakuun
sekä hakemaan lisäopetus- tai ammattistartti-paikkaa.
Täydennyshaun päättymisen jälkeen kaikki perusopetuksen opinto-ohjaajat, 9. luokkalaisten
erityisluokanopettajat tarpeen mukaan sekä toisen asteen oppilaitoksen edustajat,
työvoimahallinnon edustajat, opiskeluterveydenhuollon edustajat ja työpajatoiminnan edustajat
kokoontuvat niin sanottuun jälkiohjauspalaveriin, jossa tarkistetaan, ketkä perusopetuksen
päättäneet ovat täydennyshaun jälkeen ilman opiskelupaikkaa. Tiedot näistä oppilaista annetaan
”kopparille”, joka ohjaa kyseisiä nuoria edelleen jatko-opintojen tai muun heille sopivan toiminnan
ja tukitoimien pariin.
Oppilaiden siirryttyä paikallisiin toisen asteen oppilaitoksiin kyseiset koulut huolehtivat siitä,
että he saavat erityisen tuen piirissä olleen oppilaan opiskeluun liittyviä välttämättömiä tietoja.
Perusopetuksen laaja-alaiset erityisopettajat ja erityisluokanopettajat huolehtivat tiedonsiirrosta
toisen asteen kouluihin huoltajilta saatujen yksilöityjen tiedonsiirtolupien perusteella. Käytännössä
tämä tarkoittaa yhteistyötä toisen asteen koulutukseen haettaessa (niin sanottu joustava haku)
sekä tiedonsiirtoa toisen asteen opintojen alkamisen jälkeen. Saimaan ammattiopisto Sampo
kutsuu perusopetuksen erityisopettajat tiedonsiirtopalaveriin elokuussa.
Liitteenä oppilaanohjauksesta vastaaville opinto-ohjaajille ja muille opettajille laadittu OpoAapinen
https://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/liitteet.
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8.2.1.

Pontuksen koulun oppilaanohjauksen
ohjaussuunnitelma

Pontuksen koulussa oppilaanohjaus toteutetaan luokkamuotoisena osana muuta opetusta ja
kasvatusta vuosiluokilla 1 - 6.
Vuosiluokilla 1- 2 oppilaanohjaus totetutuu osana muuta opetusta, kasvatusta ja koulun
toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien ja mahdollisten
koulunkäynninohjaajien kanssa. Tavoitteena on edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Samalla tuetaan kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä
ja omista tehtävistä ja tavaroista. Lisäksi oppilas saa tukea sosiaaliseen kasvuun, Oppilaita
ohjataan tavoitteiden asettamisessa sekä heille annetaan kannustavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta. Oppilaan myönteisen oppijakuvan rakentumista tuetaan. Oppilaita ohjataan
vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Oppilaita kannustetaan
osallisuuteen omassa lähiympäristössään, erityisesti kouluympäristössä. Perusopetuksen
alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle ja jatketaan jo varhaiskasvatuksessa
alkanutta yhteistyötä. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun
sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista.
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Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu eri oppiaineiden opetuksen, kasvatuksen ja koulun
muun toiminnan yhteydessä.Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden
opettajien ja mahdollisten koulunkäynninohjaajien kanssa. Tavoitteena on edistää oppilaan
oppimisen taitojen kehittymistä, tukea oppilaita opiskelustrategioiden tunnistamisessa ja
kehittämisessä sekä vahvistaa oppilaiden kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida
tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita autetaan omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia
oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä
sekä tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen
soveltuvia opiskelumenetelmiä.Oppilaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen
kehittymistä tuetaan. Lisäksi ohjataan oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia
että toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Oppilasta tuetaan ottamaan vastuuta opiskelustaan,
elämästään ja valinnoistaan. Oppilasta kannustetaan osallistumaan ja toimimaan ryhmän ja
lähiyhteisönsä jäsenenä. Oppimisympäristönä toimii kouluyhteisö, lähiyhteisö ja lähiseudun
yritykset ja yhteistyötahot. Oppilaat tutustuvat työelämään, lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin
ja elinkeinoelämään. Pontuksen koulun toiminta-ajatuksen myötä tuetaan sisäistä yrittäjyyttä,
innovatiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä jatketaan ja tuetaan
huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.

9.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon viranomaisten
kanssa

9.1.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten kanssa (perusteet)

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän
yhteisön elämään. Perusopetuslaki velvoittaa laatimaan opetussuunnitelman oppilashuoltoa sekä
kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tarvitaan myös muiden hallintokuntien
kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan
huolehtia. Muidenkin organisaatioiden ja eri asiantuntijoiden kanssa tehtävä yhteistyö parantaa
suunnitelmien ja koulutyön laatua.

9.2.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten kanssa Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa

Kunnan osalta yhteistyöstä huolehditaan siten, että kulloinkin valmisteilla oleva
opetussuunnitelma ja siihen liittyvät prosessit suunnitellaan yhdessä Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin edustajien kanssa.
Kasvatus- ja opetustoimen sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin johtavat viranhaltijat
antavat lisäksi ohjeet palvelualueille ja kouluille alue- ja koulukohtaisten suunnitelmien laadintaa
varten.
Koulujen tasolla monialainen yhteistyö toteutuu oppilashuoltoryhmien työssä.
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10.

Opetussuunnitelman seuranta,
arviointi ja kehittäminen

10.1.

Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja
kehittäminen (perusteet)

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta
sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen
kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja
lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä
tehtävää.
Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja
kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö
oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.
Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä
paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa
opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien
ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja
kehittäminen Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin osalta opetussuunnitelman toteutumista seurataan kasvatusja opetustoimen arviointijärjestlmässä kuvatulla tavalla esim. huoltajille tehtävien
asiakastyytyväisyyskyselyiden
ja
oppilaille
tehtävien
kyselyiden
avulla.
Lisäksi
koulut kuvaavat lukuvuoden päättyessä, millä tavoin opetussuunnitelma toteutui
lukuvuoden aikana. Kasvatus- ja opetustoimen arviointijärjestelmä on tallennettu
kaupungin kotisivuille http://kokoushallinta.lappeenranta.fi/dynastyweb/cgi/DREQUEST.PHP?
page=meeting_frames. Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti siitä 9.2.2015 § 8.
Perusopetusjohtaja kartoittaa lukuvuoden päättyessä perusopetuksen johtoryhmässä, onko
lukuvuoden aikana tullut esille tarpeita kuntakohtaisen opetussuunnitelman päivittämiseksi.
Lauritsalan palvelualue
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen

10.2.

Pedagoginen johtaminen eri muodoissaan
Oppivan organisaation toimintaperiaate
Lukuvuosisuunnitelmat, niiden toimeenpano ja sen arviointi
Asiakastyytyväisyyskyselyt
Oppilaan ja opettajien itsearviointi
Opettajien kehittämis- ja koulutussuunnitelmat (esim. opekesu:https://drive.google.com/
drive/
folders/0BzheN1ccYvfnfml1VUM4NGhFMXIzeTBIWXZ0ZnNDNTBja3I1R0M2Q2Y0bTZOX0JHaHVnN0U
)
Kehityskeskustelut
Oppilaille teetettävät kyselyt
Erilaiset tilastoinnit, esimerkiksi annettu positiivinen palaute luokittain
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11.

Perusopetuksen tehtävä

11.1.

Perusopetuksen tehtävä (perusteet)

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa
koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan
muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen
asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta
oppimisen keinoin.
Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen
tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään
inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään
huoli.
Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa
oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa.
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se
rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus
edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan
jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja
puolustamiseen.
Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja
oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa sosiaalista pääomaa.koostuu osaamisesta ja
sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta.
Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen
tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistäsekä edistää sukupuolten tasaarvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa
sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan
tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen
sidottuja roolimalleja.
Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja
kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen
pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa
hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa
jokainen voi itse olla toimijana.

Perusopetuksen tehtävä

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja
hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita
avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista
valinnoista.Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle
ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä
tehdäänmahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen
kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana
muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti.

11.2.

Perusopetuksen tehtävä Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa
opetussuunnitelman perusteissa kuvatulla tavalla.
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toteutetaan

perusopetuksen

tehtävää

11.2.1.

Pontuksen koulun perusopetuksen tehtävä

Pontuksen koulussa inkluusioperiaate toteutuu opettajien ja solujen yhteistyön,
yhteisopettajuuden ja samanaikaisopettajuuden myötä. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden
yksilölliset tarpeet. Luokkamuotoinen erityisopetus inkluusiomaisesti. Erillisiä erityisen tuen
ryhmiä ei ole, vaan jokaisessa luokassa opiskelee lapsia kaikilla tuen tasoilla. Oppimista
edistetään monipuolisella opetuksella ja erilaisilla työtavoilla.
Pontuksen koulussa sosiaalista pääomaa kartutetaan koulun toiminnassa monella tasolla.
Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen toiminnallisuuden kautta ovat koulun tärkeitä työtapoja ja
toimintamuotoja. Eri-ikäiset oppijat toimivat tiiviisti yhdessä. Lisäksi toimiminen samassa talossa
päiväkodin ja esiopetuksen kanssa luo sosiaalista yhdessäoloa ja yhteistoimintaa. Koulussa
järjestetään myös yhteisiä tapahtumia ja osallistutaan erilaisiin hankkeisiin. Koulussa on tunne- ja
vuorovaikutustaitojen tunti joka vuosiluokalla ja toimintaa ohjaavat vuorovaikutussopimukset.
Koulumme arvot ovat yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus sekä toisten arvostaminen ja
kunnioittaminen. Oppilailta odotetaan toisia arvostavaa ja suvaitsevaa käyttäytymistä. Koulun
aikuiset toimivat käyttäytymismalleina ja viestittävät omalla toiminnallaan tasa-arvoista,
yhdenvertaista ja oikeudenmukaista kohtelua. Odotusten mukaista käyttäytymistä harjoitellaan
päivittäin ja sitä arvioidaan kannustavan palautteen avulla. Monialaiset oppimiskokonaisuudet on
suunniteltu niin, että ne pitävät sisällään globaalikasvatusta ja ihmisoikeudet. Globaalikasvatusta
tukevat myös mahdolliset kansainväliset hankkeet ja projektit. Koulu voi osallistua Unicefkävelyyn, Nälkäpäivä-keräykseen tai vastaaviin tapahtumiin.
Pontuksen
koulun
toimintakulttuuri
edistää
tasa-arvoa,
yhdenvertaisuutta
ja
oikeudenmukaisuutta. Koulun arvot näkyvät arjen koulutyössä. Tasa-arvoisessa koulun arjessa
huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet, vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Tasa-arvoinen
ja oikeudenmukainen toimintakulttuuri vaikuttaa oppilaiden oppimiseen, koulun erilaisiin
työskentelytapoihin ja arviointiin. Koulun yhteisesti sovitut järjestyssäännöt ohjaavat toimintaa.
Kiusaamiseen puututaan ja koulu noudattaa Kiva koulu -periaatteita.
Pontuksen koulun pedagogiikka tukee eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Pontuksen
koulun toimintakulttuuri luo turvallisen oppimisympäristön. Yhteisöllisyys ja yhdessä
tekeminen edistävät eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Joustavat opetusjärjestelyt,
erityisopetuksen menetelmät ja ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri antavat vahvan yleisen tuen
kaikille oppilaille. Tarvittaessa oppilaille tarjotaan mm. Nepsy-valmennusta ja Maltti-ryhmiä sekä
oppilashuollon palveluja..

Pontuksen koulun tavoitteena on luoda toimintakulttuuri, joka mahdollistaa yhteisöllisen, toisia
kunnioittavan, oikeudenmukaisen ja vastuullisen tekemisen ja vuoropuhelun. Pontuksen koulu
toimii säännöllisessä, avoimessa ja myönteisessä yhteistyössä kotien ja huoltajien sekä
vanhempaintoimikunnan kanssa. Toimiva yhteistyö kotien kanssa luo perustan toimivalle
oppimisympäristölle, jossa oppialiden on turvallista kasvaa, kehittyä ja oppia omien tarpeidensa
ja kykyjensä mukaan. Lisäksi koulu käy jatkuvaa vuoropuhelua Pontuksen päiväkodin ja Eksoten
ja nuorisotoimen toimijoiden kanssa. Koulu on avoin yhteistyölle ympäristön toimijoiden kanssa.
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Perusopetuksen tehtävä

Pontuksen koulussa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa ja kannustamaan
yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia oppimisessa. Oppilailla on mahdollisuus osallistua kaikkeen
koulun toimintaan oman mielenkiinnon mukaan tasa-arvoisesti.

12.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa
opetussuunnitelmassa

12.1.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa
opetussuunnitelmassa (perusteet)

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena
toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine
rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen
kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään, että erityisesti se, miten
työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute
sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.
Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden
merkitys. Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena
on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea
ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän
elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma
erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden
määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen
osaamiseen.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
28

toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.

Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
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Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.

Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Laaja-alainen osaaminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

Monilukutaito (L4)
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto30

ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
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Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
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12.2.

Laaja-alainen osaaminen Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa toteutetaan laaja-alaisen osaamisen edistämistä
opetussuunnitelman perusteissa kuvatulla tavalla.
Koulut vastaavat laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisesta. Opetuksen järjestäjä arvioi
laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista huoltajille, oppilaille ja henkilöstölle tehtyjen
kyselyiden ja selvitysten avulla.

12.2.1. Laaja-alainen osaaminen Pontuksen koulussa
Pontuksen koulussa laaja-alaisen osaamisen osalta painotetaan Tieto- ja viestintäteknologinsta
osaamista (L5) sekä työelämä- ja yrittäjyystaitoja (L6).
1.

TVT- osaaminen:

2.

1.
Monipuolinen tvt-laitteiden käyttö oppimisen välineinä
2.
Tvt-taitojen kehittäminen osana jokapäiväistä koulun arkea
Työelämä- ja yrittäjyystaidot:
1.
2.
3.
4.

Oppilaiden järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työskentely ja vastuunotto
omasta tekemisestään
Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen
Sisukkuus ja oman työn arvostaminen
Montessoripedagogiikan hyödyntäminen

Pontuksen koulussa laaja-alaisen osaamisen kehittyminen varmistetaan siten, että laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet sisältyvät oppiainekokonaisuuksiin ja asetettuihin tavoitteisiin.Toteutumista
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seurataan oppimista ja oppiainekokonaisuuksien suorittamista arvioitaessa. Oheisen linkin takaa
löytyy ajatuskartta laaja-alaisen osaamisen muodostumisesta.
https://docs.google.com/a/lauritsala.net/presentation/
d/1Sq04VrZrtDYP50xekM9I11vrc1ltlCOegc9yX55SHC0/edit?usp=sharing
Laaja-alainen osaaminen Pontuksen koulussa:
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
- Tiedonhankintataidot ja kriittinen ajattelu
- Monipuolinen vertaisoppiminen parin ja ryhmän kanssa
- Ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät
- Oman oppimistyylin hahmottaminen ja kehittäminen
- Oppilaiden yksilölliset tarpeet ja vahvuudet huomioon
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
- Omien kulttuurikokemusten hyödyntäminen
- Ihmisoikeuksiin tutustuminen ja lasten oikeuksien sopimus
- Paikalliskulttuuri ja historia
- Monikulttuuriset tavat ja kielet
- Vuorovaikutuksen ja yhteistyön sekä hyvän käytöksen harjoittaminen
- Arvostava ja kohtelias vuorovaikutus
- Oppilaslähtöiset tilaisuudet ja juhlat

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
- Oma terveys ja hyvinvointi ja siitä huolehtiminen
- Oppilaat osallistuvat oppimisympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimiseen
- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- Turvallisuustaidot ja Jokamiehen oikeudet
- Vastuullinen ja turvallinen teknologia
- Kuluttajataidot ja kestävä kehitys
L4 Monilukutaito
- Eri oppiaineiden käsitteisiin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen
- Erilaisten merkkien ja symbolien harjoittelu ja ajankohtaisten uutisten seuraaminen
- Sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen
- Erilaisten tekstien ja tuotosten tuottaminen, tulkitseminen ja ymmärtäminen
- Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelu ja erottaminen
- Monipuolinen tietolähteiden käyttö, erilaiset tiedonhankintatavat, kirjaston hyödyntäminen
- Kertominen, kuvaaminen, selostaminen, vertailu sekä erilaiset mediaesitykset tiedon
esittämistapoina
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- Monipuoliset oppilaiden osaamisen näyttämisen mahdollisuudet

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
- Tvt-laitteiden käyttö oppimisen välineinä
- Netiketti ja tekijänoikeudet, vastuullisuus
- Perustiedot ja taidot viestintätekniikassa
- Ohjelmointi
- Tiedonhankinta eri lähteistä ja kriittisyys
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
- Oppilaiden järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työskentely ja vastuunotto omasta tekemisestään
- Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen
- Sisukkuus ja oman työn arvostaminen
- Erilaiset projektit ja yhteiset työskentelytilanteet
- Paikallisten asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen opetuksessa
- Alueen elinkeinot ja ammatit sekä erilaiset työympäristöt tutuiksi
- Kummi- ja mentoritoiminta
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
- Oppilaskuntatoiminta, Lastenparlamentti
- Kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehtiminen
- Osallistuminen monilaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
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- Omien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
- Yhteiset pelisäännöt ja vuorovaikutussopimukset
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13.

Yhtenäisen perusopetuksen
toimintakulttuuri

13.1.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
(perusteet)

Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä
ja kouluja toimintansa suuntaamisessa. Periaatteet on kuvattu ajatellen erityisesti koulun
toimintaa. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle
kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda
toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.
Periaatteiden toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon
ottamista, yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa
mukanaoloa yhteisön kehittämisessä.
Oppiva yhteisö toimintakultturin ytimenä
Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Oppiva yhteisö
kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.
Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön
oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista
edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta saadun tiedon hyödyntäminen.
Pedagogisen ja jaetun johtamisen merkitys korostuu, ja johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen
edellytyksistä huolehtimiseen.
Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös
tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee
jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistä. Se antaa sopivia haasteita ja tukee
vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä. Yhteisön jäseninä oppilaat voivat luoda myönteisen ja
realistisen käsityksen itsestään ja kehittää luontaista kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa
yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta
elämäntavasta. Siinä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja
työn loppuunsaattamista.

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten
edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen koulutyöhön ja ohjaavat jokaisen
työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus
sekä yhteisön tarpeet. Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan.
Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista
koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.
Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja
oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja
ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen
käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen.
Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja
hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.
Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista
ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen
moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille
ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja
elämyksille.
35

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä
pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen
työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus
ympäröivän yhteiskunnan kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja
yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä
rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään
vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa
paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät
rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on
tärkeä voimavara. Yhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä
omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta.
Se tuo esiin saamelaiskulttuurin ja eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa. Se kehittää
yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä vastuullista toimintaa. Yhteisössä
tunnistetaan, että oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin on perusoikeus. Kulttuuritraditioihin
tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia
tapoja toimia yhdessä.
Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön
jäsen on monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja
kieliä arvostetaan. Kielitietoisessä yhteisössä keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista
asenteista ja ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja
yhteistyössä sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella
oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet ja
symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä
käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja
myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
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Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia
toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi
kansalaisiksi.
Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen
ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.
Yhteisö kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille
toimintatapoja ja rakenteita. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden
osallistumiselle. Muut toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö
tai erilaiset kestävän kehityksen toiminnat täydentävät sitä. Samalla ne vahvistavat
yhteistyötä ja vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien,
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja
kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet eri maissa toimivien koulujen kanssa lisäävät
globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja
kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus
ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja
osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon
ottamista.
Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta
kehittyy. Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee
oppilaita oman identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.
Yhteisö rohkaisee oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri
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oppiaineisiin, tekemään valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja
roolimalleja. Oppimisympäristöjä, työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä
luodaan näkyvyyttä inhimillisen moninaisuuden arvostamiselle.
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan
välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista
ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja
ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä
hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä.
Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa
ekososiaaliselle sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden
edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä,
kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman
moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

13.2.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa
toimintakulttuuria perusteissa kuvatulla tavalla.

toteutetaan

yhtenäisen

perusopetuksen

Perusopetuksen henkilöstö ylläpitää organisaation sisäisessä toiminnassa toimintakulttuuria,
jossa opetussuunnitelman perusteisiin kirjatut periaatteet toteutuvat.
•

oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä

Perusopetuksen johdon tavoitteena on osaltaan ylläpitää sellaista vuorovaikutuskulttuuria, että
toinen toisiltaan oppiminen on mahdollista. Lisäksi perusopetuksen johdon tavoitteena on
noudattaa samoja toimintakulttuurin periaatteita, joita opetussuunnitelman perusteet kouluilta
ja oppilailta edellyttävät. Kuten perusteissa on todettu, ymmärrämme fyysisen aktiivisuuden
merkityksen oppimiselle ja työn tuloksellisuudelle ja irrottaudumme istuvasta elämäntavasta.
Arvostamme työhön syventymistä, oppimisessa ja työnteossa tarvittavaa ponnistelua ja työn
loppuun saattamista. Jokaiselle oppilaalle tarjotaan mahdollisuus liikkua koulupäivän aikana
vähintään tunnin ajan.
•

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Oppivan yhteisön rakenteet ja käytännöt edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten
edellytyksiä oppimiselle. Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen vastuualueen toimintaan ja
ohjaavat jokaisen työskentelyä. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja
tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Vastuualueen käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat
monipuolisen toiminnan. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat
luonteva osa jokaista koulupäivää. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.
Yhteisössä arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia
tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Vastuualueen
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Perusopetuksen johto toimii siten, että strategia ja muut linjaukset laaditaan siten, että eri toimijoilla
on mahdollisuus osallistua valmisteluprosessiin kulloinkin sovittavalla, tarkoituksenmukaisella
tavalla. Strategia laaditaan noin neljän vuoden välein ja lukuvuosittain päätetään, millä
toimenpiteillä strategian tavoitteita edistetään. Osittain toimenpiteet ovat kaikille kouluille yhteisiä,
palvelualueen kouluille yhteisiä tai koulukohtaisesti päätettyjä. Kasvatus- ja opetustoimen
tavoitteena on tuottaa kouluille riittävä määrä tietoa niiden toiminnasta kehittämistyön perustaksi.

toiminnassa pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja
oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät
sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työhyvinvointia ja oppimista.
•

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista
ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen
moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa luovalle
työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.
Vastuualueen henkilöstön keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan
kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Tieto- ja
viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja
monikanavaisuutta.
•

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä.
Yhteisön jäsenet osallistuvat oman roolinsa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja
arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä. Yhteisö
kannustaa demokraattiseen vuoropuheluun ja osallistumiseen sekä luo niille toimintatapoja ja
rakenteita. Yhteistyö eri hallinnonalojen, seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden
kanssa syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet
eri maissa toimivien koulujen ja opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten kanssa lisäävät
globalisoituneessa maailmassa toimimisen taitoja.
•

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi
ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä[1].
Samanarvoisuus ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä
perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden
huomioon ottamista.

Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

•

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen

Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan
välttämättömyyden. Arjen valinnoillaan ja toimillaan vastuualue ilmentää vastuullista
suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia
materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien
tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä
päivittäisessä työssä.
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta. Realistinen ja käytännöllinen asenne
hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa tarvittavaa roolia yhteisön jäseninä,
kuntalaisina ja kansalaisina.
Toimintakulttuurin periaatteiden toteutumista arvioidaan erilaisten kyselyiden avulla ja keräämällä
palautetta eri tavoin.
[1] Yhdenvertaisuuslaki (21/2004)

13.2.1. Pontuksen koulun yhtenäisen perusopetuksen
toimintakulttuuri
•
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•

•

Pontuksen koulussa oppimiselle annetaan aikaa yhdessä tekemisen ja osallistumisen
kautta. Oppilaille tarjotaan sopivan kokoisia ja ikäkaudelle sopivia haasteita.
Luodaan ilmapiiri, jossa “moka on mahdollisuus”. Koulussamme arvostetaan työhön
sitoutumista sekä aloitettujen töiden ja tehtävien loppuunsaattamista. Pyritään
löytämään oppilaiden omia vahvuuksia sekä mielenkiinnon kohteita. Otetaan
huomioon se, että lapset oppivat erilaisissa oppimisympäristöissä, myös koulun
ulkopuolella.
Hyvinvointi ja turvallinen arki
•

•

Käytämme monipuolisia työtapoja ja hyödynnämme erilaisia toimintaympäristöjä.
Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön
viihtyisyys edistävät työhyvinvointia ja oppimista. Jokainen saa tarvitsemaansa tukea
ja jokaisen yksilöllisyys huomioidaan. Asioita pyritään edistämään ratkaisukeskeisesti
ja hyvään pyrkien. Nostetaan esiin hyviä käytäntöjä ja jaetaan positiivisia kokemuksia.
Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen
käytökseen puututaan. Koulun toiminnassa pyritään arjen ennakoitavuuteen ja
kiireettömyyteen. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat
luottamusta.

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
•

•

Pontuksen koulussa vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppimista pidetään tärkeänä.
Toimiva vuorovaikutus on olennaista oppivan yhteisön synnyssä. Eri-ikäiset
oppijat oppivat toisiltaan. Hyvä käytös, toisten kunnioittaminen ja asiallinen
viestintä ovat vuorovaikutustaitojen peruspilarit. Oppivassa yhteisössä annetaan
tilaa toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille,
joista seuraa iloa. Monipuolisten työtapojen harjoittelu yhdessä on luonnollinen tapa
toimia. Yhteinen suunnittelu on tärkeää. Kokemuksellinen oppiminen ja erilaiset
elämykset edistävät oppimista ja yhteisöllisyyttä. Oppimisympäristö ymmärretään
laajasti ja oppimista tapahtuu erilaisissa ympäristöissä. Tieto- ja viestintäteknologiaa
hyödynnetään monipuolisesti.
Osallisuus ja demokraattinen toiminta

•

Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa esim. oppilaskunnan ja
kummitoiminnan kautta. Heitä arvostetaan yhteisön jäseninä. Koulussa on aikaa
kuunnella oppilaita ja heidän ajatuksiaan. Koulussamme pidetään yhteistyötä
mm. huoltajien, päiväkodin, nuorisotoimen, seurakunnan, järjestöjen, yritysten
ja muiden toimijoiden kanssa tärkeänä. Oppilaita ohjataan yritteliäisyyteen ja
vastuuseen omista ja yhteisistä asioita ja tavaroista. Oppilaita kannustetaan
luomaan hyvää yhteishenkeä ja toimimaan toisista välittävinä yhteisön jäseninä.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
•

•

Koulussamme oppiva yhteisö on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen. Pyrimme
tunnistamaan yksilöllisyyden ja persoonallisuuden jokaisessa oppilaassa ja tukemaan
oppilaan oman identiteetin rakentumista. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omat
vahvuutensa ja mahdollisuutensa. Oppimisympäristö, työtavat ja opetusmateriaalit
tukevat yhteisöllisyyttä sekä yksilöllisyyttä.
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
•

Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan oppimisympäristöihin. Pyrimme
omaksumaan kestävää kehitystä edistävää elämäntapaa. Oppilaita ohjataan
vastuullisuuteen. Vastuullisuus ympäristöstä huomioidaan työ- ja toimintatapojen ja
materiaalien valinnassa. Oppilaita ohjataan arvostamaan omaa työtään ja materiaalien
käyttöä.
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•

14.

Oppimisympäristöt

14.1.

Oppimisympäristöt (perusteet)

Oppimisympäristöillä tarkoitetaan tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja toimintakäytäntöjä, joissa
opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja
materiaalit, joita opiskelussa käytetään. Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön
kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Kaikki yhteisön jäsenet vaikuttavat toiminnallaan
oppimisympäristöihin. Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista
ja yhteisöllistä tiedon rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun
ulkopuolisten yhteisöjen tai asiantuntijoiden kanssa.
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin
sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös
koulun ulkopuolella.
Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan
huomioon ergonomia, ekologisuus, esteettisyys, esteettömyys ja akustiset olosuhteet sekä tilojen
valaistus, sisäilman laatu, viihtyisyys, järjestys ja siisteys. Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen,
varusteineen ja välineineen on mahdollista tukea opetuksen pedagogista kehittämistä ja
oppilaiden aktiivista osallistumista. Tilat, välineet ja materiaalit sekä kirjastopalvelut pyritään
saamaan oppilaan käyttöön niin, että ne antavat mahdollisuuden myös itsenäiseen opiskeluun.
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja
rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut
yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.
Tieto- ja viestintäteknologia on olennainen osa monipuolisia oppimisympäristöjä. Sen
avulla vahvistetaan oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisen työskentelyn taitoja sekä tuetaan
oppilaiden henkilökohtaisia oppimispolkuja. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan
huomioon monimuotoinen mediakulttuuri. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan
käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. Oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita voidaan
käyttää oppimisen tukena huoltajien kanssa sovittavilla tavoilla. Samalla varmistetaan, että kaikilla
oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian käyttöön.
Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa
innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. Oppilaat osallistuvat oppimisympäristöjen
kehittämiseen. Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset
tarpeet. Näin voidaan ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarvetta. Tuen tarpeen mukaan
räätälöidyt oppimisympäristöt voivat olla osa oppilaan suunnitelmallista tukea.

Oppimisympäristöt

Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon kouluyhteisön ja jokaisen oppilaan
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaita ohjataan vastuulliseen
ja turvalliseen toimintaan kaikissa oppimisympäristöissä. Hyvä työrauha sekä ystävällinen ja
kiireetön ilmapiiri tukevat oppimista.

14.2.

Oppimisympäristöt Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa toteutetaan oppimisympäristöratkaisuja
perusteissa kuvatulla tavalla. Perusopetuksen johto edistää omalla toiminnallaan
koulujen mahdollisuuksia toimia perusteiden mukaisissa oppimisympäristöissä. Käytännössä
tämä tarkoittaa aktiivista yhteistyötä kaupungin sisäisten ja kaupungin ulkopuolisten
yhteistyökumppaneiden kanssa.
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14.2.1. Pontuksen koulun oppimisympäristöt
Pontuksen koulun oppimisympäristö on kaikkien yhteinen työpaikka, jossa toimivat
koulu, päiväkoti, kirjasto ja nuorisotoimi. Oppimisympäristö on yhteisöllinen, joustava,
oppimaan innostuva, montessorimainen ja lasta kunnoittava. Pontuksen koulun tilat ovat
joustavat ja monipuolisesti muunneltavat, joka mahdollistaa monipuolisten työtapojen käytön.
Oppimisympäristöissä huomioidaan eri-ikäiset oppijat. Koulussa on helposti muunneltavat
ja ergonomiset kalusteet, jotka mahdollistavat eri-ikäisten oppilaiden yhteisen työskentelyn.
Oppilaslähtöisyys ohjaa tilojen ja kalusteiden suunnittelua ja käyttöä. Koulun neljä solua
erilaisine työskentelytiloineen on kotipesä n. 80-90 eri-ikäiselle oppijalle. Koulu on organisoitunut
pienemmiksi oppimisyhteisöiksi, joten solurakenne tukee oppimista. Solun keskellä on yhteinen
kokoontumispaikka oppimistori ja sen ympärillä on erilaisen työskentelyn mahdollistavia
oppimistiloja tukien erilaisia oppimistyylejä mm. ryhmätyö, hiljainen mobiililaitteeton työskentely.
Henkinen oppimisympäristö on toista kunnioittava ja oppilaan vahvuuksia ja taitoja arvostava.
Yhteisesti sovitut arjen käytänteet, säännöt ja toimintaohjeet tukevat oppimista. Yhteisopettajuus,
yhdessä suunnittelu ja yhdessä tekeminen tukevat oppilaiden oppimista. Oppimisprosessi
on tärkein työkalu elinikäisessä oppimisessa. Oppilas on aktiivinen toimija. Hänellä on
hallussaan oppimisensa omistajuus. Hän kokee osallisuutta, asettaa tavoitteita, ratkaisee
ongelmia, toimii vuorovaikutuksessa, yhdistelee ja arvioi tietoja ja edistää omaa ja toisten
oppimisprosessia.Oppilaat hyötyvät mielekkäästä ja sopivan haasteellisesta tekemisestä.
Opettajan ja oppilaan välille syntyvä jaettu oppiminen tukee oppimista.
Koulussamme käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisvälineitä ja materiaaleja. Välineet ja
materiaalit ovat oppilaiden käytettävissä ja saavutettavissa, oppikirjoja hyödynnetään oppimisen
välineenä. Hyödynnämme opetuksessa toiminnallisia työtapoja ja välineitä. Oppilaita ohjataan
vastuullisuuteen välineiden ja laitteiden käytössä.
Pontuksen koulussa hyödynnämme koulun pihaa ja lähiympäristöä mahdollisimman
monipuolisesti. Toimintaa viedään ulos tilanteiden ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntäen
lähiympäristöä. Koulussamme hyödynnetään tarpeen mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita.
Teemme yhteistyötä mm. päiväkodin, nuorisotoimen, kirjastotoimen, seurakuntien ja
urheiluseurojen kanssa.
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Virtuaalinen oppimisympäristö on kaikkia oppimistyylejä palveleva ja vuorovaikutteinen.
Käytämme virtuaalioppimisympäristöjä mahdollisuuksien mukaan. Virtuaaliset oppimisympäristöt
laajentavat ja monipuolistavat oppimisympäristöä.

15.

Työtavat

15.1.

Työtavat (perusteet)

Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä
oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko
opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään eri ikäkausiin sekä erilaisiin
oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja. Työtapojen ja arviointimenetelmien monipuolisuus antaa
oppilaalle mahdollisuuden osoittaa osaamistaan eri tavoin. Työtapojen valinnassa kiinnitetään
huomiota myös sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.
Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri
ikäkausille ominaista luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri
aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota.
Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen
tunnetta. Draamatoiminta sekä muut taiteelliset ilmaisukeinot edistävät oppilaiden kasvua itsensä
tunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja luoviksi ihmisiksi. Tällöin oppilaat pystyvät ilmaisemaan
itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten ja
ryhmien kanssa. Työtapojen valinnalla voidaan tukea myös yhteisöllistä oppimista, jossa
osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan
toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan vastuussa sekä
henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.
Työtapojen valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineiden ominaispiirteet sekä laaja-alaisen
osaamisen kehittäminen. Oppiaineille ominaisten työtapojen käyttö edistää sekä jäsentyneiden
tietorakenteiden muodostumista että taitojen omaksumista. Oppimisen kannalta tärkeitä ovat
tiedon hankkimisen, käsittelyn, analysoimisen, esittämisen, soveltamisen, yhdistelemisen,
arvioinnin ja luomisen taidot. Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen
käyttö ja taiteellinen toiminta edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja
luovaa ajattelua sekä taitoa soveltaa osaamista.
Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa. Eriyttäminen perustuu oppilaantuntemukseen
ja on kaiken opetuksen pedagoginen lähtökohta. Se koskee opiskelun laajuutta ja syvyyttä,
työskentelyn rytmiä ja etenemistä sekä oppilaiden erilaisia tapoja oppia. Eriyttäminen perustuu
oppilaan tarpeille ja mahdollisuuksille suunnitella itse opiskeluaan, valita erilaisia työtapoja ja
edetä yksilöllisesti. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös oppilaiden väliset yksilölliset
ja kehitykselliset erot. Eriyttämällä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota sekä turvataan
oppimisen rauhaa. Eriyttämisellä myös ehkäistään tuen tarpeen syntymistä.
Myös opetuksen eheyttäminen ohjaa työtapojen valintaa.
Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden
mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon
omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen
karttuvat. Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.

Työtavat

Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti
uusien työtapojen käytössä itseohjautuvuutta vahvistaen. Oppimaan oppimisen taidot
kehittyvät parhaiten silloin, kun opettaja ohjaa oppilaita myös suunnittelemaan ja arvioimaan
työskentelytapojaan. Tämä motivoi ja auttaa oppilaita ottamaan vastuuta oppimisesta ja
työskentelystä kouluyhteisössä. Yhteinen tavoitteiden ja arviointiperusteiden pohdinta sitouttaa
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.
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15.2.

Työtavat Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa toteutetaan työtapojen valintaa ja toteuttamista
perusteissa kuvatulla tavalla.

15.2.1. Pontuksen koulun työtavat
Pontuksen koulun tärkeimmät työvälineet ovat ilo, into ja motivaatio. Pontuksen koulun
työtavat valitaan niin, että ne tukevat monipuolisesti kasvatus- ja opetustyötä. Työtapojen
valinnassa huomioidaan oppilaiden tarpeet,vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Monipuoliset
ja yhteistoiminnaliset työtavat tuottavat onnistumisen kokemuksia ja oppimisen iloa.
Oppilaslähtöisyys, ilmiöpohjaisuus, toiminnallisuus ja tavoitteellisuus ohjaavat työtapojen valintaa.
Oppilas on aktiivinen toimija ja osallistuja. Hän kokeilee, tutkii ja ilmaisee itseään yhdessä toisten
oppijoiden kanssa. Opettajan rooli on ohjaava.
Pontuksen koulussa käytetään monipuolisia oppimisen välineitä, tietotekniikkaa hyödynnetään
oppimisen välineenä. Tieto- ja viestintäteknologia tukee myös vuorovaikutustaitojen oppimista
- työväline on hyvä renki, ei isäntä. Oppilas saa valita toiminnalliset työtavat ja monipuoliset
välineet. Pontuksen koulussa hyödynnetään monipuolisesti montessorivälineitä ja -materiaaleja.
Monipuolinen työskentely mahdollistaa oppilaalle vaikuttaa työskentelytavan ja opittujen asioiden
esittämisen valintaan. Omien tuotosten esittäminen ja tiedon jakaminen ovat keskeisiä asioita.
Tvt-välineiden hyödyntäminen ja monimediaisuus mahdollistavat monipuolisen oppimisen ja
tuottamisen.
Pontuksen koulussa opetuksessa hyödynnetään monilaisia oppimiskokonaisuuksia.
Lukuvuosittain suunnitellaan lukuvuoden aikana toteutettavat oppimiskokonaisuudet, niiden
tavoitteet, sisällöt ja arviointi sekä laaja-alaisen osaamisen taitojen painottaminen. Oppilasta
kuulaan ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa oppimiskokonaisuuksien sisältöihin sekä siihen, mitä
ja miten opiskellaan.
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Työtavat

Oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuksien huomioiminen ja vuosiluokkiin sitomaton
opiskelu motivoivat oppilaan oppimista ja edesauttavat erilaisten oppijoiden oppimista.
Yhteisöllisyys, toiminnalliset opetusmenetelmät, vuorovaikutustaitoejn korostaminen ja työtapojen
monipuolisuus luovat oppimisen iloa ja edistävät oppimista. Vuosiluokkiin sitomattomassa
opetuksessa oppiainekokonaisuudet eheyttävät ja eriyttävät oppimista.

16.

Opetuksen eheyttäminen ja
monialaiset oppimiskokonaisuudet

16.1.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet (perusteet)

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.
Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja
keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen
tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa
toisten kanssa. Kokonaisuuksien tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot
ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon
yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa koulussa opiskeltavien asioiden
merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan kannalta. Samalla he
saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen.
Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista
lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen
tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja
kesto voi vaihdella oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan
toteuttaa mm:
•
•
•

Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

•
•
•

rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa
samanaikaisesti
jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia,
kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja
suunnittelemalla
monialaisia,
pitempikestoisia
oppimiskokonaisuuksia,
joiden
toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja
eheyttämistapoja
muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia
kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa.

Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja
oppilaita kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että
oppilaiden opintoihin sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa.
Monialaisten oppimis-kokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään
paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.
Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa
syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä tavoitteellisesti, monipuolisesti ja
pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää
myös muista opetuksen eheyttämistavoista.
Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden
saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet
suunnitellaan paikallisesti ilmentämään perusteessa kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia
voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja
muun yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja
yhteiskunnallinen merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden
osallistuminen suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on
käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin
tavoitteena on
•

44

vahvistaa oppilaiden osallisuutta ja tarjota mahdollisuuksia olla mukana opiskelun
tavoitteiden, sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelussa

•
•
•
•
•
•

nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden
käsittelyyn ja edistämiseen
lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja
työskennellä useiden eri aikuisten kanssa
tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön
antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin
vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin
vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän
elämäntavan mukaista toimijuutta
innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri
lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä.
Kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa
kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään
toimintakulttuurin periaatteiden mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien
väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia
tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.
Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan
osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa
muodostettaessa.

16.2.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

16.2.1. Monialaiset oppimiskokonaisuudet
16.2.2. Pontuksen koulun monialaiset oppimiskokonaisuudet
Pontuksen koulussa pyrimme eheyttämään opetusta mahdollisimman monipuolisesti.
Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti sekä ilmiölähtöisesti hyödyntäen ajankohtaisia
teemoja. Oppilaita ohjataan tutkimaan ja oivaltamaan asioiden välisiä suhteita ja keskinäisiä
riippuvuuksia. Oppilaat hahmottavat, miten erilaiset oppimiskokonaisuudet ja opitut asiat
liittyvät heidän elämäänsä. He saavat keinoja jäsentää omaa maailmankuvaansa ja oppivat
toimimaan osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Eheyttämisen keinoja ovat rinnastaminen,
jaksottaminen, toiminnalliset aktiviteetit, monialaiset oppimiskokonaisuudet, oppiaineista
integroidut kokonaisuudet ja kokonaisopetus.
Monialaisia oppimiskokonaisuuksia on lukuvuodessa vähintään yksi pidempi jakso. Pontuksen
koulussa on joustavan koulupäivä rakenne, pidemmät oppitunnit auttavat ja tukevat pitkäjänteistä
projektityöskentelyä ja mahdollistavat paremmin oppimiskokonaisuuksien parissa opiskelun.
Oppilaat osallistuvat oppimiskokonaisuuden suunnitteluun. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
tavoitteet, sisällöt ja arviointi suunnitelllaan lukuvuosisuunnitelmassa.
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Monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamistapa on kirjattu kunkin koulun osalta koulun
opetussuunnitelmaan ja lukuvuoden alussa laadittavaan lukuvuosisuunnitelmaan. Tavoitteena
on, että koulut ottavat toteutuksessa huomioon oman koulun ominaispiirteet, luontevan
oppimisympäristön ja yhteistyökumppanit.

17.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja
yhteistyö

17.1.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö
(perusteet)

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä.
Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista
ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden
hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta
ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.
Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta.
Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja
vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä
sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opetuksen järjestäjä vastaa
siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle
koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja
tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa
oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen
esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on
vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat
näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden
oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan
arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen
sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden
oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää
vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti
oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena
koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä
yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja
työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä.
Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti
ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle
vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain
edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua
poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.

17.2.

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö
Pontuksen koulussa

Lappeenrannan kaupungin tavoitteena on, että jokaisen peruskoululaisen osalta hyvä ja
turvallinen koulupäivä toteutuisi perusteissa kuvatulla tavalla. Lappeenrannan kaupunki edistää
osaltaan koulujen mahdollisuuksia hyvän ja turvallisen koulupäivän luomiseksi ja yhteistyön
järjestämiseksi.
Pontuksen koulussa on joustava koulupäivän rakenne. Toiminnallisuus, pidemmät oppitunnit ja
joustavat opetusjärjestelyt tukevat vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Koulupäivän rakenteen
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avulla tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja oppimista sekä huolehditaan kouluyhteisön
sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Opetus jaksotetaan tarkoituksenmukaisesti niin, että
koulupäivän aikana on pidempiä työskentelyaikoja ja pidempiä taukoja. Lukuvuosisuunnitelmassa
kuvataan tarkemmin koulupäivän rakenne.
Pontuksen koulussa kaikilla aikuisilla on vastuu hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä.
Oppilaalla on oikeus opetukseen, ohjaukseen, oppiashuollolliseen tukeen ja turvalliseen
oppimisympäristöön. Koulutyö järjestetään niin, että kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset
ja vahvuudet huomioidaan. Opettajilla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja
hyvinvoinnista. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen
ja oppilashuollolliseen tukeen toteutuu. Opettajat tekevät vuorovaikutuksellista yhteistyötä
oppilaiden, heidän huoltajiensa, opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa.
Pontuksen koulun oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Oppilaat osallistuvat
koulutyöhön, suhtautuvat reilusti ja arvostavasti koulukavereihin ja koulun aikusiin sekä
noudattavat yhteisesti sovittuja sääntöjä. Oppilaita ohjataan työn ja työrauhan kunnioittamiseen,
sovituista tehtävistä huolehtimiseen sekä asialliseen käyttäytymiseen. Oppilaat voivat osallistua
oman solunsa ja kouluyhteisön kehittämiseen ja päätöksen tekoon. Jokaisesta solusta valitaan
edustajat oppilaskunnan hallitukseen.

17.3.

Oppilaiden osallisuus

17.3.1. Oppilaiden osallisuus (perusteet)
Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen.
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa.

Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta.
Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa,
vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Se innostaa oppilaita esittämään näkemyksiään,
toimimaan ja vaikuttamaan omiin ja yhteisiin asioihin. Oppilaskunta sekä koulun ja kunnan muut
osallisuutta tukevat rakenteet ja toimintatavat tarjoavat tilaisuuksia harjoitella demokratiataitoja
käytännössä.

17.3.2. Oppilaiden osallisuus Pontuksen koulussa
Lappeenrannan kaupungin nuorisotoimi koordinoi Nuorisovaltuuston ja Lasten parlamentin
toimintaa. Valmisteltaessa kuntakohtaisia ratkaisuja kuullaan Nuorisovaltuustoa ja Lasten
parlamenttia. Myös koulujen oppilaskunnilta pyydetään lausunnot. Lisäksi oppilaille tehdään
kyselyitä tarpeen mukaan. Lappeenrannan Lasten parlamentin edustajat kutsutaan aina
yleiskokouksen jälkeen perusopetuksen johtoryhmän kuultavaksi. Yleiskokouksessa käsitellyt
koulujen toimintaa koskevat asiat käsitellään myös koulujen oppilaskunnissa.
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Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun on luonteva
tapa vahvistaa osallisuutta. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa oppilaiden
osuus on tärkeä. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan
ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön
valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.

Pontuksen koulussa oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.
Oppilaille annetaan mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin esim. oppilaskunnan ja
kummitoiminnan kautta. Heitä arvostetaan yhteisön jäseninä. Koulussa on aikaa kuunnella
oppilaita ja heidän ajatuksiaan. Koulussamme pidetään yhteistyötä mm. huoltajien, päiväkodin,
nuorisotoimen, kirjaston,seurakunnan, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
tärkeänä. Oppilaita ohjataan yritteliäisyyteen ja vastuuseen omista ja yhteisistä asioita ja
tavaroista. Oppilaita kannustetaan luomaan hyvää yhteishenkeä ja toimimaan toisista välittävinä
yhteisön jäseninä.
Pontuksen koulussa oppilaat osallistetaan mm. oppilaskunnan kautta kehittämään koulupäivän
rakennetta, järjestyssääntöjä sekä vaikuttamaan omaan ja yhteiseen työskentelyyn sekä
viihtyisien toiminta- ja oppimisympäristöjen luomiseen. Osallisuuden kautta tuetaan sekä
oppimista, hyvinvointia että vastuulliseksi ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi kasvamista.
Oppilasta tukeva, yhteisöllinen koulu arvostaa oppilaiden, opettajien, muiden kouluyhteisön
jäsenten ja asiantuntijoiden sekä perheiden merkitystä toiminnassaan.
Oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioidaan opetuksessa ja koulutyössä. Jokaisella on
mahdollisuus yksilölliseen etenemiseen ja omien vahvuuksiensa hyödyntämiseen. Oppilaat voivat
kiinnostuksensa mukaan osallistua mm. erilaisiin kilpailuihin ja hankkeisiin.
Pontuksen koulussa toimii oppilaskunta, jonka hallituksen jäsenet valitaan syyslukukauden
alkaessa. Oppilaskunnan hallitus organisoi oppilaille toimintaa koulupäivän aikana ja tekee
yhteistyötä koulun vanhempainyhdistyksen kanssa. Pontuksen koulusta valitaan edustaja/-t
Lappeenrannan lastenparlamenttiin.

17.4.

Kodin ja koulun yhteistyö

17.4.1. Kodin ja koulun yhteistyö (perusteet)
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Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan
kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja
tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja
kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä
on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan,
luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava
siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Perusopetuslain mukaan oppivelvollisuuden voi
suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen
oppimäärää vastaavat tiedot. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta
ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.
Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuksen järjestäjällä.
Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen
kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet.
Yhteistyön onnistumiseksi tarvitaan koulun henkilöstön aloitteellisuutta ja henkilökohtaista
vuorovaikutusta huoltajien kanssa sekä muutoin monipuolista viestintää. Kodin ja koulun
yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Voidakseen huolehtia kasvatustehtävästään huoltajan tulee saada tietoa lapsensa oppimisen ja
kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajan kanssa keskustellaan
opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista,
oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja
todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista.
Kannustavat ja oppilaan oppimista ja kehitystä myönteisesti kuvaavat viestit ovat tärkeitä.
Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja
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koulunkäyntiä. Erityisen tärkeää yhteistyö on oppilaan koulupolun nivelvaiheissa sekä oppimisen
ja koulunkäynnin tukea suunniteltaessa ja toteutettaessa. Henkilökohtaisten ja ryhmätapaamisten
lisäksi yhteistyössä hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua koulun toiminnan ja
kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä koulun henkilöstön
ja oppilaiden kanssa. Yhteinen arvopohdinta luo perustaa yhteiselle kasvatustyölle. Kodin ja
koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa
vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun työlle.

17.4.2. Koulun kodin ja koulun yhteistyö Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa
Hyvän yhteistyön lähtökohtana on keskinäinen arvostus. Arvostukseen perustuvassa
vuorovaikutuksessa opettajat, muut koulun työntekijät, vanhemmat ja oppilaat rakentavat
yhteistä ymmärrystä lapsen hyvästä koulunkäynnistä ja oppimisesta. Yhteistyö jatkuu ja
muuttaa muotoaan lapsen ja nuoren koulunkäynnin aikana. Yhteistyön päämäärä on oppimisen,
terveen kasvun ja kehityksen tukeminen lapsen ja nuoren oppimispolun aikana. Tämä toteutuu
sekä tukemalla yksittäistä oppilasta että kehittämällä luokan ja koko koulun yhteisöllisyyttä.
Vanhempien ja koulun hyvä yhteistyö mahdollistaa aikuisten keskinäisen sosiaalisen verkoston
kehittymisen ja tukee yhteisen vastuun ottamista lapsen hyvästä arjesta. Aikuisten hyvä yhteistyö
ja vuorovaikutus toimivat myös mallina lapsille ja nuorille.
Koulun tehtävänä on olla aloitteellinen yhteistyössä. Vanhempien ajasta koulun rinnalla kilpailevat
monet muut tahot ja toimijat. On tärkeää, että myös vanhemmat pitävät aktiivisesti yhteyttä
kouluun. Koulun toimivaa yhteistyötä voidaan edistää sitoutumalla yhdessä myönteisen yhteistyön
syntymistä edistäviin periaatteisiin. Hyvää yhteistyötä edistää muun muassa se, että osapuolet
arvostavat toisiaan, kuulevat aidosti toisiaan ja toimivat siten, että keskinäinen luottamus syntyy.

Kunnioitus ilmenee kaikkien yhteistoimintaan osallistuvien osapuolien arvostamisena
ja hyväksymisenä. Molemminpuolinen kunnioittava, arvostava asenne luo kohtaamisiin
myönteisyyden ja avoimuuden ilmapiirin. Kunnioitus ilmenee muun muassa siten, että jokaisella
on mahdollisuus ilmaista ja kertoa oma tarinansa ja näkemyksensä puheena olevasta
asiasta. Kunnioituksen puute näkyy asioiden salaamisena, peittelemisenä, toisen osapuolen
mitätöimisenä ja ohittamisena. Kunnioituksen ilmapiirin ylläpitäminen on erityisen tärkeää
tilanteissa, joissa koulun ja kodin arvo- ja kokemusmaailmat ja kulttuurit ovat kaukana toisistaan.
Koulumaailmasta aiemmin kertyneet kokemukset – sekä hyvät, että huonot – voivat vaikuttaa
vanhempien ja opettajien asenteisiin ja tunteisiin. Ne voivat vaikuttaa myös valmiuksiin edistää
yhteistyötä. On tärkeää, että erilaisista kokemuksista voi avoimesti keskustella. Tämä on tärkeää
erityisesti tilanteissa, joissa aiemmat kokemukset saattavat haitata luottamuksen syntyä uusissa
tilanteissa.
Yhteistyö edellyttää keskinäistä luottamusta. Sen tärkein perusta on oikeudenmukaisuus.
Luottamus rakentuu yhteistoiminnassa ja yhteisessä keskustelussa. Luottamuksen syntyyn
tarvitaan aikaa, yhteisiä kohtaamisia sekä jatkuvaa, pitkäjänteistä ja aktiivista vuoropuhelua.
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Yhteistyö alkaa kuulemisesta. Kuuleminen on suhteen luomista toiseen ihmiseen. Kuuleminen
ilmenee aitona, rehellisenä kiinnostuksena toisen ihmisen ajatuksia, asiaa ja puhetta
kohtaan. Kuuleminen edellyttää turvallista ja avointa keskusteluilmapiiriä ja kykyä ottaa toisen
osapuolen viestejä vastaan tavalla, joka vahvistaa yhteisymmärryksen rakentumista ja eri
näkökulmien yhteensovittamista. Kuulluksi tulemisen kokemus on erityisen tärkeä kodin ja koulun
ensimmäisissä tapaamisissa ja lapsen koulunaloituksen ja kouluasteelta toiselle siirtymisten
yhteydessä. Koulun haasteena on tiedon jakamisen ohella luoda tilaa vanhempien lapsen
koulunkäyntiin liittyvien omien ajatusten, toiveiden ja huolten kuulemiselle. Kuulemisen lisäksi on
tärkeää kiinnittää huomiota tapaan, jolla keskustelua käydään.

Vanhempien luottamus kouluun ja lapsen saamaan opetukseen rakentuu siitä tiedosta, jonka he
saavat opettajan ja lapsen välisestä suhteesta. Tämä näkyy opettajan tavassa kertoa vanhemmille
näkemyksiään lapsen oppimisesta ja luokka- ja kouluyhteisön jäsenenä olemisesta. Arvostava,
lapsen ominaislaatua kunnioittava asenne
vahvistaa vanhempien luottamusta koulun oikeudenmukaisuuteen ja tasapuolisuuteen.
Keskinäisen luottamus auttaa opettajaa omassa työssään. Se vahvistaa vanhemman roolia
lapsen koulunkäynnin tukijana ja auttaa vanhempia ja opettajaa yhdessä löytämään sopivia tapoja
tukea lapsen oppimista.
Vuoropuhelulla tarkoitetaan tasavertaista keskustelua, jonka avulla pyritään rakentamaan yhteistä
ymmärrystä. Vuoropuhelussa on tärkeää huolehtia siitä, että keskustelu käydään sellaisella
kielellä ja tavalla, johon kaikki voivat osallistua ja olla tasavertaisesti mukana. Parhaimmillaan
koulu voi tarjota vanhemmille monenlaisia mahdollisuuksia osallistua lapsensa koulunkäyntiin
ja koulun toimintaan. Koulu voi vaikuttaa myönteisen vuorovaikutuksen syntyyn varmistamalla
riittävät voimavarat ja henkilöstön ajankäytön yhteistyölle. Tärkeää on myös se, miten vanhemmat
otetaan koulussa vastaan ja missä heitä tavataan. On tärkeää, että vanhemmat voivat kokea
itsensä tervetulleiksi koulun toimintaan. Koulun on hyvä panostaa myös yhteistoiminnan
ympäristöön ja luotava viihtyisä tila yhteisille tapaamisille. Aikuisten väliset hyvät suhteet
vaikuttavat lasten ja nuorten turvallisuuden kokemukseen ja ovat keskeinen osa turvallista
oppimisympäristöä (Opetushallitus 2007: Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön).
Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi tekee yhteistyötä siten, että oppilaiden
huoltajia kuullaan kasvatus- ja opetustoimen strategian valmistelun yhteydessä sekä erilaisten
päätösten valmistelun yhteydessä.
Laadittaessa erilaisia menettelytapaohjeita eri tilanteita varten huomioidaan vanhempien
osallisuus lastaan koskevien päätösten tekemisessä.
Tiedottaminen on keskeinen osa kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhemmille tiedotetaan opetuksen
järjestämiseen liittyvistä asioista kaupungin kotisivuilla sekä erilaisten esitteiden, kirjeiden ja
oppaiden muodossa.
Lisäksi vanhempia pyritään tukemaan vanhemmuudessa osallistumalla aktiivisesti yhdessä
muiden toimijoiden kanssa erilaisten tapahtumien toteuttamiseen.
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Kodin
ja
koulun
yhteistyön
asiakastyytyväisyyskyselyillä.

toimivuutta

arvioidaan

vuosittain

tehtävillä

Kodin ja koulun yhteistyö Pontuksen koulussa
Pontuksen koulun kodin ja koulun yhteistyössä pyritään kehittämään koulun toimintaa. Pontuksen
koulun huoltajat ovat osallistuneet koulun opetussuunnitelman tekemiseen eri vaiheissa.
Huoltajien kanssa yhteistyössä pyritään tukemaan koulun yhteisöllisyyttä, turvallisuutta ja
terveellisyyttä ja oppilaiden ja koulun henkilöstön hyvinvointia. Koululla toimii oppilaskunta sekä
eri luokkien kummioppilaita. Vuosittain kartoitetaan vanhempien tarpeet ja toiveet yhteistyölle.
Opettaja tekee yhteistyötä luokkansa/opetusryhmänsä huoltajien kanssa. Hyvin toimiva yhteistyö
kodin ja koulun välillä tukee oppilaan koulunkäyntiä. Ongelmatilanteissa etsitään ratkaisukeskeisiä
toimintatapoja ja malleja. Tarjotaan huoltajille mahdollisuus osallistua koulun arkeen. Pontuksen
koulussa tarjotaan huoltajille mahdollisuus osallistua yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään.
Pontuksen koulussa tehdään matalan kynnyksen yhteistyötä kodin ja koulun välillä. Huoltajille
järjestetään koko koulua, yksittäisiä luokkia tai yksittäisiä oppilaita koskevia tapaamisia.
Säännölliset arviointikeskustelut ovat hyvä yhteistyömuoto kodin kanssa. Vanhempainiltoja
järjestetään säännöllisesti. Vanhempainillat voivat olla toiminnallisia ja osallistavia, joissa
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pohditaan koulutyöhön liittyviä asioita, kuten opetussuunnitelmaa tai koulun toimintakulttuuria.
Huoltajat osallistetaan koulutyöhön mm. erilaisten kyselyjen avulla.
Huoltajia tiedotetaan ajankohtaisista asioista mm. wilman välityksellä. Tarvittaessa huoltajiin
ollaan yhteydessä puhelimitse tai kasvokkain. Kaikessa toiminnassa on tarkoitus pitää
yhteydenottokynnys tarpeeksi matalalla, jotta mahdollisiin haasteisiin voidaan puuttua ajoissa.
Arvostava vuorovaikutus, kuuleminen, kunnioitus ja ratkaisukeskeisyys ovat avainsanoja myös
kodin ja koulun välisessä yhteistyössä.
Pontuksen koulussa toimii vanhempainyhdistys, Pontuksen koulun vanhempainyhdistys ry, joka
toimii yhteistyössä oppilaiden ja koulun henkilökunnan kanssa. Vanhempainyhdistys tukee
koulun ja vanhempien kasvatustyötä ja suunnittelee oppilaskunnan kanssa mielekästä toimintaa.
Vanhempainyhdistyksen toiminta on vapaaehtoista ja toimintaan voi osallistua halutessaan.

17.5.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden
tahojen kanssa

17.6.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden
tahojen kanssa (perusteet)

Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja
laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun
tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista
arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä
ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Yhteistyötä tarvitaan perusopetuksen
nivelvaiheissa ja oppilaiden siirtyessä koulusta toiseen. Usein myös eri kieli- ja kulttuuriryhmien
opetuksen, oppimisen tuen sekä oppilashuollon sujuva järjestäminen edellyttää hyvää koulujen
välistä yhteistyötä. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää
pedagogiikan kehittämistä.
Eheän oppimispolun varmistamiseksi koulu toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Hyvä yhteistyö kerho- sekä aamuja iltapäivätoiminnan kanssa edistää oppilaiden hyvinvointia. Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-,
liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden
lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten kanssa lisää
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

17.7.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden
toimijoiden kanssa Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Perusopetuksen vastuualue tekee yhteistyötä runsaasti muiden toimijoiden kanssa.
Yhteistyötahoja ovat muun muassa varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen vastuualueiden
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Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista.
Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen.
Aikuisten yhteistyö, kuten samanaikaisopettajuus, mallintaa koulun toimintaa oppivana
yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien
suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon
toteuttamisessa.

toimijat, kaupungin muiden toimialojen ja liikelaitosten toimijat, Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin toimijat, eri viranomaistahot sekä kolmannen sekrotin toimijat. Yhteistyö on
toimintatapa, joka mahdollistaa eri toimijoiden saumattoman yhteistyön lapsen ja perheen
kannalta. Yhteistyön kautta perusopetuksen toimijoiden näkökulmat eri asioihin laajenevat ja
yhdistämällä eri toimijoiden resursseja saadaan yleensä enemmän kuin kimpikin erikseen
toimimalla.
Koulut kuvaavat koulun sisäisen yhteistyön ja yhteistyön eri toimijoiden kanssa koulun
opetussuunnitelmaan.

17.7.1. Pontuksen koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö
muiden toimijoiden kanssa
Pontuksen koulun henkiökunta tekee tiivistä yhteistyötä koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden
toteuttamiseksi sekä koulun toimintakulttuurin luomiseksi. Yhteiset vuorovaikutussopimukset
tukevat arvostavaa vuorovaikutusta ja toista kunnoittavaa työotetta. Koulun toimintakulttuuria
ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt ja työskentelytavat. Koulutyö on järjestetty yhteisöllisesti ja
yhdessä toimien. Henkilökuntaa koulutetaan ja tuetaan edistämään opetuksen kehittämistä ja
oman osaamisen vahvistamista.
Pontuksen koulu toimii läheisessä yhteistyössä päivittäin Pontuksen päiväkodin
varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa rakentaen yhteistä kasvatuskumppanuutta ja
oppimispolkua. Esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö painottuu ammatilliseen yhteistyöhön
ja oppilaiden yhteiseen toimintaan aihekokonaisuuksien pohjalta. Yhteistoiminnallisessa
työskentelyssä otetaan huomioon myös esiopetussuunnitelman tavoitteet. Kaikkia opetustiloja
käytetään joustavasti. Samassa kiinteistössä toimivien Eksoten työntekijöiden ja nuorisotoimen
edustajien kanssa päivittäinen yhteistyö on luontevaa ja yhteisöllistä toimintakulttuuria
rakentavaa.
Pontuksen koulu tekee yhteistyötä Lauritsalan palvelualueen koulujen ja päiväkotien kanssa.
Erityisesti yhteistyö huomioidaan eri nivelvaiheiden kohdalla. Sujuvat siirtymiset esiopetuksesta
alkuopetukseen ja vuosiluokalta 6 vuosiluokalle 7 edellyttävät toimivaa yhteistyötä.
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Pontuksen koulun oppilaita tuetaan ja opastetaan käyttämään koulun omaa kirjastoa.
Kirjasto toimii yhtenä oppimisympäristönä ja on käytettävissä myös oppituntien aikana esim.
tiedonhaun tukena kulloisenkin aihepiirin, oppimiskokonaisuuden tai ryhmätyön rikastuttamiseksi.
Hyödynnämme kirjaston tarjoamia palveluita.
Pontuksen koulu osallistuu mahdollisuuksien mukaan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin,
hankkeisiin ja projekteihin. Pontuksen koulu kuuluu kehittämiskouluverkostoon ja on
majakkakoulu.
Yhteistyötahojen kanssa tehtävä yhteistyö lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee
koulun kasvatustehtävää. Pontuksen koulun yhteistyötahoja ovat
- Lappenrannan seurakuntayhtymä
- nuorisotoimi
- kirjastotoimi
- liikuntatoimi
- Pontuksen koulun vanhempainyhdistys
- lähialueen asukasyhdistykset
- lähialueen yhdistykset ja yritykset
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18.

Kasvatuskeskustelut ja
kurinpidollisten keinojen käyttö

18.1.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten
keinojen käyttö (perusteet)

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun
esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla,
joista keskeisiä ovat opettajan antama ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto
ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä
vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Opetuksen järjestäjällä on
oikeus käyttää työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös
kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja. Kasvatuskeskustelussa ja kurinpitoasioissa
noudatettavasta menettelystä säädetään perusopetuslaissa.
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko
tai laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia
keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa
käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Opetuksen järjestäjä päättää, millaisissa
tapauksissa kasvatuskeskustelua käytetään.

Perusopetuslaki velvoittaa opetuksen järjestäjän laatimaan ja ohjeistamaan opetussuunnitelman
yhteydessä suunnitelman kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käyttämisestä ja
niihin liittyvistä menettelytavoista. Suunnittelun tarkoituksena on varmistaa toimintatapojen
laillisuus ja yhdenmukaisuus sekä oppilaiden yhdenvertainen kohtelu. Suunnittelu tukee myös
koulun järjestyssääntöjen toteutumista.
Opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että jokaisella sen alaisella koululla on käytössään
kasvatuskeskustelujen ja kurinpitomenettelyjen toteuttamista koskeva suunnitelma. Suunnitelma
voidaan laatia osana opetussuunnitelmaa tai erillisenä. Se voidaan laatia kokonaisuudessaan
koulujen yhteisenä tai siten, että suunnitelman rakenne ja keskeiset toimintatapalinjaukset ovat
yhteisiä ja suunnitelma täsmennetään koulukohtaisesti.
Suunnitelman laadinnassa on otettava huomioon, että kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa
voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä keinoja käytettäessä noudatetaan
hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti
hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä
samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon
raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä
ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai
loukkaavalla tavalla.
Opetuksen järjestäjä päättää suunnitelman laatimisesta ja valmisteluun osallistuvista tahoista.
Oppilaille tulee lain mukaan järjestää mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun.
Yhteistyö huoltajien ja muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien kanssa tukee
suunnitelman toteutumista. Henkilöstöä ja oppilaskuntaa tulee kuulla ennen suunnitelman
hyväksymistä tai päivittämistä.
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Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja
määräaikainen erottaminen. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan
luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun tilaisuudesta. Lisäksi
työrauhan turvaamiseksi oppilaan oikeus osallistua opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä
olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai muun henkilön turvallisuus
kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

18.2.

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten
keinojen käyttö Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Liitteenä on lainsäädäntöä tarkentava ohje peruskouluille ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteiden
käytöstä. Lisäksi liitteenä on kirjallisen varoituksen ja/tai määräaikaisen erottamisen varalta
on Eksoten oppilashuollon palvelujen ja kasvatus- ja opetustoimen yhteistyönä laadittu
tilannetta kuvaava prosessikaavio, jossa on kuvattu suunnitelma oppilashuollollisen tuen
toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti suunnitelma laaditaan jo kirjallisen varoituksen vaiheessa, jossa
yhteydessä pyritään samalla sitouttamaan huoltaja voimakkaammin toimimaan lapsensa edun
toteuttamiseksi.
Ohje http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/ojentamisohje
Oppilashuollon prosessi http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/
okyvme
Lappeenrannan kaupunki on laatinut ojentamis- ja kurinpitomenettelyistä oppaan henkilökunnalle,
huoltajille, oppilaille ja yhteistyökumppaneille. Opas on sähköisessä muodossa kaupungin
kotisivuilla ja pyydettäessä se on mahdollista saada myös paperiversiona. http://www.datamylly.fi/
lprlehti/tyorauha2014/

18.2.1. Pontuksen koulun kasvatuskeskustelut ja
kurinpidollisten keinojen käyttö

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

Pontuksen
koulussa
noudatetaan
Lappeenrannan
kaupungin
ojentamisja
kurinpitotoimenpiteiden ohjeita. Pontuksen koulun oppilailla on oikeus turvalliseen
oppimisympäristöön.
Kasvatuskeskusteluilla
puututaan
oppilaiden
epäasialliseen
käyttäytymiseen ja sopimattomaan toimintaan. Tavoitteena on kiinnittää huomio toivottuun
käyttäytymiseen ja antaa kannustavaa ja positiivista palautetta. Pyritään ennaltaehkäisemään eitoivottua käyttäytymistä ja kiusaamista.
Ohje http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/ojentamisohje
Oppilashuollon prosessi http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/
okyvme
Lappeenrannan kaupunki on laatinut ojentamis- ja kurinpitomenettelyistä oppaan henkilökunnalle,
huoltajille, oppilaille ja yhteistyökumppaneille. Opas on sähköisessä muodossa kaupungin
kotisivuilla ja pyydettäessä se on mahdollista saada myös paperiversiona. http://www.datamylly.fi/
lprlehti/tyorauha2014/
Pontuksen koulussa käytetään seuraavia ojentamis- ja kurinpitotoimia, mikäli oppilas ei noudata
koulun järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti ja vilpillisesti:
1. kasvatuskeskustelu
2. jälki-istunto
3. kirjallinen varoitus
4. määräaikainen erottaminen
Häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan voi myös poistaa luokkahuoneesta, muusta
tilasta, jossa opetusta annetaan tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. Rehtori voi myös evätä
oppilaan oikeuden osallistua opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
Kasvatuskeskustelu.
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Kasvatuskeskustelujen tavoitteena on kasvattaa oppilaan omaa vastuullisuutta toiminnastaan,
vähentää oppilaan ei-toivottua käyttäytymistä, saada oppilas ymmärtämäään tekojensa
seuraamukset ja löytämään ratkaisuja ongelmatilanteisiin sekä saada oppilas kunnioittamaan
ja noudattamaan koulun sääntöjä paremmin. Pontuksen koulun kasvatuskeskustelu toteutetaan
opettajan ja oppilaan välisenä keskusteluna. Tarvittaessa kasvatuskeskusteluun voi osallistua
muita opettajia. Kasvatuskeskusteluissa oppilas kertoo omin sanoi tapahtuneesta ja miettii, kuinka
voisi toimia toisin tai parantaa käytöstään. Asiaa seurataan yhdessä sovittu aika sekä sovitaan,
mitä seuraa, jos asia/tilanne ei ole parantunut. Luokanopettaja tekee kasvatuskeskustelusta
merkinnän wilmaan. Jos samasta asiasta tarvitaan useampia kasvatuskeskusteluja, keskusteluun
osallistuvat rehtori/apulaisrehtori, huoltajat ja tarvittaessa oppilashuollon edustaja(t). Samalla
aloitetaan yksilöllinen oppilashuolto.
Pontuksen koulu kuuluu KiVa koulu -verkostoon. Koulussa pyritään ennaltaehkäisemään ja
vähentämään koulukiusaamista. Koulussa toimii KiVa koulu -tiimi, jonka jäsenet nimetään
lukuvuosittain lukuvuosisuunnitelmassa. Tiimi kokoontuu tarvittaessa. KiVa koulu -tiimi voi olla
moniammatillinen. KiVa koulu -tiimi on osa yhteisöllistä oppilashuoltoa. KiVa koulu -tiimi ohjeistaa
mm. oppilaille vuosittain järjestettävät KiVa koulu -kyselyt.
Kiusaamistapauksissa käytetään Kiva Koulu -toimintamallia. Luokanopettaja selvittää
pääsääntöisesti kiusaamistapaukset. Tarvittaessa KiVa-tiimi käsittelee asiaa. Käsittely etenee
KiVa koulu -mallin lomakkeiden mukaisesti. Tällöin kuullaan asianosaisia yksitten ja jokaisesta
haastattelusta täytetään lomake, jossa kartoitetaan, millaisesta kiusaamisesta on kyse ja kauanko
kiusaamista on ollut. Sovitaan yhteinen sopimus ja toimenpiteet kiusaamisen lopettamiseksi sekä
seuranta-aika. Huoltajiin ollaan yhteydessä.
Pontuksen
koulussa
on
sovittu
yhteiset
toimintatavat
ja
-säännöt.
Koulun
vuorovaikutussopimukset edistävät toivottua käyttäytymistä. Uudet työntekijät perehdytetään
Pontuksen koulun toimintaan ja mm. järjestyssääntöihin ja ojentamis- ja kurinpitomenetelmiin..
Koulun henkilökunnan kanssa käydään lukuvuoden aluksi läpi Lappeenrannan kaupungin ja
Pontuksen koulun ohjeistus kurinpidollisesta menettelystä sekä kerrataan, mistä tarvittavat ohjeet
löytyvät.

Pontuksen koulun toimintaa arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Pontuksen koulun johtoryhmä
arvioi yhdessä opettajien kanssa käytettyjä ojentamis- ja kurinpitomenetelmiä ja niiden
vaikuttavuutta. Tarvittaessa kuullaan oppilaita ja huoltajia. Tukena arvioinnissa ovat
hyvinvointikyselyt, asiakastyytyväisyyskyselyt ja kiva koulu -kyselyt. Arviointikeskustelujen
yhteydessä oppillas voi arvioida omaa käyttäytymistään ja toimimistaan kouluyhteisön jäsenenä.
Pontuksen koulun järjestyssäännöt
Pontuksen koulun tavoitteena on, että koulu on turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työskentelyympäristö oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulun järjestyssäännöissä annetaan
kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön
järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä, erilaisten
esineiden ja aineiden hallussapidosta, koulun tilojen siisteydestä sekä koulualueella olemisesta.
1.
2.
3.
4.
5.

Kunnioitan muita. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Väkivallan käyttö on
ehdottomasti kiellettyä kaikissa koulun tilanteissa.
Noudatan koulun työjärjestystä ja muita määräaikoja sekä teen annetut tehtävät
huolellisesti.
Puhun asiallisesti, positiivisesti ja arvostavasti.
Huolehdin omalta osaltani koulun siisteydestä. Pidän hyvää huolta yhteisistä
tavaroista.
Annan työrauhan kaikille.
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Pontuksen koulun järjestyssäännöistä ja kurinpitoon liittyvästä ohjeistuksesta tiedotetaan
huoltajille käytössä olevien tiedotuskanavien kautta, mm. lukuvuositiedotteessa syyslukukauden
alussa. Tarvittaessa asioita esitetellään myös vanhempainilloissa tms.

6.
7.
8.

En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani sellaisia esineitä tai aineita,
joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten
turvallisuutta tai joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Noudatan netikettiä ja opettajien ohjeita tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja
tietoturvaan liittyen.
Pysyn koulun piha- ja välituntialueella koulupäivän ajan.

Pontuksen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulumatkoilla,
koululaiskuljetuksissa, retkillä, leirikouluissa sekä kaikissa muissa koulun tilaisuuksissa.
Järjestyssäännön rikkomisesta voidaan rangaista.

Pontuksen koulun järjestyssäännöt
Pontuksen koulun järjestyssäännöt
Pontuksen koulun tavoitteena on, että koulu on turvallinen ja viihtyisä oppimis- ja työskentelyympäristö oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Koulun järjestyssäännöissä annetaan
kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön
järjestelyistä, asianmukaisesta käyttäytymisestä, koulun omaisuuden käsittelystä, erilaisten
esineiden ja aineiden hallussapidosta, koulun tilojen siisteydestä sekä koulualueella olemisesta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.

Kunnioitan muita. Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti. Väkivallan käyttö on
ehdottomasti kiellettyä kaikissa koulun tilanteissa.
Noudatan koulun työjärjestystä ja muita määräaikoja sekä teen annetut tehtävät
huolellisesti.
Puhun asiallisesti, positiivisesti ja arvostavasti.
Huolehdin omalta osaltani koulun siisteydestä. Pidän hyvää huolta yhteisistä
tavaroista.
Annan työrauhan kaikille.
En tuo kouluun enkä pidä koulupäivän aikana hallussani sellaisia esineitä tai aineita,
joiden hallussapito on laissa kielletty tai joilla voidaan vaarantaa omaa tai toisten
turvallisuutta tai joiden hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.
Noudatan netikettiä ja opettajien ohjeita tietokoneisiin, matkapuhelimiin ja
tietoturvaan liittyen.
Pysyn koulun piha- ja välituntialueella koulupäivän ajan.

Pontuksen koulun järjestyssäännöt ovat voimassa koulupäivän aikana, koulumatkoilla,
koululaiskuljetuksissa, retkillä, leirikouluissa sekä kaikissa muissa koulun tilaisuuksissa.
Järjestyssäännön rikkomisesta voidaan rangaista.
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19.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus

19.1.

Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus (perusteet)

Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää
opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta
annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen
järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten
näkökulmasta.
Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä
valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta
ja sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista
kestävyyttä.
Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella
voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä
tukevaa opetusta, syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia
opetuksesta joissakin poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana.
Etäyhteyksien ja erilaisten opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä.
Tällöin voidaan käyttää eri opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja
mahdollisten kansainvälisten verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen
tavoitteiden mukaisesti.
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Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan
samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee
olla turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet
oppimista edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla
ja opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan
opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.

20.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

20.1.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu (perusteet)

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava
järjestely. Vuosiluokkiin sitomatonta järjestelyä voidaan käyttää koko koulun, vain tiettyjen
vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opiskelun järjestämisessä. Sitä voidaan hyödyntää
esimerkiksi lahjakkuutta tukevana tai opintojen keskeyttämistä ehkäisevänä toimintatapana.
Vuosiluokkiin sitomattoman opiskelun toteuttaminen edellyttää tätä koskevaa päätöstä
opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmassa päätetään tällöin, että eri oppiaineiden opinnoissa
voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta kunkin oppilaan oman opintoohjelman mukaisesti. Oppilaan oma opinto-ohjelma rakentuu opetussuunnitelmassa määrätyistä
opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen
tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti
on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa kokonaisuutena.
Opetussuunnitelmassa on määrättävä, mitkä opintokokonaisuudet ovat oppilaalle pakollisia ja
mitkä valinnaisia. Oppilaan opintojen etenemistä ja opintokokonaisuuksien suorittamista tulee
seurata säännöllisesti. Oppimisen arviointi oman opinto-ohjelman mukaan edettäessä käsitellään
Oppimisen arvioinnin yhteydessä.
Vuosiluokkiin
sitomatonta
opiskelua
käytettäessä
tuntijako
sekä
oppiaineiden
opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain.
Opintokokonaisuudet muodostetaan kussakin aineessa valtioneuvoston asetuksen
määrittelemien tuntijaon nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta.
Vuosiluokkakokonaisuudet voidaan jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi.
Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden tavoitteita
ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon nivelkohtien.
Tarvittaessa oman opinto-ohjelman mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä
hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle myös perusopetuslain 18 §:n nojalla. Tällainen
hallintopäätös on mahdollinen silloinkin, kun paikallista opetussuunnitelmaa ei ole laadittu
vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua varten. Oppilaalle tulee laatia oppimissuunnitelma. Siinä on
mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-ohjelmaan sekä määriteltävä
niiden suorittamisjärjestys, aikataulu ja mahdolliset erityistavoitteet.

20.2.

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Mikäli koulu järjestää opetuksen vuosiluokkiin sitomattomasti yksittäiselle oppilaalle,
opetusryhmälle, vuosiluokalle tai kaikille oppilaille, se kuvaa perusteiden edellyttämät asiat koulun
opetussuunnitelmaan.

20.2.1. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu Pontuksen koulussa
Pontuksen koulu järjestää opetuksen vuosiluokkiin sitomattomasti. Kaikki oppilaat voivat
edetä yksilöllisesti opinnoissaan. Jokaiselle oppilaalle laaditaan opinto-ohjelma, jossa
kuvataan opintokokonaisuudet. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen
tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti
on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa kokonaisuutena.
Opinto-ohjelma rakentuu pakollisista opintokokonaisuuksista, joita täydennetään valinnaisilla
opintokokonaisuuksilla. Opintokokonaisuuksien kuvaukset tavoitteineen ovat eri oppiaineiden
opetussuunnitelmissa. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri
oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon
nivelkohtien.
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Oppiaineiden
tuntijako
päätetään
lukuvuosisuunnitelmassa.
Opinto-ohjelma
opintokokonaisuuksineen tarkentuu lukuvuosisuunnitelmassa. Oppilaan opintojen etenemistä
ja opintokokonaisuuksien suorittamista seurataan säännöllisesti. Lukuvuoden päätteeksi
oppilas saa lukuvuositodistuksen hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy seuraavalle
vuosiluokalle.
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Pontuksen koulun opetus tullaan järjestämään soluissa, joissa on eri-ikäisiä oppijoita.

21.

Yhdysluokkaopetus

21.1.

Yhdysluokkaopetus (perusteet)

Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa joko oppilasmäärän
pienuuden vuoksi tai pedagogisista syistä. Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa
kokonaan oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen.
Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja
johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen
kehittymisestä. Mikäli yhdysluokan eri vuosiluokilla on joissakin oppiaineissa erilaiset
viikkotuntimäärät, oppiaineiden vuosiviikkotunnit voidaan myös jakaa osiin ja siten tasata
oppiaineiden opetustunnit. Oppiaineiden opetustunteja tasattaessa tulee aina turvata oppilaan
oikeus opetussuunnitelmassa määriteltyyn kokonaistuntimäärään. Mikäli oppilas siirtyy
vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään,
oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen puuttuvan oppimäärän tai sen osan
suorittamiseksi.
Opiskelu
yhdysluokassa
voidaan
toteuttaa
myös
vuosiluokkiin
sitomattomana
perusopetusasetuksen mukaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa
opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin. Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu voi koskea
kaikkia koulun oppilaita, tiettyä yhdysluokkaa tai yksittäisiä oppilaita.
Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertaisja mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös
etäyhteyksiä hyödyntäen.

21.2.

Yhdysluokkaopetus Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Opetuksen mahdollinen
opetussuunnitelmassa.

järjestäminen

yhdysluokkaopetuksen

on

kuvattu

koulun

21.2.1. Yhdysluokkaopetus Pontuksen koulussa

Yhdysluokkaopetus

Pontuksen koulun pedagogiikka ja toiminta-ajatus lähtevät siitä, että opetus toteutetaan
vuosiluokkiin sitomattomattomasti oppiainekokonaisuuksina. Opetus järjestetään soluissa, joissa
on eri-ikäisiä oppijoita ja useita opettajia. Koulun neljä solua erilaisine työskentelytiloineen
on kotipesä n. 80-90 eri-ikäiselle oppiajalle. Solun keskellä on yhteinen kokoontumispaikka
oppimistori ja sen ympärillä on erilaisen työskentelyn mahdollistavia oppimistiloja tukien erilaisia
oppimistyylejä mm. ryhmätyö, hiljainen mobiililaitteeton työskentely.
Pontuksen koulu järjestää opetuksen vuosiluokkiin sitomattomasti. Kaikki oppilaat voivat
edetä yksilöllisesti opinnoissaan. Jokaiselle oppilaalle laaditaan opinto-ohjelma, jossa
kuvataan opintokokonaisuudet. Opintokokonaisuudet suunnitellaan eri oppiaineille määriteltyjen
tavoitteiden ja sisältöjen pohjalta. Näiden opintokokonaisuuksien suorittaminen hyväksytysti
on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle ao. oppiaineessa ja opinnoissa kokonaisuutena.
Opinto-ohjelma rakentuu pakollisista opintokokonaisuuksista, joita täydennetään valinnaisilla
opintokokonaisuuksilla. Opintokokonaisuuksien kuvaukset tavoitteineen ovat eri oppiaineiden
opetussuunnitelmissa. Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri
oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä vuosiluokkakokonaisuuksien sisällä tai tarvittaessa yli tuntijaon
nivelkohtien.
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Yhdysluokkaopetus

Opetus
yhdysluokassa
toteutetaan
mm.
opintokokonaisuuksia
suorittamalla.
Opintokokonaisuuksien
tavoitteet
ja
sisällöt
etenevät
johdonmukaisesti
jatkumona.Yhdysluokkaopetus
eheyttää
opetusta
ja
hyödyntää
monialaisia
oppimiskokonaisuuksia ja vertaisoppimista.

22.

Joustava perusopetus

22.1.

Joustava perusopetus (perusteet)

Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 7–
9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. Tässä käytetään
joustavan perusopetuksen toiminnasta nimitystä joustava perusopetus. Opetus toteutetaan
perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Joustavalla perusopetuksella pyritään vähentämään perusopetuksen keskeyttämistä ja
ehkäisemään syrjäytymistä. Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja
elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi oppilaita tuetaan, kun
he siirtyvät seuraavaan koulutusvaiheeseen ja edistetään heidän valmiuksiaan menestyä
opiskelussa.
Joustava perusopetus on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista
ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä
jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Opetuksessa korostuu moniammatillinen sekä eri
hallintokuntien ja organisaatioiden välinen yhteistyö. Yhteistyöhön voivat osallistua myös
ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, vapaan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat.
Joustavaa perusopetusta suunnittelemaan ja organisoimaan voidaan muodostaa ohjausryhmä.
Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään niin, että ne vastaavat joustavaan
perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään
työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä
vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä
kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.
Joustava perusopetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja muissa
oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita käyttäen.
Opettajan lisäksi toimintaan osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa
tehtävään yhteistyöhön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän
nimeämä ammattilainen. Opetusta voidaan tarvittaessa antaa osittain myös muun opetusryhmän
yhteydessä.
Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja
muissa oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa
perusopetusta. Näiden jaksojen aikana oppilailla on oikeus opettajan antamaan
ohjaukseen ja opetukseen. Oppilaille annetaan opetussuunnitelman mukaisia oppimistehtäviä.
Suoriutuminen oppimistehtävistä otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Työpaikoilla ja
muissa oppimisympäristöissä oppilaiden kanssa työskentelevä henkilöstö tulee perehdyttää
työturvallisuuteen, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin sekä muihin tarvittaviin säädöksiin.

Joustava perusopetus

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan tai huoltajan hakemuksesta. Oppilaita
valittaessa heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. Opetuksen järjestäjä päättää
oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös
joka valmistellaan moniammatillisesti. Jos yksittäinen oppilas siirtyy pois joustavasta
perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään joustavan perusopetuksen
päättymisestä hallintopäätös.
Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja
koulunkäynnin tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Oppilas voi tarvitessaan saada yleistä
tai tehostettua tukea. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan ottaa myös
erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa käytettävää
opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.
Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle
jo aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja
huoltajan kanssa. Se sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana
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laadittava oppimissuunnitelma. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan
perusopetukseen liittyvät erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa
oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä tukea, joustava perusopetus kuvataan
vastaavalla tavalla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa eli
HOJKSissa.

22.2.

Joustava perusopetus Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Lappeenrannan kaupungissa järjestetään joustavaa perusopetusta keskitetysti Kesämäenrinteen
koulussa. Lisäksi joustavaa perusopetusta järjestetään Lauritsalan ja Joutsenon kouluissa.
Kesämäenrinteen koulun joustavaan perusopetukseen voivat hakeutua oppilaat koko kaupungin
alueelta ja Lauritsalan ja Joutsenon ryhmiin pääasiassa kyseisten palvelualueiden alueelta.
Joustavan perusopetuksen tavoitteena on tarjota oppilaille mahdollisuus perusopetuksen
oppimäärän suorittamiseen tavanomaisesta opetuksesta vaihtoehtoisella tavalla. Tavoitteena on,
että joustavan perusopetuksen avulla oppilaalle turvataan mahdollisuus saada mahdollisimman
hyvä perusopetuksen päättötodistus ja tukea ja ohjata oppilasta toisen asteen opintoihin
siirtymisessä.
Joustava perusopetus poikkeaa tavanomaisesta opetuksesta siten, että opiskelu sisältää
enemmän työharjoittelua, toiminnallisia työtapoja ja oppilaat opiskelevat pysyvässä
opetusryhmässä. Ryhmän toiminnasta vastaa joustavan perusopetuksen opettaja, nuorisoohjaaja ja tarvittaessa koulunkäyntiavustaja.
Joustavan perusopetuksen ryhmässä opiskelee noin 10 oppilasta. Siten oppilailla on mahdollisuus
saada tavanomaiseen opetukseen verrattuna enemmän henkilökohtaista ohjausta ja tukea
opinnoissaan.
Joustava perusopetus ei ole erityisopetusta, vaan joustavaan perusopetukseen voivat hakeutua
sekä erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat että muut oppilaat.
Joustavaan perusopetukseen voi hakeutua 7. vuosiluokan alusta lukien tai myöhemmin 7-9vuosiluokkien aikana. Tavoitteena on, että opiskelu aloitettaisiin kokonaisen lukuvuoden alusta
lukien.
Seuraavaa lukuvuotta varten oppilaspaikka tulee anoa koulun rehtorilta edellisen lukuvuoden
syyslukukauden loppuun mennessä. Poikkeustapauksissa oppilaspaikkaa voi hakea muunakin
aikana ja poikkeustapauksissa opiskelun joustavassa perusopetuksessa voi aloittaa kesken
lukuvuoden.

1.

2.

3.

7. vuosiluokalle siirtyvä oppilas on opiskellut 6. vuosiluokalla keskitetyssä
erityisopetuksessa Lönnrotin tai Myllymäen koulussa moni ammatillisesti arvioidaan,
että tarkoituksenmukaisin opiskelupaikka oppilaalle on Kesämäenrinteen joustavan
perusopetuksen ryhmä.
7. vuosiluokalle siirtyvän oppilaan osoitteen mukaisen perusopetuksen
palvelualueen esimies puoltaa oppilaalle oppilaspaikan saamista joustavan
perusopetuksen opetusryhmästä käsiteltyään asiaa koulun moni ammatillisesti.
Etusijalla ovat ne 6. luokkalaiset oppilaat, joiden osoitteen mukaisessa yläkoulussa
ei järjestetä joustavaa perusopetusta.
8. tai 9. vuosiluokan oppilaille tai kesken lukuvuoden oppilaspaikkaa hakevalle 7.
vuosiluokan oppilaalle oppilaspaikkaa puoltaa oppilaan osoitteen mukaisen koulun
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Joustava perusopetus

Oppilaat valitaan Kesämäenrinteen koulun joustavaan perusopetukseen seuraavilla kriteereillä:

4.
5.

rehtori käsiteltyään asiaa moni ammatillisesti. Etusijalla ovat ne oppilaat, joiden
osoitteen mukaisessa yläkoulussa ei järjestetä joustavaa perusopetusta.
alisuoriutuminen ja koulumotivaation puute: oppilaalla on heikko koulumenestys,
joka ei ole selitettävissä ainakaan kokonaan oppimisvaikeuksilla tai kehitysviiveillä;
oppilaalla on runsaasti poissaoloja tai poissaolojen määrä näyttää kasvavan
uhkaava syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä: oppilaalla ei ole mitään
jatko-opintosuunnitelmia tai riski toisen asteen opintojen ulkopuolelle jäämisestä on
suuri heikon koulumenestyksen vuoksi

22.2.1. Ohje kouluille

Joustava perusopetus

Koulu laatii opetussuunnitelmaansa kuvauksen joustavan perusopetuksen järjestämisestä, mikäli
joustavaa perusopetusta koulussa järjestetään.
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23.

Opetus erityisissä tilanteissa

23.1.

Opetus erityisissä tilanteissa (perusteet)

Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa
esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Perusopetusta
voidaan tällöin järjestää muun muassa sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai
-keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle
opetusta siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta
vastaavan sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa
olevalle oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä,
pedagogiset erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet
huomioon ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain
tai muun lain mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista. Myös kunta, jossa
on erikoissairaanhoidon muu toimintayksikkö, voi järjestää opetusta erikoissairaanhoidossa
olevalle oppilaalle. Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksessa yhdistyvät oppimista
ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen
tavoite. Oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta sopivat ja järjestävät
moniammatillisessa yhteistyössä siirtymisen kannalta välttämättömän tuen sairaalaopetukseen
tai sieltä takaisin omaan kouluun siirtyvälle oppilaalle. Sairaalaopetuksessa voidaan hyödyntää
myös etäyhteyksien kautta tapahtuvaa opetusta. Oppilaan kotikunta on velvollinen maksamaan
kotikuntakorvauksen sairaalakoulussa olevista oppilaista.
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa se kunta, johon lapsi on sijoitettu.
Lastensuojelulaitokseen sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa laitoksessa toimiva koulu, jos
laitoksella on opetuksen järjestämislupa. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen oppilaiden
kotikunnalle on säädetty velvollisuus maksaa kotikuntakorvaus. Oppivelvollisuusikäisten
vankilaopetuksesta vastaa se kunta, jossa vankila sijaitsee.
Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun sijasta
myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän koulun, jolla on
opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun.

23.2.

Opetus erityisissä tilanteissa Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan
toimivaltainen viranhaltija ja oppilaan opetuksen järjestäjä sekä oppilaan kotikuntalain mukainen
kotikunta sopivat yhdessä tässä pykälässä tarkoitetun opetuksen järjestämisestä oppilaalle
kuultuaan ensin oppilasta, tämän huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan opetuksen
järjestäjää sekä oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Mikäli sopimukseen ei päästä,
päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön
sijaintikunnan toimivaltainen viranhaltija. Liitteenä on sopimus-/päätöslomake.
Oppilaan opetuksen järjestäjän tulee hoidosta vastaavan sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon
toimintayksikön sijaintikunnan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä sopia ja järjestää
siirtymisen kannalta välttämätön tuki opetuksen järjestämiseksi oppilaan siirtyessä 1 momentissa
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Opetus erityisissä tilanteissa

Lappeenrannan kaupunki on sairaalan sijaintikuntana velvollinen järjestämään opetusta
sairaalassa potilaana oleville oppilaille perusopetuslain 4a§:n mukaisesti. Opetus järjestetään
Kimpisen koulun yhteydessä toimivassa Saimaan koulussa. Saimaan koulun opetussuunnitelma
sisältyy Kimpisen koulun opetussuunnitelmaan.

tarkoitettuun opetukseen ja takaisin. Mikäli oppilaan opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan
hoidon aikainen kotikunta, myös oppilaan kotikuntaa tulee kuulla.
Lappeenrannan kaupunki on suunnitellut prosessit yhdessä sairaalan toiminta-alueen opetuksen
järjestäjien sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kanssa.
Lomake 1: Opetuksen
%C3%B6tilat/pkol/eooj/ojs

järjestämisesä

Opetus erityisissä tilanteissa

Lomake 2: Siirtymävaiheen
%C3%B6tilat/pkol/eooj/st
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tuen

sopiminen

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty

järjestäminen

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty

24.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita
tukeva muu toiminta

24.1.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva
muu toiminta (perusteet)

Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa ja
muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan
järjestämisestä ja laajuudesta. Myös kouluruokailu, välituntitoiminta sekä koulun päivänavaukset,
juhlat, retket, opintokäynnit ja leirikoulut sekä mahdollisuuksien mukaan koulumatkat
järjestetään siten, että ne tukevat oppilaiden oppimiselle, monipuoliselle kehittymiselle ja
hyvinvoinnille asetettuja tavoitteita. Ne myös osaltaan vahvistavat kokemusta hyvästä ja
turvallisesta koulupäivästä ja tekevät mahdolliseksi oppilaiden näkökulmasta eheän, vireyttä
vahvistavan ja vaihtelevan päivän. Paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellään toimintaa
ohjaavat tavoitteet ja järjestämisen periaatteet. Koulukohtaisesta järjestämisestä päätetään
lukuvuosisuunnitelmassa.
Koulun kerhotoiminta

Joustavilla kerhotoiminnan ratkaisuilla tuetaan oppilaan päivän kokonaisuutta. Kerhotoiminnan
järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja oppimisympäristöä muokataan harrastuneisuutta
tukevaksi. Oppilaiden osuutta kerhotoiminnan suunnittelussa lisätään. Kerhotoiminnan
järjestäminen tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa myös kodin ja koulun kasvatusyhteistyötä
sekä yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulut voivat hyödyntää kerhotoiminnan
järjestämisessä eri hallintokuntien, yhteisöjen, yritysten ja järjestöjen sekä koulun muiden
sidosryhmien osaamista.
Koulun kirjastotoiminta
Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää koulukirjastotoimintaa ja toteuttaa
sitä yhteistyössä lähikirjaston ja muiden kirjastojen kanssa. Kirjastotoiminnalla vahvistetaan
oppilaiden yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen
koulukirjastotoiminta tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa ja luo
oppilaille mahdollisuuksia monenlaisten vastuutehtävien hoitamiseen. Koulun kirjasto ja muut
kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkeisiä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja.
Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppilaita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin
lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa hakemaan tietoa eri lähteistä ja
arvioimaan tietolähteitä. Toiminta lisää mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen, oppilaiden
yksilöllisten kiinnostusten mukaiseen työskentelyyn sekä yhteistyöhön kotien kanssa. Yhdessä
koulu ja kirjasto ohjaavat elinikäiseen oppimiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen.
Kouluruokailu
Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä
ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä
täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja
ohjattuna ruokailuna. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen,
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Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, jonka lähtökohtana ovat koulun
kasvatukselliset, opetukselliset ja ohjaukselliset tavoitteet. Se on osa maksutonta perusopetusta
ja rakentaa omalta osaltaan toiminnan yhteisöllisyyttä ja rikastuttaa koulun toimintakulttuuria.
Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot
tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Tavoitteena on lisätä
harrastuneisuutta sekä tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen, onnistumisen ja ilon kokemuksia.
Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan
ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Kerhot voivat lisätä
oppilaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia sekä arjen hallintaa ja turvallisuutta.

sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään
kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikeaaikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana.
Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.
Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan
kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat
huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun
muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien
kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja
ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.
Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun
järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen
sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta
vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista
ja seurannasta.[3]
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

Perusopetusasetuksen mukaan opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia
ja opetukseen käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi. Osa työajasta
voidaan käyttää työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin ja muihin yhteisiin
tapahtumiin. Säännös luo edellytykset koulupäivän monenlaiseen rytmittämiseen sekä välituntien
järjestämiseen oppilaiden hyvinvointia edistävällä tavalla. Yhteisiä tapahtumia voivat olla
muun muassa koulun juhlat, teemapäivät ja retket. Opintokäynnit ja leirikoulut voivat koskea
koko kouluyhteisöä tai vain joitakin tai jotakin opetusryhmää. Myös niissä hyödynnetään
perusopetusasetuksen mukaista koulutyön joustavan järjestämisen mahdollisuutta. Päivän työ
aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.
Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä
opiskelussa jaksamisen kannalta välitunnit, päivänavaukset ja monenlaiset yhteiset tapahtumat
ovat tärkeitä. Niitä hyödynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne
vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja
kielellistä monimuotoisuutta. Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia
oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri
toimijoiden kanssa.
Opetuksen järjestäjällä on paljon harkintavaltaa sen suhteen, miten koulupäivä jaetaan
opetusjaksoihin ja välitunteihin, mitä muuta toimintaa koulupäiviin sisältyy ja millaisia
toimintamuotoja käytetään. Ratkaisut muokkaavat koulun toimintakulttuuria. Niitä tehtäessä
otetaan huomioon perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet.
Koulumatkat ja koulukuljetukset
Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä
opastetaan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden
turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta
turvallisuudesta huolehditaan sopimalla menettelytavoista ja vastuuhenkilöistä. Niistä sekä
kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulun tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta,
koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden
sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa tukea huoltajia asian
selvittämisessä.
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24.2.

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva
muu toiminta Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa

Kerhotoiminta
Koulujen kerhotoiminta on keskeinen osa oppilaiden kouluhyvinvointia. Kerhotoiminnan puitteissa
oppilailla on mahdollisuus vapaamuotoisesti, mielekkään tekemisen puitteissa tutustua muihin
oppilaisiin yli luokkarajojen sekä kerhoja ohjaaviin opettajiin ja koulunkäyntiavustajiin. Toisaalta
kerhotoiminta tarjoaa oppilaille mahdollisuuden maksuttomaan harrastamiseen pätevän opettajan
johdolla. Koulun kerhotoiminnan ajankohta harrastamiseen on tarkoituksenmukainen, koska
samalla oppilaat saavat mahdollisuuden ohjattuun vapaa-ajanviettoon.
Koulujen kerhotoimintaa järjestetään pääasiassa koulun henkilöstön toimesta. Eri järjestöillä on
mahdollisuus järjestää peruskoululaisille suunnattua harrastustoimintaa koulujen tiloissa koulun
oppituntien jälkeen rehtorin kanssa sovitulla tavalla. Joidenkin kerhojen osalta tehdään yhteistyötä
eri toimijoiden kanssa. Tällaisia kerhoja voivat olla esimerkiksi kerhot, joihin myös vanhemmat
voivat osallistua. Tällaisissa kerhoissa ohjaajana toimii opettajan ohella esimerkiksi sosiaali- ja
terveysalan asiantuntija.
Lappeenrannan perusopetuksessa koulut päättävät resurssiensa puitteissa kerhotoiminnan
järjestämisestä. Koulut tiedottavat huoltajia kerhotoiminnasta.
Kirjastotoiminta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. ja 3. luokkien kanssa Kulttuuripolku-pajoja, ensimmäisellä luokalla Kissankulman kierros
–teemapaja
kirja- ja kirjailijaesittelyitä näyttelyiden kautta sekä luokkakäyntien yhteydessä
kirjaesittelyt henkilöstölle tai vanhemmille (vanhempainillat)
kirjaston esittelykierrokset, esim. erityisluokat
kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetustunnit (2. ja 4. luokka)
kirjavinkkausta luokille 1-8, myös Ku-Mu-Ki- ja mediavinkkausta, teemavinkkausta
teemapakettien keruu kouluille tietyistä aiheista
satutuokiot ja nukketeatteriesitykset ym. tapahtumat myös kouluille ja päiväkodeille
kirjastoauto palvelee koulu- ja päiväkotipysäkkejä aamupäivisin
kirjailijavierailujen järjestäminen yhteistyössä koulujen kanssa
yhteistyö erilaisissa kehittämishankkeissa, esim. Lukuinto
lukudiplomityöryhmän ja koulukirjastotyöryhmän yhteistyö koulujen kanssa

Kirjaston yhteistyö yläkoulujen kanssa:
•
•
•
•
•
•
•

kirjastonkäytön opetustunnit kirjastossa (yläkoulu min. 1 krt)
tiedonhaun opetustunnit kirjastossa tai koulussa (yläkoulu min. 1 krt)
lukemaan innostaminen:
• kirjavinkkaukset yläkouluun (erityisesti 9. lk alkaen)
• kirjailijavierailujen järjestäminen yhteistyössä
tietoiskut opettajille kirjaston palveluista, tiedonhausta, kirjavinkkauksista tms, esim. VESOpäivät
koulukirjastotyöryhmän toimintaan osallistuminen
henkilökunnan koulutusten järjestäminen yhteistyössä, esim. mediakasvatus, kirjavinkkaus
kirjastokierrokset ym. tutustumiskäynnit mm. erityisluokille
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Lappeenrannan kaupungin kirjasto tarjoaa seuraavia yhteistyömuotoja alakouluille (1-6 lk):

Lappeenrannan peruskoulujen koulukirjastotoiminnasta vastaavat
säännöllisesti. Myös kirjaston asiantuntijat osallistuvat tapaamisiin.

opettajat

kokoontuvat

Kouluruokailutoiminta
Valtion ravitsemusneuvottelukunta julkaisi vuonna 2008 suositukset kouluruokailulle. Niiden
tarkoituksena on antaa suuntaviivat kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaaville sekä
kouluille kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi. Suosituksissa annetaan ohjeita mm. koulujen
ruokailuajoista, aterioista ja niiden ravintosisällöstä. Lisäksi käsitellään ruoka-aineiden valintaa
ja annetaan ohjeita kouluaterian ravitsemuksellisen laadun arvioimiseksi. Lappeenrannan
kaupunki pyrkii noudattamaan kyseisiä suosituksia kouluruokailun järjestämisessä. http://
www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_nettiin.pdf
Erityisruokavalioon liittyvien tarpeiden osalta palvelukuvaus löytyy osoitteesta: <http://
www.saimaantukipalvelut.fi/fi/Ruokapalvelut/Ruokalistat-ja-asiakkaat/Erityisruokavaliot>
Vuonna 2014 valmistuivat suomalaiset väestötason ravitsemussuositukset, jotka pohjautuvat
pohjoismaisiin vuonna 2013 laadittuihin ravitsemussuosituksiin. Väestötason suositusten pohjalta
laaditaan ikäryhmäkohtaiset suositukset. Tähän mennessä ovat valmistuneet lapsiperheiden
sekä korkeakouluopiskelijoiden ravitsemussuositukset. Koulu- ja päiväkotiruokasuositusta ollaan
parhaillaan päivittämässä ja uudistetun kouluruokasuosituksen on määrä valmistua alkusyksystä
2016.
Vaikka uusi kouluruokasuositus ei ole vielä valmis, tulee siinä varmuudella korostumaan seuraavat
seikat:
•
•
•

Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta

•
•

Tavoitteena on varmistaa, että koululaisella on mahdollisuus nauttia päivittäin laadukas
ravitsemussuosituksia vastaava ja terveyttä edistävä ateria
Koululounaan tulee olla tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja sen tulee kattaa noin
kolmanneksen koululaisen päivittäisestä energian ja ravintoaineiden tarpeesta
Myös muut kuin ravitsemukselliset laatutekijät – erityisesti ruoan hyvä maku,
viihtyisä ja toimiva ruokailuympäristö sekä kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat
kouluruokailussa
Kouluruokailu mahdollistaa myös luontevan alustan tapakasvatukselle ja ruokailun
sosiaaliselle merkitykselle. Tähän kuuluvat luonnollisena osana ruokalistaan ja aterioihin
tutustuminen etukäteen, ruokien esittely, ohjaus ruokailutilanteessa ja yhdessä syöminen
Kouluvuodet
tarjoavat
otollisen
vaiheen
vaikuttaa
lasten
ja
nuorten
ruokatottumuksiin.Koululounaat
voivat
toimia
mallina
oppilaiden
terveellisille
ruokavalinnoille myös kotioloissa ja koulun jälkeisessä elämänvaiheessa
•
•

•

Terveellinen ruoka on myös hyvää ja maukasta
Kasvisten ja vihannesten käytön lisääminen on paitsi terveellistä, myös kestävän
kehityksen periaatteiden mukaista
• yhdessä syöminen ja rauhallisen ruokailutilanteen varmistaminen edesauttavat hyvien
ruokailutapojen oppimista ja hyviä käytöstapoja
Luonteva yhteistyö koulun, ruokapalvelun, oppilaiden ja kodin välillä

Koulumatkat ja koulukuljetukset
Koulut kirjaavat opetussuunnitelmaan perustuvaan vuosisuunnitelmaan kuvauksen kuljetusta
odottavien oppilaiden valvonnasta.

24.2.1. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu
toiminta Pontuksen koulussa
Kerhotoiminta
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Pontuksen koulun järjestämän kerhotoiminnan tavoitteena on tukea oppilaiden yhteisöllisyyttä ja
tarjota ohjattua, aktivoivaa ja innostavaa vapaa-ajan toimintaa. Kerhotoiminnan suunnittelussa
kuullaan oppilaita ja huoltajia erillisen kerhokyselyn kautta aina keväisin. Kyselyllä kartoitetaan
päättyvän lukuvuoden kerhojen mielekkyyttä ja tavoitteiden saavuttamista oppilaiden ja huoltajien
näkökulmasta. Samalla kerätään ideoita ja toiveita seuraavan lukuvuoden kerhotoiminnan
suunnittelun tueksi. Mahdollisuuksien mukaan kerhotoiminta kattaa laajasti aihepiirejä mm. taitoja taideaineista, liikunnasta ja peleistä sekä tvt-osaamisen alueilta. Oppilaita kuullaan kerhojen
sisältöjen suunnittelussa.
Kirjastotoiminta
Pontuksen koulun oppilaita tuetaan ja opastetaan käyttämään koulun omaa kirjastoa.
Kirjasto toimii yhtenä oppimisympäristönä ja on käytettävissä myös oppituntien aikana esim.
tiedonhaun tukena kulloisenkin aihepiirin, oppimiskokonaisuuden tai ryhmätyön rikastuttamiseksi.
Hyödynnämme kirjaston tarjoamia palveluita.
Kouluruokailu
Pontuksen koulussa varataan ruokailuun riittävän pitkä ja rauhallinen hetki. Tapakasvatus ja
kestävän elämäntavan arvot ovat osa koulun arkea.
Koulukuljetukset
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Osa Pontuksen koulun oppilasta kulkee koulumatkansa koulukuljetuksella. Järjestelyt sovitaan
yhteistyössä kuljetustiimin kanssa. Kuljetusoppilaille järjestetään valvonta.

25.

Arviointikulttuurin paikalliset
painotukset

25.1.

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset
(perusteet)

Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin.
Sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.
Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin
Oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen arvioinnin sekä palautteen antamisen
oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa
opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei
verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai muihin
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet ja arviointiperusteet ovat
oppilaiden tiedossa. Tavoitteiden pohtiminen ja oman oppimisen edistymisen tarkastelu suhteessa
tavoitteisiin on tärkeä osa myös oppilaan itsearviointitaitojen kehittämistä.
Todistusten
antamiseen
liittyvässä
oppilaan
osaamisen
arvioinnissa
käytetään
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä.
Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan
opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan
ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavaan sanalliseen arvioon tai arvosanaan 8 vaadittavan
tason.
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän
mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin
edellä mainittuja arviointikriteerejä käyttäen. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai
useammassa oppiaineessa opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa
suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin eikä osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä
mainittuja arviointikriteerejä.
Oppilaiden ikäkauden
arviointikäytännöt

ja

edellytysten

huomioon

ottaminen

sekä

monipuoliset

Arviointikulttuurin paikalliset painotukset

Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen tulee suunnitella ja toteuttaa oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja
oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen.
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Opettaja kokoaa tietoa oppilaiden edistymisestä
oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tällöin on tärkeää ottaa huomioon
oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä sekä huolehtia siitä, ettei edistymisen ja osaamisen
osoittamiselle ole esteitä. Erilaisissa arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin
oppilas ymmärtää tehtäväksi annon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Lisäksi
huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tarvittaessa tieto- ja viestintäteknologiaa ja antaa
suullisia näyttöjä. Myös oppilaiden mahdollisesti tarvitsemien apuvälineiden saatavuudesta
sekä tarvittavista avustajapalveluista huolehditaan. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden
mahdollisesti puutteellinen opetuskielen/ suomen kielen/ruotsin kielen taito tulee ottaa huomioon
arviointi- ja näyttötilanteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Samoin otetaan huomioon
oppilaiden opiskelua varten mahdollisesti määritellyt opetuksen erityiset painoalueet.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin
oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa
edistymistään ja osaamistaan mahdollisista suomen tai ruotsin kielen puutteista huolimatta,
arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja
joustaviin arviointitapoihin.
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Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen
Opetuksessa kehitetään oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin antamalla tilaa oppimisen ja
opintojen edistymisen pohdintaan ja kehittämällä itsearviointitaitoja. Oppilaita ohjataan niin
yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä niihin vaikuttavia
tekijöitä. Tarkoitus on, että opettajat auttavat oppilaita ymmärtämään tavoitteet ja etsimään niiden
saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.
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Alemmilla vuosiluokilla itsearviointitaitoja kehitetään auttamalla oppilaita tunnistamaan
onnistumisiaan ja vahvuuksiaan koulutyössä sekä tulemaan tietoiseksi työlle sovittavista
tavoitteista. Opetusryhmän yhteistä arviointikeskustelua käytetään paljon, annetaan myönteistä
palautetta ja osoitetaan, miten monenlaisin tavoin jokainen voi onnistua työssään. Ylemmillä
luokilla huomion kiinnittäminen onnistumisiin ja vahvuuksiin on edelleen tärkeää, mutta oman
oppimisen ja opintojen edistymisen tarkastelu voi olla analyyttisempää. Se ohjaa oppilaita
toimimaan yhä itseohjautuvammin. Myös tällöin opettajien on tärkeä kehittää oppilaiden
keskinäistä arviointikeskustelua eli vertaisarviointia osana ryhmän työskentelyä. Näin oppilailla
on mahdollisuus oppia antamaan ja saamaan rakentavaa palautetta. Itsearvioinnin ja
vertaisarvioinnin avulla jokainen oppilas voi tulla tietoisiksi edistymisestään ja ymmärtää, miten
itse voi vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyössä onnistumiseen.

26.

Opintojen aikaisen arvioinnin
toteuttaminen

26.1.

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen
(perusteet)

Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja
palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla pääosin
oppimisen ohjaamista palautteen avulla. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa
opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy
myös oppilaiden edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista keskusteluin, arviointitiedottein
ja todistuksin tiettyinä ajankohtina. Oppilaalle ja huoltajalle tulee antaa tietoa opintojen
edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävän usein.
Arviointi lukuvuoden aikana
Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Tällöin arviointi ja siihen
perustuva palautteen antaminen toteutetaan lukuvuoden aikana osana päivittäistä opetusta ja
työskentelyä. Se edellyttää opettajilta oppimisprosessiin liittyvää havainnointia ja vuorovaikutusta
oppilaiden kanssa. Opintojen aikaisessa arvioinnissa tärkeätä on myös oppilaiden toimijuutta
kehittävä vertaisarviointi ja itsearviointi. Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä
pohtien annetaan ja saadaan oppimista edistävää ja motivoivaa palautetta.
Oppimista edistävä palaute on luonteeltaan laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia
analysoivaa ja ratkovaa vuorovaikutusta. Se ottaa huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja
työskennellä. Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään
oman oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Palaute
auttaa oppilaita vähitellen ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja
käyttämään onnistumista parantavia oppimisstrategioita.
Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän palautteen tulee
auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

•
•
•

mitä heidän on tarkoitus oppia
mitä he ovat jo oppineet
miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.

Tällainen formatiivinen arviointi ja ohjaava palaute edistävät opiskeltavien asioiden
jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden metakognitiivisia taitoja ja
työskentelytaitoja.
Arviointi lukuvuoden päättyessä
Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden
osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai
arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä
oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä,
miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa
oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen
arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden
edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä
seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen
järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia.
Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen
oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän
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päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös
niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.
Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa
suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia
käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta.
Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen
edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan
myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen
edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.
Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana
Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi
monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaan kokonaistilannetta tulee tarkastella
riittävän ajoissa. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa tukiopetusta, osa-aikaista
erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden, oppimisvaikeuksien,
vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on jäänyt tai on vaarassa
jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus jossakin oppiaineessa on
vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin lukuvuoden aikana huoltajan ja
oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.
Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain
Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä
tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle
vuosiluokalle.

Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan
koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan
ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on
vuosiluokalta siirtymisen edellytys.
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle
tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.
Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti
Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman opintoohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva
oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti
suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.
Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen,
jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat. Oman opinto-ohjelman
mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen
perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän vuosiluokan oppilaaksi,
kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hän eroaa
koulusta.
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Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa
jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta
koskeva suorituksensa yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa
oppiaineessa on hylätty. Ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus
opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja
taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla
yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Erillinen koe voi sisältää
monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten
kykenee osoittamaan osaamisensa.

Arviointi nivelkohdissa
Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti
perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.
Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi
Toisen vuosiluokan lopulla oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa.
Oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta ohjaavaa palautetta opetuksen
järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteena on tuoda esille oppilaan vahvuuksia oppijana ja
vahvistaa itsetuntoa ja oppimismotivaatiota. Usein on tarpeen arvioida ja suunnitella yhdessä
myös oppilaan tarvitsemaa ohjausta ja tukea. Nivelvaihetta lähestyttäessä korostuu opettajan,
oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus. On tärkeää, että oppilaan omat arviot ja toiveet sekä
huoltajan näkemykset tulevat kuulluiksi.
Oppilaan oppimisprosessin kannalta keskeisiä, laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin perustuvia
näkökulmia, joihin opettaja kiinnittää huomiota arvioidessaan oppilaan edistymistä ja antaessaan
siitä palautetta oppilaalle ja huoltajalle ovat:
•
•
•

edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti
• kysymisen ja kuuntelemisen taidot
• vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti
• taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Lisäksi annetaan palautetta oppilaan opiskelun etenemisestä eri oppiaineissa.
Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet
hyväksyttävästi.
Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi
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Kuudennen vuosiluokan lopulla oppilaalle annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös muuta
ohjaavaa palautetta opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Palautteessa kiinnitetään huomiota
erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymiseen. Oppilas tarvitsee tietoa myös
edistymisestään oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Arviointikäytänteet ja palautteen
antaminen suunnitellaan niin, että oppilas ja huoltaja saavat monipuoliseen tietoon perustuvan
käsityksen oppilaan oppimisen edistymisestä. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation
tukemiseen.
Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa annettavaa arviointia varten kaikkiin yhteisin
oppiaineisiin on määritelty tavoitteista johdetut arviointikriteerit hyvää osaamista kuvaavalle
sanalliselle arviolle tai numeroarvosanalle kahdeksan (8). Kriteerien avulla on kuvattu, millaista
osaamista edellytetään kyseisen arvion tai arvosanan saavuttamiseksi. Kriteerit eivät ole
oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan opettajan arvioinnin apuvälineitä. Sanallista arviota tai
arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa
määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti määriteltyihin
arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaessaan oppilaalle sanallisen
arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Oppilas saa hyvää
osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät
Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat:
1.
2.
3.
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Lukuvuositodistus
Välitodistus
Erotodistus

4.

Päättötodistus

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.
Lukuvuositodistus
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään oppilaan
opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas
on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota voidaan käyttää
todistuksissa vuosiluokilla 1-7. Sanallisistakin arvioista tulee käydä ilmi, onko oppilas suoriutunut
hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa.
Merkittäessä arvio todistukseen numerona, todistukseen merkitään myös perusopetusasetuksen
10 §:n mukainen arviointiasteikko. Muissa todistuksissa kuin päättötodistuksessa voidaan
numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla arvioilla ja näin antaa palautetta sekä osaamisen
tasosta että edistymisestä.
Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana
merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio annetaan
aina todistuksen liitteellä.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja
mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa
oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä
todistuksiin. Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään
todistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen
yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli.
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa
käyttää numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Toiminta-alueittain
opiskeltaessa käytetään sanallista arviointia kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta on käytävä
ilmi, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty,
että oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen
lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
arvio oppilaan käyttäytymisestä
oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen
merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.

Välitodistus
Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa
päätettävällä tavalla. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien
sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja
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Lukuvuositodistukseen merkitään:

elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista
opiskelua.
Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatkoopintoihin pyrkimistä varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta varten
oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan
käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen.
Välitodistukseen merkitään:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa välitodistusta)
merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.

Erotodistus
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee
olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. Erillistä
erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään
toiseen kouluun.
Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai
numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä
sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen
arvioita.

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

Erotodistukseen merkitään:
•
•
•
•
•
•
•
•
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todistuksen nimi
opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
oppilaan nimi ja syntymäaika
todistuksen antamispäivä
rehtorin allekirjoitus
oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on
saavuttanut tavoitteet
oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.

27.

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Lappeenranta
•

lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi

Jokainen vuosiluokkien 1-6 oppilas saa lukuvuoden päättyessä lukuvuositodistuksen.
•

toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan
nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt

Koulut sisällyttävät opetussuunnitelman perusteiden nivelvaiheiden arviointiin edellyttämät asiat
2. ja 6. vuosiluokan arviointikeskusteluihin.
•

todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin
käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa

Lappeenrannassa koulu voi päättää omassa opetussuunnitelmassaan, annetaanko
oppilaille välitodistukset. Opetussuunnitelman liitteenä ovat todistuslomakkeet (välitodistus,
lukuvuositodistus, erotodistus, todistus erillisen oppimäärän suorittamisesta). Yksilöllistetyt
oppimäärät voi arvioida sanallisesti tai numerolla.
•

muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä yhteistyö
huoltajien kanssa

Koulussa arviointikeskustelu käydään vähintään kerran lukuvuodessa. Arviointikeskusteluun
osallistuvat huoltajat, lapsi ja luokanopettaja tai luokanohjaaja tilanteen mukaan. Tarvittaessa
keskusteluun voi osallistua luokanopettajan tai luokanohjaajan lisäksi myös muita lapsen
opettajia.

•
•

•

mitkä ovat arviointikulttuurin kehittämisen mahdolliset paikalliset painopisteet (muilta
osin arviointikulttuurin ja sen keskeisten periaatteiden kuvaamisessa opetussuunnitelman
perusteiden tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan)
miten opintojen aikainen arviointi toteutetaan
• opintojen aikaisen formatiivisen arvioinnin ja palautteen antamisen periaatteet,
kokonaisuus ja pedagoginen tehtävä oppimisen edistämisessä
• lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi (voi täydentää kuntakohtaista osuutta)
• itsearvioinnin edellytysten tukeminen; itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin periaatteet
• opinnoissa etenemisen, luokalta siirtymisen ja luokalle jättämisen periaatteet ja
käytännöt
• toisen ja kolmannen vuosiluokan sekä kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan
nivelvaiheisiin liittyvät arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt
• valinnaisten aineiden arviointi
• käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet ja arviointiperusteet
• todistukset ja niiden antamiseen liittyvät käytännöt sekä sanallisen ja numeroarvioinnin
käyttö todistuksissa eri oppiaineissa sekä käyttäytymisen arvioinnissa
• muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat sekä
yhteistyö huoltajien kanssa
• arviointikeskusteluiden sisältö ja niiden järjestämisen periaatteet
miten päättöarviointi toteutetaan
• päättöarvioinnin kokonaisuus
• valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa
• päättötodistukset.
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Koulu

27.1.

Uusi tekstikappale

27.2.

Pontuksen koulun oppilaan arviointi

Pontuksen koulu
Pontuksen koulun oppilaan arviointi on jatkuvaa, monipuolista ja kannustavaa. Arvioinnin
tehtävä on tehdä osaaminen ja oppiminen näkyväksi sekä yrittämään kannustaminen.
Oppilaita harjaannutetaan arvioimaan omaa oppimistaan, työskentelyään ja käyttäytymistään
ensimmäisestä luokasta lähtien. Vertais- ja ryhmäarviointia käytetään säännöllisesti. Oppisen
tueksi suunnitellaan arviointilomakkeita erilaisiin arviointitilanteisiin. Näissä huomioidaan
opetussuunnitelman perusteiden edellyttämiä asioita oppimisen, työskentelyn ja käyttäytymisen
arvioinnista. Opettaja voi myös itse tai yhdessä oppilaiden kanssa suunnitella sopivia
arviointityökaluja.
Pontuksen koulu toteuttaa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta. Arviointikulttuurissa yhdistyvät
jatkuva oppimisen edistymisen ja oppimisprosessin seuranta, oppimisvalmiuksien arviointi sekä
oppimiskokonaisuuksien päätyttyä tehtävä arviointi. Arviointi voi olla suullista tai kirjallista.
Arviointi kohdistuu koko oppimisprosessiin ja on jatkuvaa. Oppimisprosessi alkaa tavoitteiden
asettelulla ja tietoisuudella onnistuneen suorituksen vaatimuksista. Oppilaan on oltava tietoinen
asetetuista tavoitteista. Kannustava ja ohjaava palaute kuuluu kiinteästi oppimisprosessiin.
Päivittäistä palautetta ja kannustusta voi antaa yksittäiselle oppilaalle tai koko ryhmälle.
Palautteessa huomio kiinnitetään onnistumisiin ja kehitetään oppimista onnistumiskokemusten
kautta. Säännöllinen dokumentointi on osa arviointia.
Pontuksen koulussa käytetään erilaisia opetustapoja. Vaihtelevien opetustapojen myötä
opettaja voi havainnoida, arvioida ja dokumentoida oppilaitaan. Opetus- ja työskentelytapoja
ovat esimerkiksi ryhmätyöt, yksin tai yhdessä tehtävät projekti- ja teematyöskentelyt,
vertaisoppiminen, yksilölliset oppimistehtävät ja viikkourakkatehtävät, työpistetyöskentelyt,
sähköisten oppimisympäristöjen ja erilaisten sovellusten hyödyntäminen, oppimispelien
pelaaminen
Itsearviointi
Itsearvioinnissa oppilaita ohjataan havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Oppilaan itsearvioinnista opettaja voi saada itselleen tärkeää tietoa
esimerkiksi siitä mitä oppilas on kokenut oppineensa tai minkä hän on kokenut vaikeaksi. Itsetunto
vaikuttaa oppilaan arvioon omasta oppimisestaan ja työskentelystään, jolloin hän saattaa arvioida
osaamisensa todellista paremmaksi tai huonommaksi. Opettajan tehtävä on kannustaen ja
realistisesti ohjata oppilaan itsearviointitaitoja. Oppilaiden vahvuudet ja onnistumisen kokemukset
korostuvat itsearvioinnissa.

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Vertaisarviointi
Vertaisarviointi on oppilaiden toisilleen antamaa palautetta. Harjoitellaan antamaan ja saamaan
myönteistä, rakentavaa palautetta. Vertaisarviointi voidaan toteuttaa joko pienissä ryhmissä tai
koko opetusryhmän kesken, esimerkiksi antamalla palautetta oppilaiden tuotoksista vuorotellen.
Oppimisen arviointi
Oppilaille on mahdollistettava erilaisia tapoja näyttää edistymistään ja osaamistaan
monipuolisesti. Oppilas voi vaikuttaa siihen, millä keinoin hän haluaa osoittaa osaamistaan.
Työskentelyn arviointi
Työskentelytaitoja kehitetään kaikissa oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.
Työskentelytaitoihin liittyy taito suunnitella, arvioida ja säädellä omaa työtään sekä taito
toimia vastuullisesti parhaansa yrittäen. Työskentelytaidoissa onnistumisessa annetaan
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kannustavaa ja monipuolista palautetta säännöllisesti. Työskentelytaitojen itsearviointia
harjoitetaan ensimmäisestä luokasta lähtien.
Käyttäytymisen arviointi
Käyttäytymistä arvioidaan säännöllisesti muun toiminnan lomassa ja siitä annetaan palautetta
suullisesti ja erilaisten arviointilomakkeiden ja lukuvuositodistuksen välityksellä. Arvioinnissa
pyritään positiiviseen ja kannustavaan jatkuvaan arviointiin.
Opinnoissa eteneminen, luokalta siirtyminen ja luokalle jättäminen
Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi
lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle.
Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi
Todistukset
Lukuvuoden päätteeksi arvioidaan oppilaan koko lukuvuoden edistymistä ja suoriutumista.
Oppilaalle annetaan sanallinen lukuvuositodistus luokkien 1-5 lukuvuoden päättyessä ja
numeerinen lukuvuositodistus kuudennella luokalla. Kuudennella luokalla annetaan välitodistus
syyslukukauden lopussa. Todistus on numerotodistus, jota voidaan täydentää sanallisella
arvioinnilla.
Valinnaisten aineiden arviointi
Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi merkinnän
lukuvuositodistukseen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti suorittamistaan valinnaisista
opinnoista.
Arvioinnin dokumentointi
Arviointikansio eli portfolio
Jokaiselle oppilaalle annetaan lukuvuoden alussa arviointikansio eli portfolio, johon kerätään
lukuvuoden aikana kaikki arviointiin liittyvä materiaali (mm. kokeet ja arviointilomakkeet).
Portfolioon voi laittaa myös oppilaiden tuotoksia. Portfolio annetaan kotiin huoltajien nähtäväksi.
Tiedottaminen, arviointipalautteen antamisen muodot, ajankohdat ja yhteistyö huoltajien
kanssa

Arviointikeskustelu pidetään opettajan, huoltajien ja oppilaan kanssa vähintään kerran
lukuvuodessa, syyslukukaudella tammikuun loppuun mennessä. Jos oppilaalle on
laadittu oppimissuunnitelma tai HOJKS, arviointikeskustelu pidetään HOJKS- ja
oppimissuunnitelmapalavereiden yhteydessä marraskuun loppuun mennessä ja samalla
päivitetään oppilaan pedagogiset suunnitelmat. Laajennettu arviointikeskustelu pidetään
nivelvaiheissa, toisen ja kuudennen luokan aikana, tammikuun loppuun mennessä.
Arviointikeskustelussa tarkastellaan oppilaan tekemään itsearviointia ja opettaja ja vanhemmat
voivat tuoda omat näkemyksensä esiin keskustellen. Jokainen keskusteluun osallistuja on
asiantuntija omalla alueellaan ja parhaimmillaan arviointikeskustelun myötä opettajan tietämys
oppilaasta lisääntyy ja oppilaan, huoltajien ja opettajan välille syntyy yhteinen ymmärrys.
Keskustelu on opettajalle myös mahdollisuus saada palautetta omasta työstään. 2.- ja 6.
luokalla käytävissä arviointikeskuteluissa huomioidaan edellä mainittujen asioiden lisäksi myös
opetussuunnitelman perusteiden edellyttämät nivelvaiheisiin liittyvät asiat.
Toisen vuosiluokan arviointikeskustelussa käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja huoltajien
kanssa läpi oppilaan
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Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Arviointikeskustelu

•
•

edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti
• kysymisen ja kuuntelemisen taidot
• vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti
• taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
• edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä

Kuudennen vuosiluokan arviointikeskustelussa käydään opetushenkilökunnan, oppilaan ja
huoltajien kanssa läpi oppilaan
•
•
•
•
•

työskentelytaitojen kehittyminen
oppimisen taitojen kehittyminen
opiskelumotivaatio ja sen tukeminen
edistyminen oppiaineissa
laaja- alainen osaaminen

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Arvioinnin aikataulutus Pontuksen koulussa
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Luokka-aste

Arvioinnissa
huomioitavaa

Väliarviointi

Lukuvuosiarviointi

Luokat 1 - 2

Arviointi on jatkuvaa
oppilaan ja opettajan
vuorovaikutusta.

Arviointikeskustelu
syyslukukauden
aikana, viimeistään
tammikuun loppuun
mennessä.
Arviointikeskusteluun
osallistuvat opettaja,
huoltaja(t) ja oppilas.

Sanallinen arviointi

Arviointi kohdistuu
oppimiseen,
oppimisprosessiin,
työskentelytaitoihin ja
käyttäytymiseen.
Arviointi on
kannustavaa ja
palaute ohjaavaa,
onnistumisen
kokemuksia ja
oppilaiden vahvuuksia
korostavaa.
Luokat 3 - 4

Arviointi on jatkuvaa
oppilaan ja opettajan
vuorovaikutusta.
Oppimisen tavoitteet
ovat oppilaiden
tiedossa.
Arviointi kohdistuu
oppimiseen,
oppimisprosessiin,
työskentelytaitoihin ja
käyttäytymiseen.
Arviointi on
kannustavaa ja
palaute ohjaavaa,
onnistumisen
kokemuksia ja
oppilaiden vahvuuksia
korostavaa.

Luokka 5

Arviointi on jatkuvaa
oppilaan ja opettajan
vuorovaikutusta.
Oppimisen tavoitteet
ovat oppilaiden
tiedossa.
Arviointi kohdistuu
oppimiseen,
oppimisprosessiin,
työskentelytaitoihin ja
käyttäytymiseen.

lukuvuoden
päätteeksi

Jos oppilaalle
on laadittu
oppimissuunnitelma
tai HOJKS
arviointikeskustelu
pidetään marraskuun
loppuun mennessä.

Arviointikeskustelu
syyslukukauden
aikana, viimeistään
tammikuun loppuun
mennessä.
Arviointikeskusteluun
osallistuvat opettaja,
huoltaja(t) ja oppilas.

Sanallinen arviointi
Lukuvuositodistus
lukuvuoden
päätteeksi

Jos oppilaalle
on laadittu
oppimissuunnitelma
tai HOJKS
arviointikeskustelu
pidetään marraskuun
loppuun mennessä.

Arviointikeskustelu
syyslukukauden
aikana, viimeistään
tammikuun loppuun
mennessä.
Arviointikeskusteluun
osallistuvat opettaja,
huoltaja(t) ja oppilas.

Numeerinen arviointi
keväällä
Lukuvuositodistus
(todistusversio B)
lukuvuoden
päätteeksi

Jos oppilaalle
on laadittu
oppimissuunnitelma
tai HOJKS
arviointikeskustelu
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Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Oppimisen tavoitteet
ovat oppilaiden
tiedossa.

Lukuvuositodistus

Arviointi on
pidetään marraskuun
kannustavaa ja
loppuun mennessä.
palaute ohjaavaa,
onnistumisen
kokemuksia ja
oppilaiden vahvuuksia
korostavaa.
Luokka 6

Arviointi on jatkuvaa
oppilaan ja opettajan
vuorovaikutusta.
Oppimisen tavoitteet
ovat oppilaiden
tiedossa.
Arviointi kohdistuu
oppimiseen,
oppimisprosessiin,
työskentelytaitoihin ja
käyttäytymiseen.

Arviointikeskustelu
syyslukukauden
aikana, viimeistään
tammikuun loppuun
mennessä.
Arviointikeskusteluun
osallistuvat opettaja,
huoltaja(t) ja oppilas.

Numeerinen arviointi
Lukuvuositodistus
(todistusversio B)
lukuvuoden
päätteeksi

Jos oppilaalle
on laadittu
oppimissuunnitelma
tai HOJKS
arviointikeskustelu
pidetään marraskuun
loppuun mennessä.

Arviointi on
kannustavaa ja
palaute ohjaavaa,
onnistumisen
kokemuksia ja
Välitodistus jouluna
oppilaiden vahvuuksia (todistusversio B)
korostavaa.

Pontuksen koulun käyttäytymisen arvioinnin kriteerit
Käyttäytymisen arvioinnin tulee olla kannustavaa, jatkuvaa, monipuolista, oppilaan kasvua ja
kehittymistä
edistävää. Oppilaan ja huoltajan kanssa käydään läpi käyttäytymisen arvioinnin kriteerit ja
periaatteet.
Käyttäytymistä voidaan myös itsearvioida.
Käyttäytymisen arviointi
10 (erinomainen)

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Oppilas toimii innostavana, positiivisena ja kannustavana esimerkkinä muille.
Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti toisia arvostaen.
Oppilas noudattaa aina sääntöjä ja sopimuksia.
Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.
Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa, auttaa toisia ja puolustaa kiusattua.
Oppilaalla on aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen asenne koulutyöhön.
Oppilas huolehtii oppimisympäristöstään sekä yhteisistä välineistä ja asioista tunnollisesti ja omaaloitteisesti.
Oppilas pyrkii luomaan myönteistä ilmapiiriä luokkaan sekä ylläpitää työrauhaa.
9 (kiitettävä)
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Oppilas pyrkii toimimaan innostavasti, positiivisesti ja kannustavasti.
Oppilas käyttäytyy moitteettomasti ja kohteliaasti toisia arvostaen.
Oppilas noudattaa aina sääntöjä ja sopimuksia.
Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.
Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa, auttaa toisia ja tukee kiusattua.
Oppilaalla on aktiivinen, yritteliäs ja positiivinen asenne koulutyöhön
Oppilas huolehtii oppimisympäristöstään sekä yhteisistä välineistä ja asioista tunnollisesti.
Oppilas pyrkii luomaan myönteistä ilmapiiriä luokkaan sekä ylläpitää työrauhaa.
8 (hyvä)
Oppilas käyttäytyy yleensä hyvin ja kohteliaasti.
Oppilas noudattaa lähes aina sopimuksia.
Oppilas tervehtii ystävällisesti ja käyttää asiallista kieltä.
Oppilas tulee toimeen kaikkien kanssa eikä osallistu kiusaamiseen.
Oppilas hoitaa koulutyönsä hyvin ja suhtautuu kouluasioihin positiivisesti.
Oppilas huolehtii pääsääntöisesti oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä.
Oppilas huolehtii omalta osaltaan työrauhasta.
7 (tyydyttävä)
Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan.
Oppilas noudattaa osittain yhteisiä sopimuksia.
Oppilas tervehtii yleensä. Oppilas käyttää joskus epäasiallista kieltä.
Oppilas tulee yleensä toimeen toisten kanssa. Oppilas on saattanut olla mukana kiusaamisessa.
Koulutyössä ja asenteessa koulua kohtaan on parantamisen varaa.
Oppilas pystyy halutessaan huolehtimaan oppimisympäristöstään ja yhteisistä välineistä.
Oppilaan toiminta voi häiritä työrauhaa ja luokan ilmapiiriä.
6 (kohtalainen)
Oppilaan käyttäytymiseen joudutaan puuttumaan usein.

Oppilas tervehtii harvoin. Oppilas käyttää epäasiallista kieltä usein.
Oppilaalla on hankaluuksia yhteistyössä toisten kanssa. Yhteistyö ei suju kaikkien kanssa. Oppilas
on ollut
mukana kiusaamisessa.
Oppilaan suhtautuminen koulutyöhön on kielteinen. Koulutehtävät ovat usein tekemättä. Oppilas
on ollut
luvatta poissa koulusta.
Oppilas on välinpitämätön oppimisympäristöään ja yhteisiä välineitä kohtaan.
Oppilas luo asenteellaan ja toiminnallaan kielteistä ilmapiiriä ja häiritsee työrauhaa usein. Oppilas
on saanut
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Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Oppilas rikkoo yhteisiä sopimuksia toistuvasti.

rangaistuksia.
5 (välttävä)
Oppilaan käytös on kouluyhteisöön sopimatonta. Hän ei paranna käyttäytymistään ojentamis- ja
kurinpitotoimista huolimatta.
Oppilas rikkoo yhteisiä sopimuksia jatkuvasti ja tahallaan.
Oppilas ei tervehdi, kiroilee ja käyttää epäasiallista kieltä eikä tule toimeen toisten kanssa.
Oppilas suhtautuu koulutyöhön ja kouluyhteisöön kielteisesti.
Oppilas laiminlyö kotitehtävät sekä yhteisen oppimisympäristön ja yhteiset välineet. Oppilaalla on
luvattomia
poissaoloja.

Oppilaan arviointi (Lappeenranta)

Oppilaan toiminta estää muiden työskentelyn.
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28.

Päättöarvioinnin toteuttaminen

28.1.

Päättöarvioinnin toteuttaminen (perusteet)

Päättöarviointi ajoittuu oppiaineesta ja paikallisesta opetussuunnitelmaratkaisusta riippuen
vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarviointiin johtavien arviointikäytäntöjen tulee olla oppilaiden
ikäkauden ja edellytysten mukaisia.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana tai sanallinen
arvio kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin
ja päättöarvioinnin kriteereihin.
Päättöarvioinnin lähestyessä opettajien tehtävänä on lukuvuoden vielä ollessa käynnissä antaa
oppilaille paitsi tietoa suoriutumisen nykytilasta ja -tasosta myös oppimista eteenpäin ohjaavaa
arviointipalautetta. Samoin tulee huolehtia siitä, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia tavoitteista,
arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä. Palautteen ja ohjauksen tulee olla riittävän
yksityiskohtaista ja yksilöllistä. Mikäli ennakoidaan, että 9. luokan oppilas ei tukitoimista huolimatta
suoriudu opinnoistaan ja on vaarassa jäädä luokalle, voidaan oman opinto-ohjelman mukaiseen
etenemiseen siirtymisellä ehkäistä oppilaan kaikkien suoritusten raukeaminen. Oman opintoohjelman mukaan etenevää, vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käsitellään tarkemmin luvussa 5.
Päättöarvosanan muodostaminen
Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan
muodostamista varten on näissä opetussuunnitelman perusteissa määritelty kaikkiin yhteisiin
oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit
sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet.

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja
taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän
mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle
asetettujen tavoitteiden mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen oppimäärän
ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu myös tässä tapauksessa
oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden
osalta.
Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja
kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia,
maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki,
kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on voinut
opiskella kahta tähän oppiaineeseen näissä opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä
oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja kirjallisuusoppiaineen oppimäärät.
Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin
perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida.
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Päättöarvioinnin toteuttaminen

Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien
kurssi-, jakso- tai lukuvuovuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska
osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua
oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin
ja päättöarvioinnin kriteereihin.

Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten
oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin
menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät
valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti.
Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi
opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan
suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään
päättöarvioinnin kriteerejä. Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan
suoriutumista näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa
suunnitelmassa (HOJKS) hänelle määriteltyihin, yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin
perustuen. Silloin arviointia ei tehdä suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin
päättöarvioinnin kriteereihin.
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.

voidaan

käyttää

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen
yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea
koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas
opiskelee opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain.
Jos oppilaan opiskelu on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin
ja arviointi annetaan sanallisena.
Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi
Mikäli koulu painottaa opetussuunnitelmassaan jotakin oppiainetta tai oppiainekokonaisuutta tai
toteuttaa kaksikielistä opetusta, ovat opetuksen koulukohtaiset tavoitteet tässä oppiaineessa
tai kielessä yleensä korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa
asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi myös painotetussa opetuksessa tai
kaksikielisessä opetuksessa tulee oppilaiden suoriutumista kuitenkin arvioida perusopetuksen
päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja käyttää osaamisen tason määrittämisessä
päättöarvioinnin kriteerejä.
Päättöarvioinnin kriteerejä tulee käyttää yhteisten oppiaineiden arvioinnissa myös silloin, kun
oppilas on suorittanut opintonsa erityisen koulutustehtävän mukaisesti järjestetyssä opetuksessa.
Painotetusta opetuksesta ja oppilaan suoriutumisesta siinä voidaan tarvittaessa antaa lisätietoja
erillisellä todistuksen liitteellä.

Päättöarvioinnin toteuttaminen

Perusopetuksen päättötodistus
Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden
oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa
oppiaineissa. Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi
ja sanallisesti arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin
todistuksiin seuraavin täsmennyksin:
•
•
•
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oppilaan koko nimi ja henkilötunnus
rehtorin allekirjoitus
yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin
(5-10) ja sanoin (välttävä – erinomainen)

•
•

oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät
maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään
tutustumista.

Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu muulla kuin koulun
opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli.
Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin
oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista
aineista merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin
oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen
välittömästi kyseisen oppiaineen alle.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista
oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti
arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen
kaikkien yhteen yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu
vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään
yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle.
Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin
tai merkinnällä ”hyväksytty”.
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko omassa koulussaan tai koulun
vaihdon yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken
jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä
aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi
vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken
jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä.
Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen
arvio ”hyväksytty” riippuen siitä, minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on koulun
opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä
numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä
oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.

Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää
näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio
varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on
opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Oppilaan, jonka
opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista.
Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei tule
mainintaa päättötodistukseen.
89

Päättöarvioinnin toteuttaminen

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”uskonto/
elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan
opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman
uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus
on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta
mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.

28.1.1. Ohje kouluille päättöarviointi (koskee kouluja, joissa 9.
vuosiluokan opetusta)

Päättöarvioinnin toteuttaminen

•
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koulu kuvaa tähän, miten päättöarviointi toteutetaan
• päättöarvioinnin kokonaisuus
• valinnaisten aineiden arviointi päättöarvioinnissa
• päättötodistukset.

29.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen
käytännön järjestämiseen liittyvät
keskeiset linjaukset

29.1.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön
järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset
(perusteet)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä
oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja
ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä
erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että
samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena
ja muotoisena kuin se on tarpeellista.
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän
vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen
sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja
koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava
huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden
tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä
pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen
kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä
käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen
ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen
suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt
harkitaan tapauskohtaisesti.
Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja
koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi
oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti.
Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja
oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan,
voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia
ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien
tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.
Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin
järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä
toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen
siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä
perusopetuksesta toiselle asteelle.
Ohjaus tuen aikana
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri
oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle
annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan
itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan
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Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja
opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja
vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen,
että oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta opiskelustaan.
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että
erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan
aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa.
Oppimissuunnitelmaan tai HOJKSiin kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet
ja toimenpiteet. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja
huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan
henkilöstön asiantuntemusta.
Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia
ja selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen
päättövaiheessa tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa tietoa ja
mahdollisuus keskustella oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan
jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.
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Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana
Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas
saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Kun oppilaalla
on tuen tarvetta, kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu. Yhteistyötapoja ja toimintamalleja
kehitetään koko perusopetuksen ajalle ja koulunkäynnin nivelvaiheisiin. Koulun henkilöstön tulee
tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön oppilaan
tukeen liittyvissä asioissa. Huoltajalle annetaan tietoa niiden soveltamisesta koulun arjessa,
esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta
sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla
ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta
sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa
tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi
sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on
toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi
kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita
myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu
vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta.

29.2.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön
järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tuen rakenne on kuvattu liitteenä olevassa taulukossa
sekä tuen tasot alla olevassa kuvassa. Kunkin tukimuodon toteutustapa, yhteistyö huoltajien
ja eri asiantuntijoiden kanssa on kuvattu tarkemmin opetussuunnitelman kyseistä tukimuotoa
käsittelevässä osassa.
Tukimuototaulukko:
taulukko

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/tukimuoto-

Tuen tasot: http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/tpk
Tuen prosessi: https://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/tuen-prosessi
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29.3.

Yleinen tuki

29.3.1. Yleinen tuki (perusteet)
Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja
koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien
keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti
muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.
Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä
yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen
tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin
oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten
laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja
laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

29.4.

Tehostettu tuki

29.4.1. Tehostettu tuki (perusteet)
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai
samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua
tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan
ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin,
kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki
suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen
tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun
opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta
erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien
yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja
kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon
osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.
Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava
tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys
korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun
tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei
hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.
Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa
arviossa kuvataan
•
•

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan
näkökulmista
oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
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Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja
huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia
perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa
erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan
esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

•
•
•

oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen
suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä
laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita
asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana
yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita
suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen
piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon
ammattihenkilöiden kanssa[2]. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän
päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.
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Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.
Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan
oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan
tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan.
Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä
kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten
paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa
tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä,
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa[4]. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut
asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille
luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää
huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen
seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan
vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen
mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
•
•
•

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä
erityistarpeet
oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät
tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut
•
•
•
•
•

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
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•
•
•

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja
avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden
järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

Tuen seuranta ja arviointi
•
•
•
•
•

oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden
arviointi sekä arviointiajankohdat
oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle
sopivin tavoin
oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa

•
•
•

oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman
opinto-ohjelman mukaisesti
opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin
perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin
tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.

29.4.2. Tehostettu tuki Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa
Tehostetun tuen aloittaminen, tuen riittävyyden seuranta ja lopettaminen
Mikäli opettajalla tai muulla koulun henkilöllä herää huoli siitä, että oppilas ei saavuta
perusopetuksen tavoitteita ilman tehostettua tukea, ottaa opettaja asian puheeksi oppilaan
huoltajan kanssa ja kertoo jatkotoimenpiteistä.
Tämän jälkeen opettaja konsultoi erityisopettajaa asiassa ja he yhdessä arvioivat, onko tarpeen
tehdä oppilaalle pedagoginen arvio.
Oppilaan luokanopettaja ja yläkoulujen osalta koulun opetussuunnitelmassa päätetty viranhaltija
päättää koulun erityisopettajaa konsultoituaan pedagogisen arvion laadinnasta.
Psyykkisten ongelmien takia kolmiportaisen tuen piiriin ohjautuville oppilaille voidaan
opetushenkilöstön toimesta järjestää vain pedagogista ja oppimisympäristöön liittyvää tukea.
Mikäli pedagoginen tuki ei riitä, käynnistetään yksilökohtaisen oppilashuollon prosessi muun tuen
tarpeen arvioimiseksi ja järjestämiseksi.
Pedagogisen arvion laadinta
Tarvittavat oppilasta opettavat opettajat sekä tarvittavat oppilashuollon asiantuntijat laativat
oppilastietojärjestelmään pedagogisen arvion. Oppilas osallistuu pedagogisen arvion laadintaan
ikäkautensa ja edellytystensä mukaan opettajan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla.
Pedagoginen arvio annetaan myös huoltajalle tiedoksi ja huoltajalla on mahdollisuus osaltaan
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Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli

kommentoida arviota. Huoltaja voi myös osallistua pedagogisen arvion laadintaan, jos se
katsotaan tarpeelliseksi.
Pedagogisen arvion moniammatillinen käsittely ja päätöksen tekeminen tehostetun tuen
aloittamisesta
Kun pedagoginen arvio on laadittu, asia käsitellään moniammatillisessa palaverissa, johon
osallistuvat tarvittavat oppilasta opettavat opettajat, tarvittavat oppilashuollon asiantuntijat
sekä tarvittaessa koulun rehtori. Arvion ja asiasta käydyn keskustelun perusteella rehtori
päättää tehostetun tuen aloittamisesta. Päätös kirjataan pedagogiseen arvioon. Huoltajalle
tarjotaan mahdollisuutta osallistua moniammatilliseen palaveriin asiaa käsiteltäessä ja huoltajaa
tiedotetaan tehdystä päätöksestä.
Tehostettu tuki on aloitettava, jos oppilas tarvitsee enemmän kuin yhden tukimuodon tai näyttää
tarvitsevan yhtä tukimuotoa toistaiseksi.
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Oppimissuunnitelman laadinta
Tehostetun tuen aloittamiseksi oppilaalle laaditaan oppilastietojärjestelmään oppimissuunnitelma,
joka perustuu pedagogiseen arvioon. Tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja erityisopettaja
sekä tarvittavat oppilashuoltopalveluista vastaavat asiantuntijat osallistuvat oppimissuunnitelman
laadintaan. Oppilas osallistuu suunnitelman laadintaan ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti
ja huoltajalle annetaan mahdollisuus kommentoida oppilaalle laadittua oppimissuunnitelmaa.
Oppimissuunnitelma on kuvaus siitä, miten oppilaan opetus ja tukitoimet järjestetään. Se on
työväline, joka kuvaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja henkilökohtaisesti asetettuja tavoitteita.
Oppimissuunnitelma varmistaa oppilaan oikeusturvan toteutumisen omien edellytysten ja
kehitystason mukaisen opetuksen osalta. Suunnitelman laadinta, toteuttaminen ja arviointi
turvaavat myös oppilaan tarpeiden mukaiset opetusjärjestelyt ja mahdollisten tukipalveluiden
toteutumisen. Suunnitelman laadintaprosessi antaa myös vanhemmille tietoa oppilaan
oppimisesta ja koulunkäynnin järjestämisestä sekä oikeuden osallistua lapsen koulunkäynnin
suunnitteluun ja arviointiin.
Oppimissuunnitelman laatimista puoltaa myös se, että oppilas kohdataan yksilönä ja
oppilaan kokonaistilanne kartoitetaan ja jäsennetään. Kaikki osapuolet sitoutuvat oppilaan
oppimista tukevien järjestelyiden toteuttamiseen ja opettajien oppilaantuntemus ja asiantuntemus
lisääntyvät. Konkreettisten ja selkeiden tavoitteiden määrittely auttaa arvioinnissa ja oppilaan
oppimista koskeva tieto siirtyy nivelvaiheissa. Erityisesti 6. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle
siirryttäessä oppilaantuntemuksen siirtäminen oppimissuunnitelman avulla on tärkeää, samoin 9.
vuosiluokalta toisen asteen oppilaitoksiin ja esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä.
Oppimissuunnitelma laaditaan aina
•
•
•
•
•

maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole äidinkielen veroinen
erityisten opetusjärjestelyiden piirissä oleville oppilaille
joustavaan perusopetukseen osallistuville oppilaille
vuosiluokkiin sitomattoman opetussuunnitelman mukaan opiskeleville oppilaille
tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille

Koulut päättävät oppimissuunnitelmien laadinnasta yleisen tuen piirissä oleville oppilaille.
Tehostetun tuen piirissä olevien oppilaiden oppimissuunnitelmien laadinta, yhteistyö,
vastuut ja työnjaon periaatteet
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Oppimissuunnitelman laadinnassa voidaan tunnistaa seuraavat vaiheet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Orientaatio ja suunnittelu
Tutkimukset ja selvitykset
Alustava arviointi
Oppimissuunnitelman perustan luominen
Oppilaan opettaminen ja tukeminen
Oppimissuunnitelman valvominen ja tarkistaminen (seuranta)

Asiakirjan laatimiseen osallistujat:

•
•
•
•
•
•
•
•

vanhemmat, oppilas tarpeen mukaan
luokanopettaja / luokanvalvoja
erityisopettaja
mahdollinen koulunkäyntiavustaja
rehtori / johtaja / apulaisrehtori tarpeen mukaan
oppilashuollon palveluista vastaavat tarpeelliset henkilöt esim. koulupsykologi, kuraattori,
terveydenhoitaja jne.
tutkimus- ja kuntoutustahojen edustaja tarvittaessa
oppilaan edellinen opettaja tarvittaessa

Asiakirjan laadintakokoukseen osallistujat:
•
•
•
•
•

huoltaja(t)
luokanopettaja/aineenopettaja
erityisopettaja
muut laadintaan osallistuneet tahot tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
huoltaja voi ottaa avustajan mukaan tai valtuuttaa edustajan osallistumaan kokoukseen

Asiakirja annetaan:
•
•
•
•

oppilasta opettaville opettajille
erityisopettajalle
huoltajalle
koulun arkistoon

Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useamminkin.
Uusille tehostetun tuen piirissä oleville oppilaille oppimissuunnitelma laaditaan kolmen kuukauden
kuluessa tehostetun tuen alkamisesta lukien (koulun loma-aikoja ei huomioida määräaikaa
laskettaessa). Erityisopettajat vastaavat niveltämisestä ja tietojen ja oppimissuunnitelmien
siirtämisestä seuraavaan kouluun.
6. luokkalaisten oppimissuunnitelman keskeisenä teemana on yläkouluun siirtyminen. On syytä
moni ammatillisesti yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa arvioida, riittääkö tehostettu tuki
vai tarvitseeko oppilas erityistä tukea yläkoulussa. 6. luokkalaisten osalta yläkouluarvio on syytä
tehdä hyvissä ajoin ennen joulua.
Tehostetun tuen riittävyyden seuranta
Tehostetun tuen riittävyys arvioidaan vähintään vuoden päästä tehostetun tuen alkamisesta
oppilaan oppimissuunnitelmaa päivitettäessä.
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Asiakirjan laatimiseen osallistujat:

Mikäli tehostettua tukea ei enää ole tarpeen jatkaa tarvittavien oppilasta opettavien
opettajien ja oppilashuollon palveluista vastaavien asiantuntijoiden arvion mukaan, tekee rehtori
asiasta päätöksen. Huoltajalla on mahdollisuus kommentoida valmisteltua tehostetun tuen
lopettamispäätöstä. Päätös kirjataan pedagogiseen arvioon. Päätöksestä tiedotetaan huoltajaa.
Mikäli tehostettu tuki katsotaan oppilaalle tarpeelliseksi tarvittavien oppilasta opettavien opettajien
ja oppilashuollon palveluista vastaavien asiantuntijoiden arvion mukaan, jatketaan tehostetun tuen
järjestämistä päivitetyn oppimissuunnitelman mukaisesti.
Mikäli oppimissuunnitelmaa päivitettäessä tai muussa yhteydessä arvioidaan, että tehostettu tuki
ei riitä oppilaan opiskelun tukemiseksi, aloitetaan pedagogisen selvityksen laadinta mahdollisen
erityisen tuen päätöksen perustaksi.
Päätös erityisestä tuesta tarvitaan ainakin silloin, jos oppilaan opetus on tarpeen järjestää
erityisopetusryhmässä ja/ tai oppilaan opinto-ohjelmaa on tarpeen yksilöllistää jonkin oppiaineen
tai oppiaineiden oppimäärien osalta.

Tehostettu tuki Pontuksen koulussa
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Koulu kirjaa tähän
•
•
•
•
•
•

menettelytavat pedagogisen arvion laadinnan, tehostetun tuen aloittamista ja lopettamista
koskevan päätöksen valmistelun osalta.
missä vaiheessa lukuvuotta oppimissuunnitelmat arvioidaan ja päivitetään
ketkä osallistuvat oppimissuunnitelmien päivittämiseen (vrt. laadintaan osallistuvat tahot)
ketkä osallistuvat päivityskokoukseen (esim. arviointikeskustelu, jossa on erityisopettaja
mukana)
kuka huolehtii kirjaamisesta
oppimissuunnitelman laadinnan periaatteet yleisen tuen piirissä oleville oppilaille

Pontuksen koulu
Alueellamme kasvatus- ja opetustyötä ohjaa oppilaslähtöisyys ja tasavertainen
kasvatuskumppanuus eri toimijoiden välillä. Toimijoilla käsitämme huoltajia lastentarhanopettajia,
luokanopettajia, ryhmänohjaajia, aineenopettajia, erityisopettajia ja rehtoreita, jotka muodostavat
lapsen arjessa toimivan ydinryhmän.
Oppilasta kuullaan aina häntä koskevissa asioissa. Ydinryhmän toimintaa tukee moniammatillinen
verkosto. Kasvatuskumppanuudella tarkoitamme yhdenvertaista osapuolien kunnioittamista ja
kuulemista oppilaan asioissa. Asioista keskustellaan asianmukaisesti ja avoimesti arvostavassa
ilmapiirissä.
Huoltajat, lastentarhanopettaja, luokanopettaja ja ryhmänohjaaja seuraavat oppilaan hyvinvointia
ja edistymistä arjessa saumattomassa yhteistyössä. Kun yleiset tukitoimet (eriyttäminen,
tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustaja) eivät riitä tai eivät vie oppilaan edistymistä
eteenpäin, on aika pohtia pedagogisen arvion tekemistä. Ydinryhmä kokoaa tarvittavat tiedot ja
käsittelee ne yhdessä huoltajien ja oppilaan kanssa moniammatillisessa yhteistyössä. Tehostetun
tuen tarpeesta päätetään moniammatillisessa yhteistyössä. Päätöksen tekee rehtori ja siitä
tiedotetaan oppilaan huoltajille sekä oppilaan kasvatuksesta vastaaville muille tahoille.
Oppilaan arkityötä seurataan tehostetusti ja laaditaan oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelman
laadinnasta vastaa lastentarhanopettaja, luokanopettaja tai ryhmänohjaaja yhteistyössä
ydinryhmän tai tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa. Oppimissuunnitelma
päivitetään kerran vuodessa tai tarvittaessa useammin. Oppimissuunnitelma on useimmiten
tarkoituksenmukaisinta päivittää lukuvuoden alkaessa.
Mikäli oppimissuunnitelman mukaiset tehostetut tukitoimet ovat riittämättömät tai tuen tarvetta
ei enää ole, päätetään moniammatillisessa yhteistyössä tuen lisäämisestä tai tehostetun
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tuen lopettamisesta. Tehostetun tuen oppilaiden lisäksi oppimissuunnitelma laaditaan aina 1.)
maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taitotaso ei vastaa äidinkieleltään
suomenkielisten tasoa, 2.) Joustavan perusopetuksen oppilaille, 3.) vuosiluokkiin sitomattomasti
opiskeleville oppilaille ja 4.) aina tarvittaessa yleisen tuen oppilaille. Oppimissuunnitelma voidaan
tehdä yleisen tuen oppilaalle tukemaan hänen kasvuaan ja kehitystään, erityisiä vahvuuksiaan
tai kapea-alaisia kehityksen kohteitaan, mikäli opettajat, oppilas tai huoltajat näkevät sen
tarpeelliseksi.
Liitteenä
prosessikaavio:
https://drive.google.com/drive/
folders/0BzheN1ccYvfnfml1VUM4NGhFMXIzeTBIWXZ0ZnNDNTBja3I1R0M2Q2Y0bTZOX0JHaHVnN0U

29.5.

Erityinen tuki

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle
kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja
saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota
ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan
osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain
mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat
järjestelmällisen kokonaisuuden. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuslain mukaiset tukimuodot.
Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityistä tukea
saava oppilas opiskelee joko oppiaineittain tai toiminta-alueittain. Mikäli oppilas opiskelee
oppiaineittain, hän opiskelee eri oppiaineissa joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän
mukaisesti.
Sellaiselle oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, annetaan erityisopetusta hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. Erityisopetukseen
sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen.
Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin
materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan
henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada
oppimisensa tueksi tukiopetusta ja osa-aikaista erityisopetusta myös osana erityisopetusta.
Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla
oppilaalla on oikeus myös muuhun tukeen. Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus,
yksilökohtainen oppilashuolto, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Pedagoginen selvitys
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on tehtävä oppilaasta
pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden
selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Opetuksen järjestäjän
päättämä toimielin, viranhaltija tai työntekijä hankkii
•
•

oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta kirjallisen selvityksen oppilaan oppimisen
etenemisestä
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn
kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan
kokonaistilanteesta.

Näiden kahden selvityksen perusteella opetuksen järjestäjä tekee kirjallisen arvion oppilaan
erityisen tuen tarpeesta. Selvitysten ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta
kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi.
99

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

29.5.1. Erityinen tuki (perusteet)

Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuvataan
•
•
•
•
•
•
•

oppilaan oppimisen eteneminen
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan
näkökulmista
oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla,
oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
arvio erityisen tuen tarpeesta
arvio ja perustelut sille, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa
yksilöllistetyn oppimäärän.
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Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista
arviota ja oppilaan oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään
aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Pedagogisen selvityksen lisäksi
erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten
psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, myös niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä
tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän
huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti.
Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset
tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen
poikkeava järjestäminen. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen
muutosta valittamalla. Päätös on aina perusteltava. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen
selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.
Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole
riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esitai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun
tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan
opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka
muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös tehdään
perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen
uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle
vuosiluokalle siirtymistä. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa
sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta
tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään
uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta
tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee
ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen.
Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma
oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä,
pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon
ja erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle
osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea,
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hyödynnetään aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on
kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan
opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä
estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.
Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin
oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:
Oppilaskohtaiset tavoitteet
•
•
•
•
•

oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä
erityistarpeet
oppilaan oppimiseen, työskentelytaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet
oppilaan kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liittyvät tavoitteet
oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä oppiaineiden
vuosiviikkotuntimäärät

•
•
•
•
•

oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus,
opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Opetuksen järjestäminen
•
•
•
•

oppilaan opetuksen järjestäminen muun opetuksen yhteydessä ja/tai erityisluokalla
muun opetuksen yhteydessä opiskelevalle oppilaalle samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä tai yksilöopetuksena annettava erityisopetus
erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetty yleisopetuksen yhteistyöluokka ja
suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä luokassa
oppilaan koulukuljetusten järjestelyt ja vastuut sekä suunnitelma kuljetusta odottavan
oppilaan ohjatusta toiminnasta ja valvonnasta

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut
•
•
•
•

oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden,
muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri
toimijoiden vastuunjako
yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki
oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteistyöstä
toiminnan järjestäjän kanssa

Tuen seuranta ja arviointi
•
•
•
•
•

HOJKSin tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä
arviointiajankohdat
oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin
kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
oppimisen arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa
osaamistaan hänelle sopivin tavoin
HOJKSin tarkistaminen ja sen ajankohta
suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän
mukaan, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi
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Pedagogiset ratkaisut

•
•
•

luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä
yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa
HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin

Mikäli oppilas opiskelee toiminta-alueittain, HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien
lisäksi
•
•

toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilölliset tavoitteet ja keskeiset sisällöt toimintaalueittain
oppilaan edistymisen arviointi suhteessa HOIKSissa hänelle määriteltyihin tavoitteisiin ja
sisältöihin toiminta-alueittain

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan
henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt
tiedonsiirtoluvat.
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HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden
mukaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos
erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun
tuen antamiseksi.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin
oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua siten, että yleisen oppimäärän
mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.
Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja oppimista tukea erilaisilla
eriyttämisen keinoilla ja perusopetuslaissa säädetyillä tukimuodoilla. Jos oppilaalle määritellään
opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa, hän voi keskittyä opiskelussa tämän
oppiaineen keskeisiin sisältöihin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden
mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes
oppiaineen keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta
huolimatta ole oppilaalle mahdollista, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Esimerkiksi
kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai
käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan
oppilasta tulee tukea näissä asioissa.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan
tavoitetason määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin
olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen
päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin
oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella
oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos
yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi
pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä
tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne
kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKSissa. Tämä on tärkeää, koska
oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKSiin kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja
tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia
on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt.
Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa.
Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä
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merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää
numeroarvioinnin sijasta kaikilla vuosiluokilla ja myös päättötodistuksessa.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista
oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat
syyt ja se perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta
oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella. Jos oppilaalla
on erityisen tuen päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen tuen päätöksessä. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttamisesta on
säädetty erityissäännöksissä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin
aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa.
Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille tulee selvittää näiden toimenpiteiden vaikutukset jatkoopintoihin.

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi
ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta
perusopetuslaissa säädettyä aikaisemmin. Oppivelvollisuus päättyy, kun perusopetuksen
oppimäärä on suoritettu tai kun pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan
oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn oppivelvollisuuden
piirissä oleville oppilaille annettavassa erityisopetuksessa kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus
on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa
mahdollisimman hyvin.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus
voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta
tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista. Lapselle tehdään tällöin myös
päätös erityisestä tuesta. Lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Lapsella on
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna oikeus saada esiopetusta. Pidennetyn
oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella tämä oikeus alkaa sen vuoden syyslukukauden
alussa, jolloin lapsi täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä tarvitaan ennen
esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.
Lapsen ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä.
Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista
ja valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään
esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen
edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
vaihtoehtoisesti kolmella eri tavalla:

olevien

oppilaiden

opetus

voidaan

järjestää

•

Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän
täyttää viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa
esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen.

•

Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän
aloittaa perusopetuksen.
Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi aloittaa
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan
vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen hallintopäätös.

•

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen
tarkistamisen yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden
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Pidennetty oppivelvollisuus

piirin, tehdään päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu
yleisen oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea.
Toiminta-alueittain järjestettävä opetus
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta toimintaalueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus voi olla
oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. Opetuksen
järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen päätöksessä.
Opetus järjestetään toiminta-alueittain vain kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan
edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.
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Toiminta-alueittain järjestävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tietoja ja taitoja,
joiden avulla hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opetuksen suunnittelun
lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet. Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja
oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi. Oppilaan yksilölliset tavoitteet
ja keskeiset sisällöt sekä oppilaan edistymisen arviointi kuvataan HOJKSissa kullekin toimintaalueelle. Tavoitteet asetetaan siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä.
Toiminta-alueet voivat sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos
oppilaalla on vahvuuksia tässä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden
sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa tuetaan oppilaan
kokonaiskehitystä sekä edistetään ja ylläpidetään oppilaan toimintakykyä. Opetus suunnitellaan
ja toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Lisäksi tehdään opettajien keskinäistä
sekä muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä.
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edistää
kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia monipuolisesti
harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää motoristen
toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestävyyden ja
lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita.
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on vuorovaikutuksen muodostuminen ja sen
pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittelu. Tavoitteena on,
että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmärretyksi ja ymmärtää
itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdollisuus käyttää itselleen
tarkoituksenmukaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee olla tarvittaessa käytettävissään
vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää kielellistä
tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, kirjainten ja
sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kommunikaatiotaitoja
harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana.
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja
osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista sekä
vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja
oppimismotivaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla
myönteistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä.
Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään
aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen,
muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen oppimisen
tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja
päätöksenteon sekä syy-seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppimisen tavoitteena
on kehittää lukemisen, kirjoittamisen ja matemaattisten taitojen perusvalmiuksia. Oppiaineiden
sisällöistä voidaan saada aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen.
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista
ympäristönsä toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee sisältää
terveyttä ja turvallisuutta, arjen taitoja, asumista ja ympäristössä liikkumista sekä vapaa-ajan
viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu luo mahdollisuuksia motoristen
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taitojen, kielen ja kommunikaation, tieto- ja viestintäteknologisten taitojen, sosiaalisten sekä
kognitiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten
taitojen hallintaa.
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi
annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja
sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä.

29.5.2. Erityinen tuki Lappeenrannan kaupungin
perusopetuksessa
Lappeenrannassa erityisoppilaiden opetus pyritään lain hengen mukaisesti järjestämään oppilaan
lähikoulussa.
Koulussa valmistellaan päätösesitys oppilaan opetusjärjestelyistä (integraatio/erityisluokka).
Perustana on opetushenkilöstön ja tarvittavien asiantuntijoiden näkemykset oppilaan tarpeista.
Oppilaan henkilökohtaisiin tarpeisiin liittyy myös hänelle soveltuva oppimisympäristö. Ennen
päätöksen tekoa huoltajien ja oppilaan kanssa on keskusteltu asiasta ja heitä on kuultu.

Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan sijoittaminen yleisopetuksen opetusryhmään
edellyttää opetusryhmän rakenteen ja toimintaedellytysten arviointia. Toimintaedellytyksillä
tarkoitetaan esimerkiksi tilaratkaisuja, mahdollisuuksia oppilaiden joustavaan ryhmittelyyn
esimerkiksi erityisopettajan, resurssi-/samanaikaisopettajan (opettaja, jolla ei ole omaa
pysyvää opetusryhmää) tai rinnakkaisluokkien opettajien kanssa ja käytettävissä olevia
koulunkäyntiavustajapalveluita.
On myös arvioitava erityisoppilaan apuvälineiden tarve sekä mahdollisuudet huolehtia niistä
lähikoulussa. Toimintaedellytyksiä arvioitaessa ja toimintaa suunniteltaessa tulee huolehtia sitä,
että kaikilla oppilailla on kasvua ja oppimista edistävä turvallinen opiskeluympäristö.
Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan opintojen edistyminen edellyttää sitä, että oppilasta
opettavat opettajat ovat tietoisia oppilaan vahvuuksista ja erityisen tuen tarpeista ja huomioivat
ne opetuksessaan. Integraation onnistuminen edellyttää, että oppilasta opettavat opettajat
saavat konsultaatiota ja tukea erityisen tuen järjestämisessä laaja-alaiselta erityisopettajalta,
erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskuksista ja oppilashuollon henkilöstöltä.
2. Erityisoppilaan sijoittaminen erityisluokkaan
Mikäli oppilaan erityisen tuen tarve on sellainen, että tukea ei voida lähikoulussa ai muun koulun
yleisopetuksen ryhmässä järjestää, oppilas sijoitetaan erityisluokkaan joko omalla palvelualueella
tai sellaiseen erityisopetukseen erikoistuneeseen kouluun, jossa on lapsen kasvun ja oppimisen
kannalta paras asiantuntemus ja laajat oppilashuoltopalvelut.
Näkövammaiset oppilaat opiskelevat ensisijaisesti yleisopetukseen integroituina, mikäli tuen
tarvetta muilla kasvun ja kehityksen osa-alueilla ei ole.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille voidaan poikkeustapauksessa järjestää
esiopetusta koulun opetusryhmissä, mikäli se on lapsen kannalta tarkoituksenmukaista ja
opetusryhmässä on tilaa. Nämä päätökset valmistellaan yksilöllisesti.
2.1 Keskitetyt erityisluokat
Keskitettyä luokkamuotoista erityisopetusta tarjotaan seuraavissa kouluissa (liitteisiin on kuvattu
kussakin koulussa oppilaalle tarjottava erityisopetus):
1. Myllymäen koulu (1-9):
lievät kehitysviivästymät (entinen emu)
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1. Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan sijoittaminen yleisopetukseen

vaikeat kielen kehityksen viiveet (esim. tukiviittomia tai kommunikoinnissa kuvia käyttävät
oppilaat)
Kuvaus Myllymäen koulussa käytössä olevista pedagogisen tuen muodoista http://peda.net/
lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/tmm
2.Voisalmen koulu (1-9):
vaikeat kehitysviivästymät, autistiset oppilaat
Kuvaus Voisalmen koulun käytössä olevista tuen muodoista http://peda.net/lappeenranta/yhteisty
%C3%B6tilat/pkol/tj2/tmv
4. Kimpisen koulu (7-9):
LUOTSI: tunne-elämän vaikeudet (masennus, koulupinnaus jne)

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

Erityisluokkien yhteydessä järjestetään lisäopetusta muutoinkin perustettavissa ryhmissä, mikäli
ryhmissä on tilaa.
Oppilaiden mahdollisuudet siirtyä oman alueen erityisluokalle, muun koulun erityisluokalle tai
lähikouluun arvioidaan lukuvuosittain. Mikäli oppilas vaihtaa koulua, huolehditaan siirtymävaiheen
tuesta.
2.2 Palvelualueiden erityisluokat
Jokaisella palvelualueella on alueellisia erityisluokkia. Kunkin alueen alueellisen erityisen tuen
kuvaukset sisältyvät alueelliseen opetussuunnitelmaan.
Palvelualueilla erityisoppilaiden tarpeet voidaan huomioida myös muodostamalla pienempiä
yleisopetuksen ryhmiä. Alueelle voidaan perustaa myös joustavan koulunkäynnin aloittamisen
mahdollistavia ryhmiä.
2.3 Erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskukset
Myllymäen ja Voisalmen koulut toimivat erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskuksina.
Palvelut palvelu- ja kehittämiskeskuksissa erityisen tuen piirissä oleville oppilaille ja
heidän huoltajilleen
Erityistä tukea tarvitseville oppilaille järjestetään näissä kouluissa yksilöllistä opetusta
pääasiassa erityisluokissa. Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Kouluissa työskentelee
myös koulunkäyntiavustajia.
Palvelu- ja kehittämiskeskukset tekevät tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa.
Palvelut esi- ja perusopetuksen henkilöstölle
Erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskukset tukevat lähikouluihin integroitujen erityistä
tukea tarvitsevien lasten opiskelua konsultoimalla lähikoulujen opetus- ja avustajahenkilöstöä
opetukseen liittyvissä asioissa. Palvelu- ja kehittämiskeskukset osallistuvat kaupungin
opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kehittämiskeskus
Voidakseen tarjota edellä kuvattuja palveluita palvelu- ja kehittämiskeskukset huolehtivat
siitä, että kouluissa on asiantuntemusta opetusmenetelmistä, työtavoista, opetusmateriaaleista,
oppimisympäristöön liittyvistä ratkaisuista jne. Koulut toimivat tarvittaessa yhteistyössä
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valtakunnallisten erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskusten kanssa. Kouluissa kehitetään
integraatiota tukevia toimintatapoja ja opetusjärjestelyitä..
Erityisen tuen päätöksen valmistelu ja päätöksenteko
Päätös pedagogisen selvityksen laadinnasta
Jos oppilas on ollut tehostetun tuen piirissä ja tehostettu tuki arvioidaan liian vähäiseksi oppilaalle,
rehtori tekee päätöksen pedagogisen selvityksen laadinnasta pedagogiseen arvioon. Asiaa
valmistelevaan kokoukseen osallistuvat tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja koulussa
oppilashuollon palveluiden järjestämisestä vastaavat asiantuntijat sekä tarvittaessa koulun rehtori.
Pedagogisen selvityksen luonnoksen laadinta

Jos pedagogisen selvityksen luonnoksen valmistelun yhteydessä arvioidaan, että oppilaalle
ei riittämättömien tukitoimien puuttumisen takia voida järjestää riittävää erityistä tukea
omassa koulussa, otetaan 1-6-luokkien koulujen osalta yhteyttä perusopetuksen palvelualueen
esimieheen, joka antaa ohjeet tarkoituksenmukaisten tukitoimien järjestelyihin tai oppilaalle
sopivan koulupaikan kartoittamiseen eri kouluista.
Kun tarkoituksenmukaiset tukitoimet tai oppilaalle sopivampi koulupaikka on saatu valmisteltua,
voidaan luonnos pedagogisesta selvityksestä valmistella loppuun saakka.
Pedagogisen selvityksen käsittely
Asian käsittelyyn osallistuvat tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja koulun
oppilashuoltopalveluiden järjestämisestä vastaavat asiantuntijat sekä tarvittaessa koulun rehtori
ja/ tai aluerehtori.
Opetuksen järjestäjän arvio oppilaan tarvitsemista pedagogisesta ja oppilashuollollisesta
tuesta
Pedagogisen selvityksen käsittelyn yhteydessä vahvistetaan oppilaan tarvitsema pedagoginen ja
muu tuki sekä pedagoginen selvitys kokonaisuudessaan.
Pedagogisen selvityksen käsittelyn yhteydessä voidaan lisäksi päättää hankkia erityisen tuen
päätöksen tekemistä varten psykologin tai lääkärin lausunto.
Mikäli arvioidaan, että oppilaan tarvitsemaa pedagogista tukea ei voida järjestää oppilaan omassa
koulussa koulun käytössä olevilla resursseilla, osallistuu asian käsittelyyn myös perusopetuksen
palvelualueen esimies. Tällöin arvioidaan myös oppilaan tarve koulukyytiin.
Mikäli arvioidaan, että oppilas ei tarvitse erityistä tukea, tehdään päätös tehostetun tuen
jatkamisesta. Päätöksen tekee koulun rehtori ja päätös kirjataan pedagogiseen selvitykseen.
Erityisen tuen päätöksen tekeminen
Mikäli moniammatillisesti laadittu ja käsitelty pedagoginen arvio osoittaa, että oppilaalle on
tarpeen aloittaa erityinen tuki, tekee 1-6 vuosiluokkien oppilaiden osalta asiasta päätöksen
perusopetuksen palvelualueen esimies koulun rehtorin esityksen perusteella. Koulutulokkaiden
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Tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja koulussa oppilashuollon palveluiden järjestämisestä
vastaavat asiantuntijat sekä tarvittaessa koulun rehtori laativat pedagogisen selvityksen
luonnoksen koulun oppilastietojärjestelmään. Huoltajien kanssa sovitaan heidän osallistumisesta
pedagogisen selvityksen laadintaan. Oppilas osallistuu pedagogisen selvityksen laadintaan
ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti.

osalta esityksen tekee varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies. 7-9 vuosiluokkien oppilaiden
osalta päätöksen tekee koulun rehtori.
Mikäli erityisopetuksen palvelu- ja kehittämiskeskuksina toimivien koulujen erityisen tuen piirissä
olevien oppilaiden erityisen tuen päätöksiä on tarpeen muuttaa, tekee päätöksen ao koulun rehtori.
Huoltajia ja oppilasta kuullaan ennen päätöksen tekemistä.
Erityisen tuen päätöksen laadinnan jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen
järjestämistä koskeva suunnitelma.
Erityisen tuen riittävyyttä arvioidaan HOJKS-päivitysten yhteydessä tai tarvittaessa muulloinkin.
Mikäli on tarpeen tehdä muutoksia oppilaan erityisen tuen päätökseen, laaditaan oppilaalle uusi
pedagoginen selvitys ja tehdään uusi päätös. Näin menetellään myös silloin, jos erityisen tuen
päätös on tarpeen lopettaa.
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Erityisen tuen päätöksen tarkistetaan aina 2. ja 6. luokan kevätlukukaudella.
Lappeenrannan kaupungissa päätöksen oppilaan oppimäärän yksilöllistämisestä ja oppiaineen
opiskelusta vapauttamisesta muutoin kuin tilapäisesti tekee perusopetuksen palvelualueen
esimies tai 7-9-vuosiluokkien oppilaiden osalta koulun rehtori erityisen tuen päätöksen
yhteydessä. Päätöksen valmisteluun liittyy aina oppilaan ja hänen huoltajansa kuuleminen sekä
asian moni ammatillinen käsittely.
Ennen erityisen tuen päätöksen tekemistä asia on käsitelty moni ammatillisesti pedagogista
selvitystä laadittaessa.
Erilaajuisiin oppimääriin perustuva opetus voidaan antaa yleisopetuksen tai erityisopetuksen
ryhmässä. Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja menetelmät kirjataan henkilökohtaiseen
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.
HOJKS on kuvaus siitä, miten oppilaan opetus järjestetään ja miten perusopetuksen oppimääriä
toteutetaan oppilaskohtaisesti. Se on työväline, joka kuvaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja
henkilökohtaisesti asetettuja tavoitteita.
Henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) varmistaa oppilaan
oikeusturvan toteutumisen omien edellytysten ja kehitystason mukaisen opetuksen osalta.
Suunnitelman laadinta, toteuttaminen ja arviointi turvaavat myös oppilaan tarpeiden mukaiset
opetusjärjestelyt ja mahdollisten tukipalveluiden toteutumisen. Suunnitelman laadintaprosessi
antaa myös vanhemmille tietoa oppilaan oppimisesta ja koulunkäynnin järjestämisestä sekä
oikeuden osallistua lapsen koulunkäynnin suunnitteluun ja arviointiin.
HOJKS:n laatimista puoltaa myös se, että oppilas kohdataan yksilönä ja oppilaan kokonaistilanne
kartoitetaan ja jäsennetään. Kaikki osapuolet sitoutuvat oppilaan oppimista tukevien järjestelyiden
toteuttamiseen ja opettajien oppilaantuntemus ja asiantuntemus lisääntyvät. Konkreettisten ja
selkeiden tavoitteiden määrittely auttaa arvioinnissa ja oppilaan oppimista koskeva tieto siirtyy
nivelvaiheissa. Erityisesti 6. vuosiluokalta 7. vuosiluokalle siirryttäessä oppilaantuntemuksen
siirtäminen HOJKS:n avulla on tärkeää, samoin 9. vuosiluokalta toisen asteen oppilaitoksiin tai
esiopetuksesta alkuopetukseen siirryttäessä.
Erityisopettajat vastaavat niveltämisestä ja tietojen ja HOJKS:ien siirtämisestä seuraavaan
kouluun.
6. luokkalaisten HOJKSin keskeisenä teemana on yläkouluun siirtyminen. On syytä
moniammatillisesti yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa arvioida, onko yläkoulun opetus
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mahdollista järjestää oman alueen yläkoulussa yleisopetukseen integroituna tai pienryhmässä tai
erityisluokalla. Oppilas voi siirtyä myös muun yläkoulun erityisluokalle, mikäli se on oppilaan etu
ja paikkoja on vapaana. 6. luokkalaisten osalta yläkouluarvio on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen
joulua.
Hojksin laadinnassa voidaan tunnistaa seuraavat vaiheet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientaatio ja suunnittelu
Tutkimukset ja selvitykset
Alustava arviointi
HOJKS:n perustan luominen
Henkilökohtaisen ohjelman suunnittelu
Oppilaan opettaminen ja tukeminen
HOJKS:n valvominen ja tarkistaminen (seuranta)

•
•
•
•
•
•
•
•

vanhemmat, oppilas tarpeen mukaan
luokanopettaja / luokanvalvoja
erityisopettaja
mahdollinen koulunkäyntiavustaja
rehtori / apulaisrehtori tarpeen mukaan
oppilashuollon palveluista vastaavat tarpeelliset
koulukuraattori, terveydenhoitaja jne.
tutkimus- ja kuntoutustahojen edustaja tarvittaessa
oppilaan edellinen opettaja tarvittaessa

henkilöt

esim.

koulupsykologi,

Asiakirjan laadintakokoukseen osallistujat:
•
•
•
•
•
•
•

oppilas (korostetaan lapsen osallisuutta, mutta huomioidaan edellytykset ja tilanne)
huoltaja(t)
luokanopettaja/aineenopettaja
erityisopettaja
muut laadintaan osallistuneet tahot tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan
huoltaja voi ottaa avustajan mukaan tai valtuuttaa edustajan osallistumaan kokoukseen
tulkki tarvittaessa

Asiakirja annetaan:
•
•
•
•

oppilasta opettaville opettajille
erityisopettajalle
huoltajalle
koulun arkistoon

HOJKS päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useamminkin. Uusille
erityisoppilaille HOJKS laaditaan kolmen kuukauden kuluessa erityisopetuspäätöksen
alkamisesta lukien (koulun loma-aikaa ei lueta määräaikaan sisältyväksi). HOJKS laaditaan
oppilastietojärjestelmään.
Varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies päättää oppilaan ottamisesta pidennetyn
oppivelvollisuuden piiriin. Päätöksen valmistelun kuvaus sisältyy esiopetuksen
opetussuunnitelmaan.
Samoin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan esiopetuksen järjestämisen
kuvaus sisältyy esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä
olevat oppilaat suorittavat esiopetuksen pääasiassa päiväkotien esiopetusryhmissä.
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Asiakirjan laatimiseen osallistujat:

Poikkeustapauksessa
yhteydessä.

esiopetuksen

voi

suorittaa

myös

perusopetuksen

opetusryhmän

Perusopetuksen palvelualueen esimies päättää pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan
oppilaan opetusjärjestelyistä 1. vuosiluokasta alkaen. Esityksen opetuksen järjestämisestä
tekee varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies. Perusopetuksen palvelualueen esimies,
varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies sekä oppilashuollon ja opetuksen asiantuntijat ja
huoltajat tekevät yhteistyötä päätöstä valmisteltaessa. Tarkempi menettely on kuvattu tukea
tarvitsevien koulutulokkaiden oppilaaksi ottoa käsittelevään ohjeeseen.
Oppilas voi opiskella 1. vuosiluokasta alkaen
•
•
•

lähikoulussa yleisopetuksen opetusryhmään integroituna
lähikoulussa tai omalla palvelualueella erityisluokassa
keskitetyssä erityisopetuksessa
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Kunkin pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan osalta ratkaisut toisen kotimaisen
kielen tai vieraan kielen opiskelusta vapauttamisesta tehdään yksilöllisesti. Samoin päätökset
oppiaineiden yhdistämisestä oppiainekokonaisuuksiksi ja osa-alueisiin jakamisesta tehdään
yksilöllisesti ja kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.
Yleistavoitteena on se, että pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat oppilaat voisivat
saada perusopetuksen oppimäärän mahdollisimman laajasti suoritettua, jotta jatko-opintoihin
siirryttäessä oppilas olisi samassa asemassa muiden oppilaiden kanssa.
Paikallinen opetussuunnitelma toiminta-alueittain opiskelusta sisältyy Voisalmen koulun ja
Kesolan koulun opetussuunnitelmaan.

Ohje palvelualueille erityinen tuki
Palvelualueet kirjaavat tähän
•
•

palvelualueella ja koulussa järjestettävän erityisen tuen kuvauksen alueen erityisluokilla
(vrt. keskitetyn erityisopetuksen kuvaukset)
koulussa järjestettävän erityisen tuen kuvauksen alueen yleisopetuksen yhteydessä siltä
osin, kun ei sisälly erityisen tuen aikana annettavan tukiopetuksen ja osa-aikaisen
erityisopetuksen kuvauksiin

Erityinen tuki Pontuksen koulussa
Koulu kirjaa tähän menettelytavat pedagogisen selvityksen laadinnan osalta.
•
•
•
•
•

HOJKSin laadintaan, arviointiin ja tarkistamiseen liittyvät käytänteet
yhteistyö, vastuut ja työnjako eri toimijoiden kesken pedagogisen selvityksen ja HOJKSin
laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja
arvioinnissa
menettelytavat mahdollisten asiantuntijalausuntojen käytössä
menettelytavat ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa pedagogisen selvityksen ja
HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa
ja arvioinnissa
oppimäärän yksilöllistämiseen liittyvät toimintatavat osana pedagogisen selvityksen
laadintaa, erityisen tuen päätöstä ja HOJKSin laatimista.

Pontuksen koulu
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Lauritsalan palvelualueen luokkamuotoinen erityisopetus järjestetään Lauritsalan ja Pontuksen
kouluilla lähikouluperiaateella. Erityisluokkia on 1-9 vuosiluokilla yhteensä noin 6-9 luokkaa, joista
Pontuksen koulussa 1-2 erityisluokkaa.
Erityisluokat muodostetaan palvelualueen oppilaiden yksilölliset tuen tarpeet huomioiden:
Erityisluokkien päätyypit ovat
1.) Inkluusio- eli yhteistoimintaluokka, jossa erityisluokan oppilaat ja opetusresurssi on sulautettu
yleisopetuksen luokan yhteyteen. Luokassa on tällöin luokanopettaja, erityisluokanopettaja, 1-2
koulunkäyntiavustajaa ja noin 25 oppilasta, joista erityisen tuen piirissä on maksimissaan 10
oppilasta samalta vuosiluokalta. Pontuksen koulun erityisluokat toimivat inkluusioperiaateella ja
luokassa voi olla eri-ikäisiä oppilaita.
2.) Erillinen erityisluokka. Luokassa on tällöin erityisluokanopettaja, koulunkäyntiavustaja ja
maksimissaan 10 oppilasta eri vuosiluokilta.
3.) Nivelvaihetta tukeva yhteistyöluokka E-1 tai 6-7.

Lauritsalan alueellisilla erityisluokilla tarjotaan erityistä tukea oppilaille, joilla on lieviä
neurologispohjaisia oppimisvaikeuksia, kielellisiä ongelmia ja/tai tunne-elämän vaikeuksia.
Pääosin opetus etenee yleisen oppimäärän mukaan, mutta yksilöllistäminen eri aineissa on
mahdollista. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS). Erityisluokassa toimii koulunkäyntiavustaja ja tarvittaessa oppilaalla voi
olla myös henkilökohtainen avustaja. Oppilaan yksilöllinen tukeminen on lähtökohtana opetukselle
erityisluokissa.
Erityisluokilla oppilas saa erityistä tukea oppimisvaikeuksiin, tarkkaavuuden suuntaamiseen,
toiminnan ohjaukseen, tunne-elämän vaikeuksiin, sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja
motoristen taitojen harjaannuttamiseen. Erityinen tuki tarkoittaa esimerkiksi selkeän struktuurin
luomista, mahdollisuutta rauhalliseen työskentely-ympäristöön ja opetusta, jossa hyödynnetään
monipuolisesti eri aistikanavia.
Pontuksen koulussa käytetään oppimista tukevia ja auttavia oppimisvälineitä ja oppimateriaaleja.
Kun tehostettu tuki on ollut riittämätöntä tai ei ole vienyt oppilaan edistymistä eteenpäin ja tämä
todetaan moniammatillisessa yhteistyössä, rehtori tekee päätöksen pedagogisen selvityksen
laadinnasta. Pedagogisen selvityksen tekemisestä vastaa lastentarhanopettaja, luokanopettaja
tai ryhmänohjaaja yhteistyössä ydinryhmän tai tarvittaessa moniammatillisen verkoston kanssa.
Kun on tehty päätös erityisen tuen aloittamisesta, on oppilaalle laadittava HOJKS.
HOJKS
päivitetään
kerran
lukuvuodessa
tai
tarvittaessa
useammin.
Se
on
useimmiten tarkoituksenmukaisinta päivittää lukuvuoden alkaessa. Päivitys voidaan
tehdä arviointikeskustelun yhteydessä. HOJKS:n laadinnasta ja kirjaamisesta vastaa
lastentarhanopettaja, luokanopettaja tai ryhmänohjaaja erityisopettajan kanssa. Tarvittaessa
käytetään moniammatillisen verkoston tukea.
Koulujen on työjärjestyksiä laadittaessa syytä huomioida tukiopetuksen tarve. Työjärjestyksen
tulisi mahdollistaa tukiopetuksen antaminen oppilaalle mielekkääseen aikaan. Tukiopetukseen
voi osallistua yksi tai useampi oppilas samanaikaisesti. Tukiopetusta voi antaa luokanopettaja,
erityisopettaja tai aineenopettaja. Maahanmuuttajaoppilas voi saada erityisesti maahanmuuttajille
tarkoitettua tukiopetusta kuusi vuotta koulun aloittamisesta Suomessa. Yleisen tuen oppilaalle
tukiopetus on ensisijainen oppimisen vaikeuksia ennaltaehkäisevä tukimuoto. Tehostetun tuen
oppilaalle tukiopetusta annetaan tarvittaessa oppimissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden
mukaisesti. Erityisen tuen oppilaan mahdollinen tukiopetustarve perustuu henkilökohtaisen
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) tavoitteisiin.
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajatutkinnon suorittanut opettaja voi antaa
ratkaisukeskeistä, neuropsykiatrista valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on elämän- ja
arjenhallinnan ongelmien väheneminen ja lieventyminen, taitojen oppiminen ja elämän sujuminen.
Valmennusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on esim. käytösongelmia, sosiaalisten tilanteiden
hallinnan vaikeuksia sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia.
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4.) Klinikkaluokka lyhytaikaiseen intensiiviseen tukeen

29.6.

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

29.6.1. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot (perusteet)
Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen
tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen
opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee
järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.
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Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus.
Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden
avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin
opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista
johtuviin tuen tarpeisiin.
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua
tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten
oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia
ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa.
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös
oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä
mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja
merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle
järjestettyyn tukiopetukseen.
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä
arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan
tarpeet tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös
tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.
Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus
saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta
annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä
vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa,
vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on
vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena,
pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt
nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista
suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä
yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista
erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille
annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta
osallistua siihen.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla. Tehostetun tuen aikana osaaikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osaaikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana
pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen
erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen
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jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteet ja antaminen.
Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemisja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet kaikilla tuen tasoilla.
Tarkoituksena on turvata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys
ja mahdollisuus vuorovaikutukseen kaikkina koulupäivinä.

Opettajan tehtävänä on suunnitella, opettaa, antaa tukea sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän
oppimista ja työskentelyä. Avustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen
ja koulunkäyntiin liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden
ohjeiden mukaisesti. Opettajat ja avustajat suunnittelevat ja arvioivat työtään yhdessä sekä
tarvittaessa muun henkilöstön kanssa. On tärkeää, että työn- ja vastuunjako on selkeä.
Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä
myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä
oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja
koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko
opetusryhmälle.
Erityisten apuvälineiden tarve voi liittyä näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen tai muuhun
fyysiseen tarpeeseen. Se voi liittyä myös oppimisen erityistarpeisiin. Tällöin käytetään esimerkiksi
erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja, matematiikan havainnollistamisen välineitä tai
keskittymistä tukevia apuvälineitä. Oppilaan kanssa työskentelevät perehtyvät riittävästi
opetukseen osallistumisen edellyttämien apuvälineiden käyttöön sekä ohjaavat oppilasta ja
huoltajaa näiden käytössä yhteistyössä tuen muiden ammattihenkilöiden kanssa. Apuvälineitä
käytetään suunnitelmallisesti ja niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien
palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita
asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä
ei ole riittävästi. Tällöin hyödynnetään esimerkiksi oppimis- ja ohjauskeskusten oppilaille tarjoamia
palveluja ja henkilöstölle suunnattua koulutusta ja konsultaatiota.
Opetuksen järjestäjä päättää tulkitsemis- ja avustajapalveluista sekä muista opetuspalveluista
ja erityisistä apuvälineistä. Palveluiden ja apuvälineiden tarve ja määrä arvioidaan
moniammatillisena yhteistyönä hyödyntäen oppilaan ja huoltajan antamia tietoja ja mahdollisten
koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. Tehostettua tukea saavan oppilaan palveluiden
ja apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa arviossa. Erityistä tukea saavan oppilaan
palveluiden ja erityisten apuvälineiden tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä ja
niistä päätetään erityisen tuen päätöksessä. Yleistä ja tehostettua tukea saavalle oppilaalle
mahdollisista palveluista ja erityisistä apuvälineistä tehdään hallintopäätös. Palveluiden ja
apuvälineiden käyttö kuvataan oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa.

29.6.2. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
Lappeenrannan kaupungin perusopetuksessa
1.

Tukiopetus
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Oppilaalle järjestetään tarvittaessa tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen
erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja,
kuten erilaisia symbolijärjestelmiä. Viittomakieltä käyttävien oppilaiden kommunikaation
tukena voidaan tarvittaessa käyttää viittomakielen tulkkia tai viittomakielentaitoista avustajaa.
Eriasteisesti kuulovammaisten oppilaiden kohdalla tulkkauksen menetelmä saattaa olla myös
jokin muu kuin viittomakielen tulkkaus. Oppilaan kielellisen erityisvaikeuden takia käytetään
puhevammaisten tulkkia tai puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä hallitsevaa avustajaa. Myös
opettaja voi tukea oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla.

•

yleisen tuen aikana

Tukiopetuksen tavoitteena on, että oppilas voisi edetä opinnoissaan vuosiluokkansa
oppimäärien mukaisesti.
Tukiopetusta voidaan järjestää oppilaalle myös pitkän poissaolon aikana. Tukiopetus pyritään
tällöin järjestämään ensisijaisesti oppilaan koulussa tai jossain oppilaan kodin lähellä olevassa
koulussa. Poikkeustapauksissa tukiopetus voidaan järjestää myös oppilaan kotona esimerkiksi
infektioriskin takia.
Koulun rehtori varaa tarvittavan määrän resurssia tukiopetuksen järjestämistä varten.
Tukiopetusta voidaan järjestää joustavasti oppilaan työjärjestykseen sopivana erikseen
sovittavana aikana tai opettajalla voi olla kiinteästi työjärjestykseen merkitty aika, jolloin
tukiopetusta on mahdollista saada. Tukiopetukseen voi osallistua yksi tai useampi oppilas
samanaikaisesti. Tukiopetusta voi antaa luokanopettaja, erityisopettaja tai aineenopettaja.
Oppilaan huoltajalle tiedotetaan tukiopetuksen järjestämisestä.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

•

tehostetun tuen aikana

Tukiopetusta järjestetään tehostetun tuen aikana muutoin samalla tavalla kuin yleisenkin tuen
aikana, mutta tukiopetuksen tavoitteet ja järjestämisen periaatteet kirjataan oppilaalle laadittavaan
oppimissuunnitelmaan.
•

erityisen tuen aikana

Tukiopetusta järjestetään erityisen tuen aikana muutoin samalla tavalla kuin yleisen ja tehostetun
tuen aikana, mutta tukiopetuksen tavoitteet ja järjestämisen periaatteet kirjataan oppilaalle
laadittavaan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan.
2. Osa-aikainen erityisopetus
•

yleisen, tehostetun ja erityisen tuen aikana

Jokaisessa koulussa työskentelee erityisopettaja, jonka tehtävänä on huolehtia
oppimisvaikeuksien varhaisesta tunnistamisesta yhdessä luokanopettajien ja aineenopettajien
sekä opinto-ohjaajien kanssa, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä koordinoida tukea
tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyiden suunnittelua, toteuttamista ja arviointia yhdessä
rehtorin, luokanopettajan ja aineenopettajien kanssa. Lisäksi erityisopettaja vastaa
puheopetuksesta liitteessä olevan toimintamallin ja käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Erityisopettaja ja muut opettajat tutustuvat kouluun tuleviin oppilaisiin hyvissä ajoin. Tuleviin
oppilaisiin tutustuminen alkaa jo esiopetuksen aikana koulutulokkaiden osalta ja 6. luokan aikana
yläkouluun tulevien oppilaiden osalta. Nivelvaiheiden käytänteet on kuvattu palvelualueiden ja
koulujen opetus- ja lukuvuosisuunnitelmiin. Erityisopettajan ja muiden opettajien yhteistyö heti
lukuvuoden alkuvaiheesta lähtien takaa parhaan mahdollisen tuloksen oppilaan yksilöllisyyden
huomioimiseksi.
Erityisopettaja kartoittaa ja kokoaa yhdessä muiden opettajien kanssa tietoja oppilaan
oppimisvalmiuksista ja opintojen edistymisestä. Opetussuunnitelman liitteenä on yhtenäinen
oppimisvaikeuksien seulontamalli, jonka mukaisesti kouluissa seurataan oppilaiden opinnoissaan
edistymistä. http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/seulontamalli

114

Oppimisvaikeuksien seulontamallin tarkoituksena on yhtenäistää koulujen käytänteitä ja saattaa
kaikki lapset samanarvoiseen asemaan. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen on
olennaista lapsen ja nuoren tuen tarpeen arvioinnin sekä tuen toteuttamisen kannalta.
Seulontamallin avulla on mahdollista löytää myös henkilökohtaiset vahvuusalueet, joita
tukemalla saadaan vahvistettua oppijan myönteistä käsitystä itsestään ja mahdollisuuksistaan.
Seulontamalli myös jäsentää ja helpottaa opettajan työtä. Tämän seulontamallin lisäksi opettajat
voivat käyttää myös muita hyviksi havaitsemiaan arviointivälineitä.
Oppimisvaikeuksien seulontamalli sisältää eri vuosiluokille jaoteltuna olemassa olevista
vaihtoehdoista valitut standardoidut ja luotettavat testistöt. Lisäksi oppilastietojärjestelmässä on
testitulosten kirjaamislomake, johon tuloksia kirjataan.
Lisäksi erityisopettaja osallistuu pedagogisten arvioiden, selvitysten, tehostetun tuen piirissä
olevien oppilaiden oppimissuunnitelmien ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden
henkilökohtaisten opetuksen järjestämistä koskevien suunnitelmien laadintaan koulussa
sovittavalla tavalla.

Yksilöllisten tarpeiden huomioimismahdollisuuksiin oppilaan arjessa vaikuttaa kulloinenkin
opetusryhmän koko, opetuksesta vastaavan opettajan koulutus, käytettävissä olevat tilat
ja materiaalit jne. Tämä voi tarkoittaa monella eri tasolla opetuksen eriyttämistä.
Eriyttäminen tarkoittaa erityisiä toimenpiteitä, kun suunnitellaan luokkatilaa, oppimateriaaleja ja
opetusmenetelmiä.
Mikäli koulussa työskentelee koulunkäyntiavustaja, hän voi valvoa erityisopettajan tai muun
opettajan ohjauksessa oppilaiden harjoituksia.
Oppilaanohjauksen avulla edistetään oppilaan yksilöllisiä oppimisvalmiuksia ja tuetaan hänen
sosiaalista kasvuaan.
Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa
asetetut tavoitteet. Oppilaita voidaan ryhmitellä joustavasti yksilöllisten oppimistavoitteiden ja
oppimisedellytysten mukaan.
Oppilaan osallistumisesta osa-aikaiseen erityisopetukseen tiedotetaan huoltajalle erikseen
yleisen tuen aikana. Tehostetun ja erityisen tuen aikana huoltaja saa tietoa hallinnollisten
päätösten ja/ tai oppilaalle tehtävien suunnitelmien (oppimissuunnitelma/ HOJKS) laadinnan
yhteydessä. Koulu tiedottaa osa-aikaisesta erityisopetuksesta syystiedotteessaan ja muilla
käytössään olevilla tiedotuskanavilla.
Puheoprtusta järjestetään liitteen mukaisesti http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/
pkol/tj2/puheopetus

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot Pontuksen koulussa
Koulu kirjaa tähän, miten tukiopetusta järjestetään yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä
oleville oppilaille. Mikäli koulussa järjestetään esimerkiksi ratkaisukeskeistä, neuropsykiatrista
valmennusta tukiopetuksen puitteissa, se kirjataan tähän.
Koulu kirjaa tähän, miten osa-aikaista erityisopetusta järjestetään yleisen, tehostetun ja erityisen
tuen piirissä oleville oppilaille. Mikäli koulussa järjestetään esimerkiksi ratkaisukeskeistä,
neuropsykiatrista valmennusta osa-aikaisen erityisopetuksen puitteissa, se kirjataan tähän.
Pontuksen koulu
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Erityisopettaja suunnittelee muiden opettajien kanssa esimerkiksi, miten opetusta voi eriyttää ja
millaisia harjoitteita tukiopetuksessa voidaan tehdä.

Koulujen on työjärjestyksiä laadittaessa syytä huomioida tukiopetuksen tarve. Työjärjestyksen
tulisi mahdollistaa tukiopetuksen antaminen oppilaalle mielekkääseen aikaan. Tukiopetukseen
voi osallistua yksi tai useampi oppilas samanaikaisesti. Tukiopetusta voi antaa luokanopettaja,
erityisopettaja tai aineenopettaja. Yleisen tuen oppilaalle tukiopetus on ensisijainen oppimisen
vaikeuksia ennaltaehkäisevä tukimuoto. Tehostetun tuen oppilaalle tukiopetusta annetaan
tarvittaessa oppimissuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden mukaisesti. Erityisen tuen oppilaan
mahdollinen tukiopetustarve perustuu henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan
suunnitelman (HOJKS) tavoitteisiin.
Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajatutkinnon suorittanut opettaja voi antaa
ratkaisukeskeistä, neuropsykiatrista valmennusta. Valmennuksen tavoitteena on elämän- ja
arjenhallinnan ongelmien väheneminen ja lieventyminen, taitojen oppiminen ja elämän sujuminen.
Valmennusta voidaan antaa oppilaalle, jolla on esim. käytösongelmia, sosiaalisten tilanteiden
hallinnan vaikeuksia sekä tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeuksia.
Pontuksen koulun toimintakulttuurin mukaan laadukas yleisopetus on osa parasta erityisopetusta.
Joustavat opetusryhmittelyt, yhteisopettajuus ja eriyttäminen ovat osa erityisopetusta.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset
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erityisopetuksen suunnitteluun. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin
samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Koulussa voi mahdollisuuksien
mukaan saada ratkaisukeskeistä neuropsykologista valmennusta.
Osa-aikaisen erityisopetuksen painopiste on alkuopetuksessa. Sen tavoitteena on varmistaa
oppilaiden perustaitojen hallinta lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa. Puheopetusta
saa resurssien mukaan 1.-2. -luokilla. Puheopetuksessa on tärkeää, että huoltajat yhdessä lapsen
kanssa sitoutuvat ja ottavat vastuuta artikulaation harjoittelussa. Puheopetusta voidaan antaa joko
yksilö- tai ryhmäopetuksena.
Ylemmillä luokilla osa-aikaisen erityisopetuksen tarve voi olla oppiainekohtaista tai
laajemmin oppilaan koulunkäynnin tai elämänhallinnan tukemista. Erityisopettaja määrittelee
erityisopetuksen tarpeen yhdessä luokan- tai aineenopettajan kanssa. Yleisen tuen oppilas voi
saada osa-aikaista erityisopetusta tarpeen mukaan. Tehostetun tuen oppilas saa osa-aikaista
erityisopetusta oppimissuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaan. Erityisen tuen oppilaan
henkilökohtaisen opetuksen järjestämisen suunnitelmassa (HOJKS) on määritelty mahdollinen
osa-aikaisen erityisopetuksen tarve.
Osa-aikaista erityisopetusta antavan erityisopettajan työhön kuuluu tarpeen mukaan luokantai aineenopettajien konsultointia yksittäisten oppilaiden opetuksen ja tuen järjestämistä ja
toteuttamista koskevista keinoista.

29.7.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

29.7.1. Tulkitsemis- ja avustajapalvelut Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisen tavoitteena on tukea oppilasta siten, että hänen
olisi mahdollista osallistua opetukseen ja saavuttaa opetussuunnitelman tavoitteet.
Tulkitsemispalveluita voidaan järjestää joko erillisinä tulkkipalveluina tai palkata kouluun
kyseiset kommunikointimenetelmät hallitseva henkilö esimerkiksi koulunkäyntiavustajaksi,
jos oppilaalla on avustajapalveluidenkin tarve. Tulkitsemispalveluiden tarvetta ja
järjestämistapaa arvioitaessa huomioidaan, onko oppilaan opetuksesta vastaavalla
opettajalla tai koulunkäyntiavustajalla riittävät edellytykset kommunikoida oppilaan kanssa
tarkoituksenmukaisella kommunikointitavalla. Päätöksen tulkitsemispalveluista tekee koulun
rehtori erityisen tuen päätökseen. Tulkitsemispalveluiden tarkempi suunnitelma kirjataan
henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Jos tulkitsemispalveluita
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järjestetään tehostetun tuen aikana, kirjataan niiden järjestäminen ja järjestämistapa
oppimissuunnitelmaan.
Avustajapalveluiden järjestämisestä päättää koulun rehtori erityisestä tuesta päättäessään.
Tarkempi suunnitelma avustamisen osalta kirjataan oppilaalle laadittavaan henkilökohtaiseen
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Mikäli avustajapalveluita järjestetään
tehostetun tuen aikana, kirjataan kuvaus avustajapalveluiden järjestämisestä oppilaalle
laadittavaan oppimissuunnitelmaan. Mikäli avustajapalveluita järjestetään yleisen tuen piirissä,
kirjataan avustajapalveluiden järjestäminen koulun lukuvuosisuunnitelmaan.
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Avustajapalveluiden tarvetta määriteltäessä voidaan käyttää liitteenä olevaa lomaketta http://
peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/tj2/ak

30.

Oppilashuollon paikallisen
toteuttamisen tavoitteet ja
toimintatavat

30.1.

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen
tavoitteet ja toimintatavat (perusteet)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain
käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta
käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä
opetuksen järjestäjä.
Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on
tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatusja opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen
edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden
edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti
ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän
lisäksi oppilailla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö
on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava
suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista,
opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta
oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään omassa osiossaan.
Monialainen oppilashuollon yhteistyö
Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen
kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan
yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset.
Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden
hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien
kanssa.
Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista
vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on
koulun henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä
kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön
kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla.
Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.
Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja
heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan
osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää
oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien
työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa.
Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta
toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on
tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat
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eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen
yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen
kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia.
Oppilashuoltoryhmät
Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät.
Yksittäistä
oppilasta
koskevat
asiat
käsitellään
tapauskohtaisesti
koottavassa
asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella
määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa
että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää.
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa
myös muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen
järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin
ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskeluhuollon ohjausryhmä.

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi
ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai
oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän
monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä
nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden
yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan
tai huoltajan suostumusta.
Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto
on
tärkeä
osa
perusopetuksen
toimintakulttuuria.
Yhteisöllisessä
oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja
esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden,
huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden
kanssa.
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa
tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen
järjestäjän tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle,
huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat
myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa.
Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä.
Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta
ja häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa
koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen
osallistuneiden huoltajille.
Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön
terveellisyyttä
ja
turvallisuutta.
Kouluyhteisöllä
on
yhtenäiset
toimintatavat
eri
oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen
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Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä,
toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen
järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta,
tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän
keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen
oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan
oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä
ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja seurataan jatkuvasti. Niitä
arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. Turvallisuuden edistämiseen
kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat
toimintatavat.
Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa
monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset
sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät
yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja
ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon
sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa.
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Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan
suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden
henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja
luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän
tulee kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia
säännöksiä.
Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän
kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon
yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan
asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia
voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka
etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan
seuraavat asiat:
•
•
•
•
•
•
•
•

yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa
kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa
asian aihe ja vireille panija
oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja
selvitykset
toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset
tukitoimet
tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma
toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.

Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu.
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa
henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin
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tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat
salassa pidettäviä.
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon
kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada
ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan
opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja
joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön
oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea
muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka
tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen
turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan suostumus salassa
pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen,
aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa
suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon
asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon
jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot
toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen
ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen
tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön
valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten
vahvistamista. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden
viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat
valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:
•
•
•

lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus
paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta
koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

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

30.2.

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen
tavoitteet ja toimintatavat Lappeenrannan
kaupungin perusopetuksessa

Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta
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Oppilashuoltosuunnitelmat

Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen
tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten
hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat
linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista
sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan
suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja
täydennetään koulukohtaisesti.
Lappeenranta
Oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa velvoitetaan laatimaan opiskeluhuoltosuunnitelma, joka kirjataan
maakuntatasolla Lastensuojelulain (417/2007) 12§:ssä tarkoitettuun maakunnalliseen lasten- ja
nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Yhteinen suunnitelma laaditaan ja sitä päivitetään Eksoten
ja sen osakaskuntien yhteisessä neuvottelukunnassa, jossa ovat osallisina edustajat kaikista
kunnista. Kyseinen neuvottelukunta kokoontuu kerran lukukaudessa. Tapaamisten sisältöinä ovat
mm. opiskeluhuollon toteuttaminen, arviointi sekä kehittäminen.
Voimassa oleva suunnitelma löytyy seuraavan linkin alta: http://www.eksote.fi/sosiaalipalvelut/
lapsiperheet-ja-nuoret/Documents/HYV%C3%84%20JA%20TURVALLINEN%20ARKI
%20LAPSELLE.pdf
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Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma[1]
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja
kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on
laadittava yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.
Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös kahden tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma
tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma
on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan
kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa[2].
Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö,
lapset ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla
sovitaan suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille.
Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään seuraavat asiat:
1.

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut [3]

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

oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä
palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö

•

oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan.

Lappeenranta
Käytettävissä olevat oppilashuollon palvelut ovat seuraavat: viisi koulupsykologia, 11
koulukuraattoria 16 kouluterveydenhoitajaa, kolme koululääkäriä sekä opiskeluhuoltolain vaatimat
vastaavan koulukuraattorin palvelut.
Resurssit kohdennetaan ja niitä painotetaan mahdollisuuksien mukaan palvelualueiden/
koulujen yksilöllisten tarpeiden perusteella. Oppilashuollon keskeisin toteuttamiskumppani
on Rakuunamäellä sijaitseva Eksoten lasten ja nuorten talo, jonne on keskitetty kaikki
0-23-vuotiaiden lasten ja nuorten palvelut. http://www.eksote.fi/fi/perhejasosiaalipalvelut/
lastenjanuortentalo/sivut/default.aspx
Oppilashuollon palveluiden toimintaa synkronoidaan koulujen arkeen opetuksen järjestäjän
organisoimissa koulu-/palvelualuekohtaisissa yhteisöllisen oppilashuollon ryhmissä, joihin
osallistuvat lukukausittain koko oppilashuollon palvelujen. Kyseisellä foorumilla arvioidaan ja
suunnitellaan oppilashuollon toimintaa, tavoitteita, sisältöjä sekä siihen liittyviä arviointikäytäntöjä.
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat [4]

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
•

yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lappeenranta
Kaikki kouluyhteisössä työskentelevät aikuiset ovat vastuussa yhteisöllisen oppilashuollon
toteutumisesta. Yhteisöllisen oppilashuollon toteutumista arvioidaan ja sen kehittämistä
koordinoidaan koulun oppilashuoltotyöryhmässä. Koulun oppilashuoltotyöryhmän toimintaa on
kuvattu myöhemmin tässä opetussuunnitelmassa.
Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä.
Yhteisöllisyys tarkoittaa yhdessä tekemisen ja jakamisen kulttuuria vastakohtana erillisyydelle,
yksin tekemisen kulttuurille. Yhteisöllinen oppilashuolto vahvistaa yhteisöllisyyttä kouluyhteisössä
työskentelevien aikuisten osalta, kouluyhteisössä opiskelevien lasten ja nuorten osalta sekä
kouluyhteisöön kuuluvien huoltajien osalta. Liitteessä on kuvattu niin sanotut yhteisöllisyyden
portaat, joiden avulla kouluyhteisö voi arvioida omaa yhteisöllisyyden tasoaan ja määritellä
toimenpiteitä, joilla yhteisöllisyyttä voidaan edelleen kehittää.
Yhteisöllisyys perustuu osallisuuden kokemukseen. Liitteenä on diasarja, jonka avulla koulut
voivat suunnitella oppilaiden osallisuuden vahvistamista. Keskeistä on huomioida myös
huoltajien osallisuuden toteutuminen koulun toiminnassa. http://peda.net/lappeenranta/yhteisty
%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/osallisuus
Ratkaisukeskeinen toimintakulttuuri edistää vahvasti kouluyhteisön yhteisöllisyyttä, osallisuutta
ja hyvinvointia. Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin keskeiset periaatteet on kuvattu liitteessä.
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Kaikki kouluyhteisön jäsenet toimivat ratkaisukeskeisten periaatteiden mukaisesti. http://peda.net/
lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/kr
Lappeenrannan kaupungin peruskouluissa terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edistetään
huolehtimalla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ajanmukaisesta, omien edellytysten mukaisesta opetuksesta ja riittävästä tuesta,
hyvinvointia ja osallisuutta edistävästä toimintakulttuurista ja ilmapiiristä,
riittävästä ja monipuolisesta terveystiedon opetuksesta
toimivasta oppilashuollosta ja riittävistä ja oikea-aikaisista yksilöllisen oppilashuollon
palveluista
poissaolojen seurannasta
monipuolisesta ja riittävästä kouluruokailusta
turvallisista koulukuljetuksista ja koulumatkoista
kerhotoiminnasta
kiusaamisen, väkivallan ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisystä sekä selvittämisestä ja
lopettamisesta tarvittaessa ojentamis- ja kurinpitotoimin sekä yhteistyössä muiden
viranomaisten kanssa
tapaturmien ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyllä ja ajanmukaisilla varautumis- ja
kriisisuunnitelmilla
säännöllisellä fyysisten ja psyykkisten työolojen seurannalla sekä henkilöstön että
oppilaiden osalta

Edellä
mainittujen
opetussuunnitelmaan.

toimenpiteiden

yksityiskohtaisemmat

kuvaukset

sisältyvät

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
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•

koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt

Lappeenranta
Oppilashuoltotyö
kuuluu
kaikille
kouluyhteisössä
työskenteleville
aikuisille
sekä
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Jokainen työntekijä toteuttaa oppilashuoltoa
osana omaa perustyötään ja eri työntekijöillä on siinä erilaisia tehtäviä. Oppilashuollon
toteutuksessa on ensisijaista kodin ja koulun yhteistyö.
Lappeenrannan kaupunki ostaa oppilashuollon palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä
(Eksote). Vuosittain laadittavassa palvelusopimuksessa määritellään, millaiset oppilashuollon
palvelut kaupunki ostaa.
Eksoten Oppilashuollon palvelut -yksikön osalta mukana koulukohtaisen oppilashuoltotyöryhmän
toiminnassa ovat ennaltaehkäisevää terveystyötä tekevät kouluterveydenhoitajat sekä
koululääkärit, pääasiallisesti oppimisedellytysten asiantuntijoina toimivat koulupsykologit ja
koulukuraattorit.
Kukin kyseisistä ammattikunnista toimii rajapintana oman ammatillisen erityistason palveluiden
suuntaan (mm. erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi).
Oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana toimii koulun rehtori tai hänen määräämänsä
viranhaltija. Muina jäseninä siihen kuuluvat koulun vuosisuunnitelmassa päätetyllä tavalla
kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja
tarvittaessa opinto-ohjaaja. Tarvittaessa ryhmän työskentelyyn voivat osallistua luokanopettaja,
luokanohjaaja tai muut oppilaiden tai opetusryhmien hyvinvointia ja kuntoutusta edustavat
erityistyöntekijät.
Koulun oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään ainakin koulun 5. ja 9. luokkalaisille tehdyt
koulun hyvinvointiprofiilit, 8. ja 9. luokkalaisille tehdyt kouluterveyskyselyt sekä laajojen
terveystarkastusten luokkakohtaiset yhteenvedot. Samoin oppilashuoltotyöryhmässä käsitellään
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kouluyhteisön terveellisyyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin liittyvien tarkastusten tulokset.
Näiden perusteella päätetään tarvittavien kehitystoimenpiteiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja
seurannasta.
Oppilashuoltoryhmä ja yksittäiset oppilashuollon ammattiryhmät (koulukuraattorit, koulupsykologit
jne,) tiedottavat toiminnastaan säännöllisesti. Huoltajille tiedotetaan toiminnasta lukuvuoden
alussa koteihin jaettavassa koulun lukuvuositiedotteessa, vanhempainilloissa ja / tai
kaupungin kotisivuilla. Koulun oppilashuoltoryhmän jäsenten nimet ja yhteystiedot löytyvät
koulun lukuvuositiedotteesta. Yhteistyöfoorumeita ovat lisäksi mm. vanhempainillat sekä
teematapahtumat, joissa oppilashuollon työntekijät ja perheet saavat mahdollisuuden kohdata.
Koulun opetussuunnitelmaan perustuva vuosisuunnitelma sisältää suunnitelman koulun
oppilashuoltotyöryhmän toiminnasta lukuvuoden aikana.
•

yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa
yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä

Lappeenranta
Koulut tekevät tiivistä yhteistyötä koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia
edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämiseksi. Koulut kirjaavat tahot
lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvään koulun oppilashuollon toimintasuunnitelmaan.
•

yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen
suunnittelussa

Kodin, koulun sekä oppilashuollon toimijoiden vuoropuhelua yhteistyömuotoja kehitetään koko
perusopetuksen ajan ja erityisesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa.
Yhteistyö järjestetään oppilashuollon moni ammatillisen yhteistyöverkoston avulla siten,
että oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea parhain tavoin. Perusopetuksen
päättövaiheessa huoltajilla on mahdollisuus keskustella oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä
kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden
kanssa. Toimintamallit on kuvattu tarkemmin oppilaan ohjausta käsittelevään lukuun.
•

yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön
kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa

terveellisyyden

ja

turvallisuuden

sekä

Lappeenranta
Liitteenä on paikallinen toimintamalli. http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/
oppilashuolto/yt
•

yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä

Lappeenranta
Koulussa terveystietoa opettavat opettajat sopivat yhteistyöstä terveysneuvonnan osalta
koulussa työskentelevien oppilashuollon työntekijöiden kanssa ja tiedottavat terveysneuvonnan
mahdollisuudesta oppilaita.
•

järjestyssäännöt

Lappeenranta
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Lappeenranta

Koulut sisällyttävät järjestyssäännöt koulun opetussuunnitelmaan tai opetussuunnitelmaan
perustuvaan vuosisuunnitelmaan. Kirjaamalla järjestyssäännöt vuosisuunnitelmaan varmistetaan
niiden päivittäminen ja se, että oppilailla on mahdollisuus osallistua niiden laadintaan. Tällä tavoin
oppilaat sitoutuvat paremmin toimimaan koulun järjestyssääntöjen mukaisesti. Järjestyssääntöjä
voidaan kutsua koulussa myös muulla nimellä, esimerkiksi yhteostoimintasopimus.
Järjestyssääntöjen laadinnassa huomioidaan Opetushallituksen antamat suositukset
järjestyssäännöistä. http://www.oph.fi/download/175407_jarjestyssaantojen_laatiminen.pdf
•

poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen

Lappeenranta
•
•
•
•
•
•

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

•

•

oppilaan huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta poissaolon ensimmäisenä päivänä
ja perustella poissaolon syy
ilmoittaminen tehdään opettajan ohjeistamalla tavalla
koulu merkitsee oppilaan poissaolot sähköiseen tietojärjestelmään ensimmäisenä
poissaolopäivänä (Wilma)
koulu voi perustellusta syystä pyytää huoltajaa toimittamaan terveydenhoitajan tai
lääkärintodistuksen huoltajan selvityksen lisäksi (esim. usein toistuvat poissaolot jne.)
oppilaan jatkuvista, epäselvistä poissaoloista käynnistetään yksilökohtaisen oppilashuollon
prosessi
jos oppilas on poissa sellaiselta liikuntatunnilta, jonka aikana osoitetaan osaaminen
esimerkiksi uinnissa, hiihdossa jne., oppilaan tulee osoittaa osaaminen opettajan kanssa
sovittuna ajankohtana (muutoin suoritus on hylätty)
mikäli huoltaja ei huolehdi velvollisuudestaan valvoa oppilaan oppivelvollisuuden
suorittamista, rehtori ilmoittaa asiasta perusopetusjohtajalle, joka ryhtyy harkintansa
mukaan jatkotoimenpiteisiin (lastensuojeluilmoitus, tutkintapyyntö poliisille)
tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus

Lappeenranta
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tapaturmia koulussa ja koulumatkoilla ehkäistään systemaattisella, osallistavalla
riskienarvioinnilla sekä oikea-aikaisilla ja riittävillä toimenpiteillä riskien ilmettyä
lisäksi tapaturmia ehkäistään valistamalla oppilaita riskeistä ja ohjaamalla myös huoltajia
huomaamaan ja ennalta ehkäisemään riskejä
kaikki koulussa työskentelevät opettajat ja koulunkäyntiavustajat ovat suorittaneet niin
sanotun hätäensiapu-koulutuksen
lisäksi jokaisessa koulussa on ensiapu 1-koulutuksen suorittanut henkilö/ henkilöitä (koulun
koosta ja sijainnista riippuen)
jos tapaturma sattuu koulussa, koulun henkilöstö antaa välittömän ensiavun
jos kouluterveydenhoitaja on paikalla, oppilas ohjataan kouluterveydenhoitajan luokse
jatkotoimenpiteitä varten
tapaturmasta ilmoitetaan välittömästi oppilaan huoltajalle/ huoltajille
mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole paikalla, joko huoltaja tai joku koulun henkilökuntaan
kuuluva (opettaja, rehtori, koulunkäyntiavustaja) ottaa yhteyttä terveyskeskukseen ja
konsultoi terveydenhuollon asiantuntijoita jatkotoimenpiteiden tarpeesta
tarvittaessa oppilas kuljetetaan ambulanssilla sairaalaan

Tapaturmien ennaltaehkäisemisessä kouluterveydenhoitaja tiedottaa mahdollisista vaaraa
aiheuttavista tekijöistä koulun henkilökuntaa ja tarvittaessa lapsen vanhempia. Oppilashuollon
jäsenet tekevät yhteistyötä koulun turvallisuuden ja lapsen hyvinvoinnin edistämiseksi.
Määräaikaistarkastuksissa terveydenhoitaja ja koululääkäri pyrkivät seulomaan lasta
mahdollisesti uhkaavat terveyshaitat ja siten turvata lapsen normaalin kasvun ja kehityksen.
126

Erilaisten tapaturmien sattuessa koulussa tai koulumatkalla, opettaja ohjaa lapsen tilanteen
mukaan joko terveydenhoitajan luokse tai terveysasemalle saamaan tarkoituksenmukaista hoitoa.
Lapsen vanhemmalle ilmoitetaan tapaturmasta.
Kouluterveydenhuolto on osa avoterveydenhuoltoa ja sen keskeisen tavoite on toteuttaa
ennaltaehkäisevää hoitotyötä. Sairaanhoitoa vaativat tapaukset ohjataan jatkohoitoon, kuten
koululääkärin vastaanotolle, terveysasemalle tai muuhun tarkoituksenmukaiseen hoitoyksikköön.
•

tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön
puuttuminen

Lappeenranta
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/tap
•

koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet

•
•
•
•
•

koulukuljetukset järjestetään lain mukaisesti
koulukuljetusta odottaville oppilaille järjestetään valvonta koulun lukuvuosisuunnitelmassa
päätetyllä tavalla
valvonnan suorittaa opettaja, lastentarhanopettaja tai koulunkäyntiavustaja
oppilailla on mahdollisuus odottaa koulumatkakuljetusta sisätiloissa tarvittaessa
koulumatkakuljetusten turvallisuudesta huolehditaan

•

suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Lappeenranta
Kiusaamiseen puuttumisen toimintamalli http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/
oppilashuolto/kiusaaminen
Väkivaltaan puuttumisen toimintamalli http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/
oppilashuolto/v%C3%A4kivalta
•

toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa.

Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö:
a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä[5]
Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma.
Siinä otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset
vuorovaikutussuhteet koulussa. Suunnitelmassa kuvataan:
•
•
•
•
•

kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen
edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla
yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että
sen kohteena olevan osalta
yhteistyö huoltajien kanssa,
yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa
127

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Lappeenranta

•
•

suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja
yhteistyötahoille
suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.

Lappeenranta
Valistamisella ja puuttumisella väkivaltatilanteisiin luodaan turvallista oppimisympäristöä sekä
viestitään oppilaille, heidän huoltajilleen ja kaikille kouluyhteisön jäsenille, että väkivaltaista
käyttäytymistä (mukaan lukien solvaaminen ja nimittely) ei sallita myöskään koulussa.
Toimintamalli on kuvattu aikaisemmin tässä luvussa.

b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa
Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa.
Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon
muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma[6].
Suunnitelmassa kuvataan:
•
•
•
•
•

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

•
•

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

Lappeenranta
Liitteenä on Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kriisisuunnitelma, joka
sisältää toimintaohjeet erilaisissa äkillisissä kriisitilanteissa. Suunnitelma sisältää myös
johtamisen, sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet äkillisissä kriiseissä sekä
ohjeet psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestämiseen. http://peda.net/lappeenranta/yhteisty
%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/kjok (kriisisuunnitelma)
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/kj (jälkipuinti)
Lisäksi liitteenä on ohje kouluille riskienarviointia varten, mikä on keskeistä kriisitilanteisiin
varautumista.
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/riskien-kartoitus
Koulun rehtorin vastuulla on, että kouluissa on huomioitu seuraavat turvallisuuteen liittyvät asiat:
•
•
•
•
•
•
•
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Pelastussuunnitelma on laadittu ja sen sisältö päivitetään syyslukukauden aikana.
Riskien
kartoitus
tehdään
kerran
lukuvuodessa.
Aikataulu
kirjataan
lukuvuosisuunnitelmaan. Oppilashuollon edustaja osallistuu riskien kartoituksen
laadintaan.
Kriisisuunnitelma on tehty ja sitä päivitetään säännöllisesti.
Koulussa on kriisiryhmä ja siihen kuuluvat henkilöt nimetty.
Koulussa järjestetään kerran lukuvuodessa:
poistumisharjoituksia ja/tai sisään suojautumisharjoituksia erilaisten uhkatilanteiden varalle
turvallisuuskävelyt kaikkien uusien työntekijöiden kanssa, mieluiten heti kouluvuoden
alussa (tarvittaessa myös oppilaiden ja vanhojenkin työntekijöiden kanssa)

•

turvallisuuskävelyn aikana tutustutaan koulun turvallisuuskäytänteisiin ja -välineisiin

•

Koulussa on riittävä määrä ensiaputaitoista henkilökuntaa ja ensiapuvälineet ovat
asianmukaiset.
Koulussa on ns. turvallisuuskansio, jossa on kaikki keskeiset koulun turvallisuuteen liittyvät
materiaalit. Kaikki henkilökuntaan kuuluvat tietävät kansion sijainnin ja ovat perehtyneet
sen sisältöön.
Koulun järjestys- ja välituntisäännöt ovat selkeät ja ne ovat kaikkien tiedossa.
Koulu osallistuu poliisin pitämään laillisuus- ja liikennekasvatusopetukseen.
Kiusaamiseen ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota. Toimintatavat kiusaustapausten
selvittämiseen ovat kaikkien tiedossa.
Ns. läheltä piti - tilanteista tehdään vaaratilanneilmoitus (löytyy turvallisuuskansion
materiaalipankista) ja informoidaan henkilökuntaa tilanteen vaatimalla tavalla.

•
•
•
•
•

Liitteenä on Voisalmen koulun pelastussuunnitelma malliksi koulujen pelastussuunnitelmien
laadintaa varten. Pelastussuunnitelma sisältää myös varautumissuunnitelman.
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/pm
1.

Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen [7]

Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta
ilmenee
•

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

Lappeenrannan kaupungissa oppilashuoltopalveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiiri (EKSOTE). Vuosittain laadittavassa palvelusopimuksessa määritellään,
millaiset oppilashuollon palvelut kaupunki Eksotelta ostaa.
Eksotessa oppilashuollon palvelukokonaisuus muodostuu kouluterveydenhuollosta sekä
koulukuraattori- ja -psykologipalveluista (ns. psykososiaalinen tuki), jota hallinnoidaan yhdessä
yksikössä. Kyseinen toiminne asemoituu osaksi Eksoten perhepalvelujen kokonaisuutta, jossa
se on neuvolatoiminnan sekä opiskeluterveydenhuollon kanssa osa lasten ja nuorten ehkäiseviä
palveluja.
Perusopetuksen yksilökohtainen oppilashuollon kokonaisprosessi toteutetaan Lappeenrannassa
siten, että kullakin kaupungin viidellä koulupalvelualueella toimii Eksoten oppilashuollon
palveluiden moni ammatillinen tiimi, joka myötäilee alueiden yksilöllisiä tarpeita
lähipalveluperiaatetta noudattaen. Kukin tiimi koostuu yhdestä koulupsykologista, 2-3
koulukuraattorista 2-5 kouluterveydenhoitajasta sekä koululääkäreistä. Työ toteutetaan kiinteässä
yhteistyössä koulun opettajien, erityisopettajien ja oppilaanohjaajien sekä muiden koululla
toimivien aikuisten kanssa.
Oppilashuoltotyö on suunnitelmallista hyvinvoinnin ja terveyden arviointia ja seurantaa. Se pyrkii
tavoitteisiinsa ennaltaehkäisevästi ja yhteisöllisin menetelmin. Keskeistä on myös tarvittavan tuen
ja avun tarjoaminen yksittäiselle oppilaalle ja hänen läheisilleen. Yksilökohtaisen oppilashuollon
toteuttamisprosessissa henkilöstön toimintaroolit ja käytänteet ovat seuraavat:
Kouluterveydenhuoltoa
toteuttavat
kouluterveydenhoitajat
sekä
koululääkärit.
Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisyyn painottuvaa toimintaa, mm terveystarkastuksia
ja neuvontaa. Sairauksien tutkimus ja hoito tapahtuu pääsääntöisesti terveyskeskuksessa.
Kouluterveydenhoitajan tehtävänä on oppilaan kasvun ja kehityksen seuranta sekä terveiden
elämäntapojen edistäminen. Koululääkäri on mukana 1. 5. ja 8. luokalla järjestettävissä laajoissa
terveystarkastuksissa, joihin myös vanhemmat kutsutaan mukaan.
129

Oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat

Lappeenranta

Terveydenhoitaja tukee yhdessä kodin ja koulun kanssa terveellistä ja turvallista koulunkäyntiä
auttaen samalla luomaan perustaa aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveydenhoitaja
tapaa lapsen/nuoren jokaisella luokkatasolla.
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai
nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia.
Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä
liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai
kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden
aikuisten kanssa. Yhteistyötä tehdään sosiaali- ja terveystoimen muiden toimijoiden kanssa.
Vastaavan koulukuraattorin palvelut on toteutettu yhteistyössä Eksoten lastensuojelun kanssa,
jossa alkuarviointitiimistä on nimetty sosiaalityöntekijä toimimaan rajapintana vaadituissa
tarpeissa. Kyseinen työntekijä on systemaattisesti mukana koulukuraattoreiden tapaamisissa, hän
on myös erikseen konsultoitavissa tarpeen mukaan.
Koulupsykologi on tarvittaessa auttamassa lasten kouluselviytymisessä, mikäli lapsen
oppimisessa tai kehityksessä ilmenee pulmia. Yhteistyössä oppilaan huoltajien ja opettajien
kanssa tehtyjen selvittelyjen pohjalta koulupsykologi suosittelee lapsen kehityksen ja oppimisen
tukemiseen tarvittavia toimenpiteitä sekä seuraa niiden vaikutusta lapsen kouluselviytymiseen.
Yksilökohtaisen oppilashuoltoprosessin liipaisijana saattaa toimia oppilaan itsensä, hänen
huoltajansa, opetuksen järjestäjän, muun oppilashuollon työntekijöiden tai kolmiportaisen
tuen tarvetta arvioivan tahon suunnalta tuleva signaali. Yksilöllisen oppilashuollon prosessi
saattaa käynnistyä myös rutiininomaisten seulontojen, terveystarkastusten tai vastaavien huolta
herättävien löydösten johdosta.
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Havaittujen lisätutkimusta ja/tai korjaavia toimia vaativien tarpeiden osalta kuuluu jokaisen
oppilashuollon palvelujen työntekijän tehtäviin huolehtia tiedon jakamisesta huoltajille ja oppilaille
sekä ohjaamisesta kyseisten palvelujen piiriin. Kukin oppilashuollon eri ammattikunnan edustaja
toimii rajapintana oman ammatillisen erityistason palveluiden suuntaan (mm. erikoissairaanhoito
ja sosiaalitoimi).
Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan
•

yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa

Lappeenranta
Laajoissa terveystarkastuksissa luonteva yhteistyö sekä opettajien että huoltajien
kanssa on ensiarvoisen tärkeää. ’Epämuodollisen’ vuorovaikutuksen tueksi noudatetaan
myös THL:n ja Opetushallituksen tiedon vaihtamisen ohjetta. Ohessa linkki em.
lomakkeeseen/käyttöohjeeseen <http://www.thl.fi/fi_FI/web/kasvunkumppanit.fi/tyon/lomakkeet/
lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon>). Huoltajien suuntaan ollaan yhteydessä myös
ennen varsinaista laajaa tarkastustapahtumaa, jolloin molemmat huoltajat kutsutaan mukaan
tarkastukseen.
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/lty
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/ltoojh

•

oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen
koulussa

Lappeenranta
Kouluterveydenhuollon rooliin kuuluvat tarkastusten lisäksi ensisijaisesti neuvonta sekä tarpeen
mukaan ohjaaminen tarkoituksenmukaiseen hoitopaikkaan. Eksoten yhteinen terveydenhuollon
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tietojärjestelmä edesauttaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa toteutettavaa
yhteistyötä. Erityisruokavalioon liittyvien tarpeiden osalta palvelukuvaus löytyy osoitteesta: <http://
www.saimaantukipalvelut.fi/fi/Ruokapalvelut/Ruokalistat-ja-asiakkaat/Erityisruokavaliot>
Erikoisruokavalio koulussa, yleisohje
%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/ekov
Erikoisruokavalion
oppilashuolto/e

ilmoittamislomake

vanhemmille

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/

Lääkehoidon osalta on laadittu suunnitelma kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Kyseinen
suunnitelma löytyy edellä mainitusta Eksoten neuvolatoimen, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
sekä suun terveydenhuollon toimintaohjelmasta.
Lääkehoitosuunnitelma http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/l
Lääkehoitosuunnitelmalomake
oppilashuolto/l2
•

http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/

yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen
yhteydessä

Lappeenranta
Yhteistyö on kuvattu opetussuunnitelmassa luvussa 4.

•

oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen
yhteydessä

Lappeenranta
Kirjallisen varoituksen ja/tai määräaikaisen erottamisen varalta on Eksoten oppilashuollon
palvelujen ja kasvatus- ja opetustoimen yhteistyönä laadittu tilannetta kuvaava prosessikaavio,
jossa on kuvattu suunnitelma oppilashuollollisen tuen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti
suunnitelma laaditaan jo kirjallisen varoituksen vaiheessa, jossa yhteydessä pyritään samalla
sitouttamaan huoltaja voimakkaammin toimimaan lapsensa edun toteuttamiseksi.
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/okyvme
Ohje ojentamis- ja kurinpitotoimenpiteiden sekä esineiden ja aineiden haltuunottoa varten http://
peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/ojentamisohje

•

asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset
menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä

Lappeenranta
Yksilöllisen opiskeluhuollon
seuraavalla tavalla:

toteuttamiseksi

laadittava

asiantuntijaryhmä

muodostetaan
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Myös sairaalaopetuksessa oleville oppilaille on osoitettu kaikkien oppilashuoltoa toteuttavien
ammattilaisten palvelut. Näissä tapauksissa terveydenhuollon painopiste on erikoissairaanhoidon
toiminnassa, ja toiminnallinen yhteistyö tapahtuu yhteistyönä opetuksen järjestäjän ja
erikoissairaanhoidon välimaastossa. Oppilashuollon rooli korostuu sairaalajakson jälkeisessä
ajassa siirtymävaiheen tukena.

Ryhmän ”koollekutsujana” toimii se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden työntekijä,
joka huolen havaitsee. Hän esittää koottavaksi yksilöllisen opiskeluhuollon tarpeita vastaavan
tapauskohtaisen monialaisen yksilökohtaisen opiskeluhuollon ryhmän. Ryhmän käynnistämiseen
johtava huoli saattaa nousta oppilaan, huoltajan, opetuksen järjestäjän tai oppilashuollon
palvelujen työntekijän suunnalta. Huolen havainnut työntekijä ottaa asian aina ensin puheeksi
oppilaan kanssa, jonka suostumuksella otetaan kontakti huoltajaan, jonka kanssa mietitään asian
ratkaisua huolen selvittämiseksi. ”Koollekutsuja” esittää kutsuttavaksi mukaan ammattihenkilöitä,
joista ryhmä tulee koostumaan.
Ryhmässä on vain henkilöitä, jotka perustellusti liittyvät ko. tilanteen hoitamiseen. Ryhmä valitsee
keskuudestaan vastuuhenkilön, joka vastaa jatkossa ryhmän tavoitteellisesta toiminnasta,
tarvittavista kirjaamisista yksilökohtaisen opiskeluhuollon kertomukseen, mahdollisten uusien
jäsenien tai asiantuntijoiden mukaan kutsumisesta tai muista vastaavista ryhmän työjärjestykseen
tai toimintaan liittyvistä seikoista. Mikäli mukaan kutsutaan oppilashuollon ulkopuolisia tahoja,
tapahtuu tämä opiskelijan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella.
•

oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys
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Lappeenranta
Oppilashuoltokertomus on kronologinen kertomus, joka muodostuu sarjasta yksilöllisen
opiskeluhuollon erillisiä tapahtumia. Ryhmän jäsenet kirjaavat sinne osaltaan tiivistetysti sovitut
ja suunnitellut asiat, joilla on merkitystä esiin nousseen huolen selvittämisen suhteen. Luku ja
kirjoitusoikeus annetaan vain niille henkilöille, jotka liittyvät tapauskohtaisen ryhmän toimintaan.
Kertomus muodostaa sähköisen rekisterin, jonka ylläpitämisestä vastaa opetuksen järjestäjä.
Rekisteri sijaitsee tietoturvallisessa suljetussa ympäristössä. Yksittäisen oppilaan yksilölliseen
kertomukseen annetaan katseluoikeus erikseen opiskeluhuoltolain tulkinnasta säädettyjen
ohjeiden mukaisesti. Tapauskohtaisten ryhmien käyttöoikeuksia hallinnoi rekisterinpitäjän eli
opetuksen järjestäjän nimeämä vastuuhenkilö, jolla on myös oikeus tarpeen mukaan avata
oppilaan kertomus. Tarve avata kertomus saattaa muodostua esim. lainsäädännön kautta.
Yksilöllisen opiskeluhuollon kertomukseen kirjattuja tietoja ei lähtökohtaisesti saa hyödyntää
opetuksen järjestämiseksi, ellei lainsäädännössä toisin määrätä.
•

yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten
nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi.

Lappeenranta
Monialainen, organisaatiorajat rikkova yhteistyö on keskeisessä asemassa kokonaisvaltaisesti
toteutettavassa oppilashuoltotyössä. Yhteistyövelvoite koskee kaikkia oppilashuollon
palvelujen työntekijöitä. Psykososiaalisissa teemoissa korostuu erityisesti koulukuraattorin
rooli, johon sisältyy lähtökohtaisesti keskeinen vastuu verkostomaisessa hallinnonrajat
ylittävässä yhteistyössä. Koulukuraattorit ovatkin systemaattisessa vuorovaikutusyhteydessä eri
viranomaistahojen kanssa.
1.

Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa [8]

Oppilashuoltoa
toteutetaan
yhteistyössä
oppilaiden
ja
huoltajien
kanssa.
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien
osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan
•
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oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa

ja

yksilökohtaisen

oppilashuollon

Lappeenranta
Yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa hyödynnetään
kouluilta, huoltajilta, oppilailta sekä sidosryhmiltä mahdollisesti saatavaa palautetta.
Kouluterveyskyselyn tulosten pohjalta toteutetaan korjaavia toimenpiteitä. Käytännön
palautteenkeruufoorumeita ovat esimerkiksi vanhempainillat ja – toimikuntia, oppilaskunnat sekä
erilaiset kuulemistilaisuudet. Myös oppilaille ja huoltajille suunnattuja suoria kyselyjä (esim.
Wilman kautta) on mahdollista toteuttaa.
Koulujen toimenpiteet
toimintasuunnitelmaan.
okyvme
•

sisältyvät koulun oppilashuoltoryhmän vuosittain laadittavaan
http://peda.net/lappeenranta/yhteisty%C3%B6tilat/pkol/oppilashuolto/

yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista
tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

ja

menettelytavoista

Lappeenranta
Oppilashuoltoryhmä ja yksittäiset oppilashuollon ammattiryhmät tiedottavat toiminnastaan
säännöllisesti. Huoltajille tiedotetaan toiminnasta lukuvuoden alussa koteihin jaettavassa
koulun lukuvuositiedotteessa, vanhempainilloissa ja/tai kaupungin kotisivuilla. Koulun
yksiköllisestä opiskeluhuollosta vastaavien ammattilaisten nimet ja yhteystiedot löytyvät Eksoten
internetsivuilta. Ne mainitaan myös mm. lukuvuosi- sekä erinäisissä muissa tiedotteissa.

Koulujen toimenpiteet
toimintasuunnitelmaan.
1.

sisältyvät

koulun

oppilashuoltoryhmän

teematapahtumat,

vuosittain

joissa

laadittavaan

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen [9]

Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista[10].
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja
seuraamiseksi[11]. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat
asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi
kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä
keskeisistä tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille.
Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän
omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja
sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa
oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta[12].
Lappeenranta
Perusopetuksen asiakastyytyväisyyskyselyssä kysytään vuosittain kaikilta 2.,4. ja 9. luokkalaisten
huoltajilta tyytyväisyys ja vapaamuotoinen palaute koulun oppilashuollon toimivuudesta.
Lisäksi koulut laativat lukuvuoden päättyessä arvion koulun oppilashuollon toimivuudesta ja
toimittavat sen tiedoksi opetuksen järjestäjälle.
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Yhteistyöfoorumeita ovat lisäksi mm. vanhempainillat sekä
oppilashuoltoväki ja perheet saavat mahdollisuuden kohdata.

Koulukohtaiset toimenpiteet seurannan toteuttamisesta perusteiden edellyttämällä tavalla on
kuvattu luku vuosittain laadittavassa koulun oppilashuoltoryhmän toimintasuunnitelmassa
[1] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §
[2] Lastensuojelulaki 12 § 1 mom.
[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 1-kohta
[4] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta
[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2. mom. 4-kohta ja perusopetuslaki 29 § 3 mom.
(1267/2013)
[6] Pelastuslaki (379/2011) 15 § ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 ja 2 §
[7] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 2-kohta
[8] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 3-kohta
[9] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 2 mom. 5-kohta
[10] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 § 4 mom.
[11] Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi 67/2013
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[12] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 26 § 1 mom.
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31.

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät
erityiskysymykset

31.1.

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset
(perusteet)

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ
Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, perusopetuksen opetussuunnitelman
perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Oppilaiden kielelliset valmiudet sekä
kulttuuritausta otetaan perusopetuksessa huomioon. Jokaisen oppilaan kieli- ja kulttuuriidentiteettiä tuetaan monipuolisesti. Oppilaita ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja
kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja
kulttuuriin.[1]
Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja
monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja.
Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia
osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä
tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja
kulttuureista. Kulttuurista monilukutaitoa voidaan vahvistaa mediakasvatuksella ja ottamalla
huomioon oppilaiden ja heidän perheidensä mediakulttuuri.
Oppilaiden opintoja varten voidaan tarvittaessa laatia oppimissuunnitelma. Suunnitelma sisältää
soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma,
joka kuvataan alaluvussa 7.3.2.
Perusopetuslain mukaan perusopetuksessa käytettävä kieli on suomi tai ruotsi. Opetuskielenä voi
olla myös saame, romani tai viittomakieli. Opetuskielenä voidaan käyttää myös muita kieliä, kun
se ei vaaranna opetussuunnitelman perusteissa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.[2]
9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset

Saamelaisten kotiseutualueella asuvien saamen kieltä osaavien oppilaiden opetus tulee antaa
pääosin saamen kielellä[3]. Silloin kun perusopetus on saamenkielistä, sen erityisenä tavoitteena
on vahvistaa saamen kielen osaamista ja kielen käyttöä. Opetus perustuu yhteisölliseen
näkemykseen kielestä. Yhteisön jäsenyys ja osallisuus lujittuvat, kun oppilaat oppivat käyttämään
kieltä yhteisölle ominaisella tavalla.
Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon eri saamen kielet ja
niiden murteet sekä kielen sisältämä kulttuurinen tietous. Oppilaita ohjataan ymmärtämään
kielellisten valintojen merkityksiä ja vaikutuksia ympäristöönsä sekä myönteisen viestintäilmapiirin
rakentamisen tärkeyttä osana oman elämänsä hallintaa ja kielellistä tapakasvatusta. Kielellisten
taitojen kehittyessä oppilaat saavat valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja
päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä ja arvostusta oman kieli- ja kulttuuritaustan
merkityksestä sekä itselle, yhteisölle ja yhteiskunnalle että muille alkuperäiskansoille. Oppilaita
ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan myös muita kieliä ja kulttuureja.
9.2. Romanit
Romanien opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden identiteetin kehitystä
ja tietoisuutta omasta historiasta ja kulttuurista. Opetuksessa otetaan huomioon Suomen
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Saamelaisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvamista kieleensä,
kulttuuriinsa ja yhteisöönsä sekä antaa heille mahdollisuus omaksua saamelainen kulttuuriperintö.
Tavoitteena on lisätä oppilaiden valmiuksia toimia saamenkielisessä ympäristössä, oppia saamen
kieltä ja saamen kielellä.

romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä. Opetus vahvistaa romanien kieli- ja
kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä kotien kanssa.
Oppilaille pyritään tarjoamaan romanikielen opetusta. Mahdollisuuksien mukaan heille tarjotaan
myös romanikielistä opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito
ja hyödynnetään romanikielistä yhteisöä ja mediaa.
9.3. Viittomakieliset
Viittomakielisten opetuksessa erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielistä
identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä. Opetuksessa
hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakieltä käyttävät oppilaat voivat olla
kuuroja, huonokuuloisia tai kuulevia.
Perusopetuslain mukaan kuulovammaisille tulee tarvittaessa antaa opetusta myös
viittomakielellä[4]. Lain perusteluiden mukaan ainakin viittomakieltä ensimmäisenä kielenä
oppineille kuuroille opetus tulee antaa viittomakielellä[5]. Viittomakielinen perusopetus voidaan
toteuttaa joko viittomakielisessä ryhmässä tai ryhmässä, joka koostuu viittomakielisistä ja
puhuttua kieltä käyttävistä oppilaista. Viittomakielisen perusopetuksen tavoitteena on vahvistaa
oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia erilaisissa ympäristöissä.
Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen
viittomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat
valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Viittomakielisille kuuleville
annetaan viittomakielen opetusta mahdollisuuksien mukaan. Opetus lisää oppilaiden ymmärrystä
viittomakielisen kommunikaation merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle.
9.4. Muut monikieliset oppilaat
Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden
monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet
tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon
oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden
tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri
oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös
omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus
ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman
äidinkielen opetusta.
Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen
tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti[6]. Oppilas
opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan
suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella,
jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen
päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on
muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus).
Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan
tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien
saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa
oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.
9.5 Paikallisesti päätettävät asiat
Opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset, kieleen ja kulttuuriin liittyvät
erityiskysymykset ja ratkaistaan, miten opetus järjestetään. Opetussuunnitelman laadinnassa
tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä kyseisten kieli- ja kulttuuriyhteisöjen kanssa.
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Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa
•
•
•

miten oppilaiden kieli, kielelliset valmiudet ja kulttuuri otetaan huomioon opetuksen
järjestämisessä ja koulutyössä ja miten opetus käytännössä järjestetään
minkälaisin toimenpitein oppilaiden kieli- ja kulttuuri-identiteetin kehittymistä tuetaan
käytetäänkö oppimissuunnitelmaa oppilaan opiskelun tukena sekä mikä on
oppimissuunnitelman rakenne ja keskeinen sisältö.

[1] Suomen perustuslaki (731/1999) 17 §
[2] Perusopetuslaki 10 § 1 mom. (1288/1999)
[3] Perusopetuslaki 10 § 2 mom.
[4] Perusopetuslaki 10 § 2 mom.
[5] Hallituksen esitys eduskunnalle koulutusta koskevaksi lainsäädännöksi 86/1997
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[6] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.

32.

Kaksikielisen opetuksen järjestäminen

32.1.

Kaksikielisen opetuksen järjestäminen
(perusteet)

Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä
koulun opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkäntähtäimen tavoitteena
on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien
moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen
kielenkäyttöympäristö. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä
kielikylpykielen/kohdekielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja
hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös opetuksen ulkopuolella. Opetuksen järjestäjä
määrittelee paikallisesti kielikylpykielen/kohdekielen sisällöt ja tuntimäärän. Kielikylpykieli/
kohdekieli on yleensä samalla oppilaan A1-kieli.
Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman
tavoitteet.
Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja
oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti
sekä koulun opetuskielessä että kielikylpykielessä/kohdekielessä tuetaan tietoisesti. Koulun
opetuskieli ja kielikylpykieli/kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja molempien kielten
oppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus heijastuu koko
koulun toimintakulttuuriin. Opetuksen suunnittelu ja toteutus edellyttää systemaattista yhteistyötä
ja vuoropuhelua sekä eri oppiaineita opettavien opettajien että myös koulun muun henkilöstön
kesken.
Siirryttäessä opetuksessa luokanopetuksesta aineenopetukseen, on siirtymävaihe hyvä
suunnitella opettajien välisenä yhteistyönä. Tällöin kaksikielisen opetuksen asettamat
erityisvaatimukset voidaan ottaa suunnitelmallisesti huomioon.
Opetuksen jatkumon ja siirtymävaiheiden suunnittelu edellyttää yhteistyötä myös sidosryhmien
kesken.
Kielikylpykielen/kohdekielen opetus

Kaksikielisen opetuksen järjestäminen

Opetuksen järjestäjä määrittelee paikallisesti kielikylpykielelle/kohdekielelle asetettavat tavoitteet
ja sisällöt. Tavoitteiden asettamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi Kielitaidon tasojen
kuvausasteikkoa. Kielikylpykielen/kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa
monipuolisesti ja samalla ottaen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle.
Oppiaineiden opetuksen muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin
tuottamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen
kiinnitetään huomiota lisääntyvässä määrin. Kielikylpykielen/kohdekielen kehittymistä tuetaan ja
seurataan.
Muiden oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä
Eri oppiaineiden opetus kielikylpykielellä/kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja
kielipedagogista otetta sekä riittävää kielenhallintaa. Tarvitaan yhteistä pohdintaa siitä, millaiset
kielenkäytön konventiot ja millaiset tekstit ovat millekin oppiaineelle tyypillisiä. Näin määritellään
kielellisiä tavoitteita eri oppiaineissa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus,
oppilaskeskeiset työtavat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kielikylpykieltä/
kohdekieltä eri oppiainesisältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti
sekä kielen oppijoita että kielen käyttäjiä. Oppilaiden kielikylpykielen/kohdekielen tuottamista
tuetaan opettajan ja muiden oppilaiden vertaistuella.
Muiden oppiaineiden opetus koulun opetuskielellä
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Opetuksessa varmennetaan, että oppilaiden äidinkielinen käsitteiden hallinta sekä tekstien
ymmärtäminen ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden
opetuksessa. Myös koulun opetuskielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta
kielitietoista ja kielipedagogista otetta.
Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa
Arvioinnin tulee antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta oppilaiden
aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin tavoitteisiin.
Oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä kaikkien
opettajien yhteistyönä että oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla. Tässä voidaan
hyödyntää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta
siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen
kehittyminen niiden kielellisten tavoitteiden osalta, jotka on paikalliseen opetussuunnitelmaan
kirjattu.
Perusopetuksen päättöarvioinnissa kielikylpykielen tai kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen
arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden
yhdenvertaisuuden turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien
mukaan arviointi tehdään yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken.
Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle voidaan antaa liite kielikylpyyn tai muuhun kaksikieliseen
opetukseen osallistumisesta.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kaksikielisessä opetuksessa
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Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan
millä kielellä ja millaista tukea voidaan antaa. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus
saada ohjausta ja riittävää tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee.
Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus
on, että oppilas saa suunnitelmallista, jatkuvaa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen
ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä
oppilashuollon kesken.

Erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuva perusopetus

33.
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Erityiseen maailmankatsomukseen
tai kasvatusopilliseen järjestelmään
perustuva perusopetus

34.

Vuosiluokat 1-2

34.1.

Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen

Lapsen siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen edellyttää suunnitelmallista yhteistyötä
esiopetuksen ja alkuopetuksen henkilöstön kesken. Tarvitaan oppimisympäristöjen,
toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen molemminpuolista tuntemista. Yhteistyö huoltajien
kanssa ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen on tärkeätä. Jokaisen lapsen tilanne,
oppimisvalmiudet ja tarpeet otetaan huomioon. Lasten mahdollisesti tarvitsema oppimisen ja
koulunkäynnin tuki turvataan koulun aloitusvaiheessa ja tarkistetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan
tai kerhotoimintaan osallistumisen tarpeet ja mahdollisuudet. Lapsia kannustetaan olemaan
ylpeitä esiopetuksen aikana opituista taidoista. Heitä rohkaistaan liittymään uuteen ryhmään ja
toimimaan uudessa ympäristössä kohtaamiensa aikuisten kanssa.
Pontuksen koulussa yleisen tuen oppilaiden osalta esiopetuksen ja alkuopetuksen yhteistyö
painottuu ammatilliseen yhteistyöhön, oppilaiden yhteiseen toimintaan ja tiedonsiirtoon.
Ammatillinen yhteistyö voi olla yhteisopettajuutta, opettajavaihtoa ja ammatillista keskustelua.
Yhteinen toiminta pitää sisällään esimerkiksi kummiryhmätoimintaa, vierailuja, joustavaa
opetustilojen käyttöä, yhteistoiminnallisia toimintahetkiä ja -projekteja. Tiedonsiirron avulla
varmistetaan kaikkien lasten hyvinvointi nivelvaiheessa. Laaja-alainen erityisopettaja havainnoi
esiopetusryhmiä ja kokoaa tietoa esiopetusvuoden aikana. Nivelvaiheessa yhteistyössä toimii
erityisopettajan lisäksi päiväkodin henkilökunta ja luokanopettaja. Siirtymässä toimitaan saattaen
vaihtamisen periaatteella.
Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden kohdalla nivelvaiheen yhteistyö on erityisen tiivistä. Laajaalainen erityisopettaja on mukana tuen prosesseissa esiopetusvuoden alusta lähtien. Usein on
tarpeellista, että myös tuleva luokanopettaja tapaa lasta, hänen perhettään ja esiopetusryhmän
opettajaa jo esiopetusvuoden aikana.

34.2.

Koululaiseksi kasvaminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista ja turvallisista siirtymistä koulupolun
nivelvaiheissa.

On tärkeätä, että jokainen oppilas saa rohkaisevaa palautetta ja tilaisuuksia uusien asioiden
oppimisesta nouseville ilon ja onnistumisen kokemuksille. Oppilaita kannustetaan tuomaan
esiin kiinnostuksen kohteensa ja löytämään uusia. Opetus suunnitellaan riittävän haasteelliseksi
kunkin oppilaan tarpeita ajatellen. Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää
käyttäytymistä. Oppilaita ohjataan yhdessä toimimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon
omista koulutehtävistä. Kielellisten, sosiaalisten sekä motoristen taitojen ja muistin kehittymiseen
samoin kuin kunkin omaan kehitysrytmiin kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on, että
kehitykseen ja oppimiseen liittyvät vaikeudet tunnistetaan varhain ja tuki annetaan oikeaaikaisesti. Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä
mielikuvitus ja tarinallisuus. Koulun aloitusta ja koululaiseksi kasvamista tuetaan yhdessä kotien
kanssa.
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Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa otetaan huomioon esiopetuksen ja sitä edeltäneen
varhaiskasvatuksen antamat valmiudet. Vuosiluokkien 1-2 erityisenä tehtävänä on luoda perusta
oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja koululaisena sekä kehittää valmiuksia
myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. Perusopetuksen alussa jokaisen oppilaan
edistymisen huolellinen seuranta on erityisen tärkeää, jotta voidaan huolehtia siitä, että oppilaalla
on edellytykset opinnoissa etenemiseen.

Esiopetuksen oppimiskokonaisuudet muuttuvat vuosiluokilla 1-2 oppiaineiksi, mutta opetus
voi olla edelleen pääosin eheytettyä. Oppilaiden omatoimisuutta, yhdessä tekemisen
taitoja sekä asioiden välisten yhteyksien ymmärtämistä edistetään toteuttamalla monialaisia
oppimiskokonaisuuksia. Tällöin tarjoutuu myös enemmän tilaisuuksia yhteistyöhön niin
esiopetuksen kuin ylempien vuosiluokkien kanssa.
Koululaiseksi kasvaminen
Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2 on tavoitteena luoda perusta oppilaiden myönteiselle
oppijakäsitykselle ja kehittää oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Kannustavan palautteen
saaminen ja oppimisen ilon kokeminen on tärkeää. Onnistumisen kokemukset ja oppilaalle
sopivankokoiset haasteet ovat oppimisen edellytyksiä. Oppimista tukevia työtapoja ja -menetelmiä
ovat havainnollisuus, toiminnallisuus, leikki, pelillisyys, mielikuvitus ja tarinallisuus. Oppilas
harjoittelee omatoimisuutta, yhdessä tekemisen taitoja ja vuorovaikutustaitoja. Koulun aloitusta
tuetaan kotien kanssa tehtävällä yhteistyöllä.

34.3.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
tukea kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja
ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä
tärkeämmiksi. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja
opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai
vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja
mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
Pontuksen koulussa:
Laajennettu arviointikeskustelu toisen luokan aikana tarvittaessa.
Opettajien välinen yhteistyö ja tiedonsiirto. Koulun vaihtuessa tutustuminen tulevaan kouluun
mahdollisuuksien mukaan, riittävästi ja yksilölliset tarpeet huomioiden.
Opettaja kutsuu koolle laajennettuun arviointikeskusteluun sekä huoltajat että oppilaan ja
tarvittavat yhteistyötahot.
Vastuu riittävästä yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta on oppilaan omalla luokanvalvojalla.

Vuosiluokat 1-2

34.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

Laaja-alaisen osaamisen perusta luodaan esiopetuksessa ja sitä edeltävässä
varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksen ensimmäisten vuosien aikana. Tavoitteena on, että
oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen,
oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään elämäntapaan. Alusta lähtien on tärkeätä, että
koulu tarjoaa jokaiselle oppilaalle vuorovaikutteisen ja kannustavan yhteisön, jossa oppilas voi
tuntea tulevansa kuulluksi, nähdyksi ja arvostetuksi. Kestävään elämäntapaan koulu kasvattaa
eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä
toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa
liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen.
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34.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2
- Työskentelyn ovat lähtökohtana oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset.
- Oppilaat saavat ihmetellä, oivaltaa, löytää uutta, keksiä ja kokea oppimisen iloa.
- Oppilaita kannustetaan kysymään, kuuntelemaan, havainnoimaan, etsimään tietoa, tuottamaan
ja esittelemään työnsä tuloksia.
- Oppilaat harjoittelevat oman työn suunnittelua, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia.
Oppilaita ohjataan löytämään vahvuuksiaan oppijoina.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
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- Ajattelun kehittymistä ja oppimista tuetaan monipuolisella liikkumisella ja motorisilla harjoituksilla.

Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2
- Oppilaita rohkaistaan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön hyvä tapoja korostaen.
- Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä perinteitä ja tapoja.
-Oppilaat tutustuvat Lasten oikeuksien sopimukseen.
- Oppilaita ohjataan nauttimaan käden ja kehon taitojen kehittymisestä leikkien, seikkailujen,
musiikin, draaman, saduttamisen, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun kautta.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
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on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1- 2
- Oppilaat harjoittelevat huolehtimaan omaan ikäkauteen sopivista vastuutehtävistä luokka- ja
kouluyhteisössä.
- Yhteiset pelisäännöt, hyvät tavat ja kannustava palaute ovat tärkeitä kouluttyön sujumiselle.
- Oppilaat oppivat omaan ja yhteiseen hyvinvointiin, turvallisuuteen ja arjen sujumiseen liittyviä
perusasioita.
- Oppilaat tutustuvat arjen teknologiaan, rahankäyttöön ja kestävän kehityksen mukaisiin
valintoihin.

L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.

Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
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Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.

opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
L4 Monilukutaito Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2
- Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien
tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi.
- Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä
ilmaisemaan itseään niiden avulla.
- Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä. Opetuksessa tuetaan kriittisen
ajattelun kehittymistä.
- Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin sopivia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä,
elokuvia ja musiikkia, ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemisä ja valitsemia sisältöjä.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2
- Oppilaat harjoittelevat tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja ja oppivat käyttämään niitä
opiskelun välineinä.
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- Oppilaat harjoittelevat näppäintaitoja ja tekstin tuottamisen taitoja sekä saavat kokemuksia
ohjelmoinnista.
- Oppilaat harjoittelevat turvallisia tvt:n käyttötapoja ja hyvä käytöstapoja.
- Oppilaat tutustuvat tieto- ja viestintäteknologian käyttöön vuorovaikutustilanteissa.
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L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Pontuksen koulussa vuosiluokilla 1 - 2
- Oppilaat harjoittelevat työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa, omien ideoiden
sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.
- Oppilaita kannustetaan löytämään omia vahvuuksiaan ja luottamaan itseensä.
- Oppilaat tutustuvat eri ammatteihin ja työntekoon.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
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Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.

mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
L7 Osallistaminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen POntuksen koulussa
vuosiluokilla 1 - 2
- Oppilaat pohtivat ja suunnittelevat omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja
toimintatapoja sekä oppimisympäristöjen järjestämistä.
- Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus
merkitsevät.
- Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä merkitsee oikeudenmukaisuus ja kestävä tulevaisuus
omassa koulussa, maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.

34.6.

Oppiaineet

34.6.1. Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksessa oppilaille tarjotaan monipuolisia kokemuksia
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. Opetuksessa
hyödynnetään eri aisteja. Opetus kehittää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan
konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. Matematiikan opetus
luo vahvan pohjan lukukäsitteen ja kymmenjärjestelmän ymmärtämiseksi sekä laskutaidolle.
Matematiikan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
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Pontuksen koulu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mitkä ovat oppiaineen tavoitteet ja keskeiset sisällöt vuosiluokalla 1 ja vuosiluokalla 2
Tavoitteena kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.
Matematiikan opetus on kumulatiivista ja etenee systemaattisesti.
Vahvistetaan posititiivista asennetta matematiikkaa kohtaan.
Tärkeää myönteinen minäkuva oppijana, luottamus omiin kykyihin ja oppimistaitoihin.
Kehitetään tavoitteellisuutta, vastuullisuutta ja pitkäjänteisyyttä.
Hyödynnetään aistikanavaisuus, jolloin oppilaat oppivat ilmaisemaan matemaattista
ajatteluaan konkreettisin välinein, suullisesti, kirjallisesti, piirtäen ja tulkiten kuvia.
Lukukäsite, lukualue 0-100, 0-1000
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen
Laskutaito

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa. Perehdytään
kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa. Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun
käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku
sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan
kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
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Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

S1 Ajattelun taidot: Oppilaille Tavoitteet
tarjotaan mahdollisuuksia
löytää yhtäläisyyksiä, eroja
ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja
asetetaan järjestykseen
sekä havaitaan syy- ja
seuraussuhteita. Harjoitellaan
tarkastelemaan matemaattisia
tilanteita eri näkökulmista.
Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla
vaiheittaisia toimintaohjeita,
joita myös testataan.

Vuosiluokat 1-2

S2 Luvut ja laskutoimitukset:
Laskutoimituksissa
käytetään luonnollisia
lukuja. Varmistetaan,
että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja
numeromerkinnän välisen
yhteyden. Ymmärrystä
luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla
ja arvioimalla lukumääriä.
Harjoitellaan lukujonotaitoja
sekä taitoa vertailla ja asettaa
lukuja järjestykseen. Tutkitaan
lukujen ominaisuuksia kuten
parillisuutta, monikertoja ja
puolittamista. Perehdytään
lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
S3 Geometria ja mittaaminen:
Kehitetään oppilaiden taitoa
hahmottaa kolmiulotteista
ympäristöä ja havaita
siinä tason geometriaa.
Harjoitellaan suunta- ja
sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan yhdessä kappaleita
ja tasokuvioita. Tunnistamisen
lisäksi rakennetaan ja
piirretään. Ohjataan oppilaita
löytämään ja nimeämään
ominaisuuksia, joiden
mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja
ohjataan oppilaita oivaltamaan
mittaamisen periaate.
Käsitellään suureita pituus,
massa, tilavuus ja aika sekä
harjoitellaan niihin liittyvien
mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä
ovat metri ja senttimetri,
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Laaja-alainen osaaminen,
johon tavoite liittyy

kilogramma ja gramma sekä
litra ja desilitra. Harjoitellaan
kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
S4 Tietojenkäsittely ja
tilastot: Pohjustetaan
oppilaiden taitoja kerätä
ja tallentaa tietoja
kiinnostavista aihepiireistä.
Laaditaan ja tulkitaan
yksinkertaisia taulukoita ja
pylväsdiagrammeja.
Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tukea oppilaan
innostusta ja kiinnostusta
matematiikkaa kohtaan sekä
myönteisen minäkuvan ja
itseluottamuksen kehittymistä

1.
2.

Oppilas
kiinnostuu
matematiikasta.
Oppilas innostuu
matematiikan
maailmasta.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas
harjoittelee
tekemään
matemaattisia
havaintoja.
Oppilas
havaitsee
omassa
arjessaan
matemaattisia
tilanteita.

L4 Monilukutaito

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L5 TVT-osaaminen

Työskentelyn taidot
1.

T3 kannustaa oppilasta
esittämään ratkaisujaan ja
päätelmiään konkreettisin
välinein, piirroksin, suullisesti
ja kirjallisesti myös tietoja viestintäteknologiaa
hyödyntäen

1.

2.

2.

T4 ohjata oppilasta
kehittämään päättely- ja
ongelmanratkaisutaitojaan

1.

2.

Oppilas
L2Kulttuurinen osaaminen,
harjoittelee
vuorovaikutus ja ilmaisu
käyttämään
L4 Monilukutaito
matematiikassa
konkreettisia
L5 TVT-osaaminen
välineitä ja
piirroksia
suullisesti ja
kirjallisesti.
Oppilas
hyödyntää
matematiikassa
konkreettisia
välineitä
ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen
kehittämään
L4 Monilukutaito
päättely- ja
ongelmanratkaisu- L6 Työelämäntaidot ja
taitojaan.
yrittäjyys
Oppilas hallitsee
erilaisia
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T2 ohjata oppilasta
kehittämään taitoaan tehdä
havaintoja matematiikan
näkökulmasta sekä tulkita ja
hyödyntää niitä eri tilanteissa

päättely- ja
ongelmaratkaisutaitoja.
Käsitteelliset ja
tiedonalakohtaiset tavoitteet
T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään matemaattisia
käsitteitä ja merkintätapoja

1.

2.

T6 tukea oppilasta
lukukäsitteen kehittymisessä
ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä

1.

2.

T7 perehdyttää oppilasta
peruslaskutoimitusten
periaatteisiin ja tutustuttaa
niiden ominaisuuksiin

1.

2.

T8 ohjata oppilasta
kehittämään sujuvaa
peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia
päässälaskustrategioita

1.

Vuosiluokat 1-2

2.

T9 tutustuttaa oppilas
geometrisiin muotoihin ja
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1.

Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
ymmärtää
oppiminen
lukumäärän,
L4 Monilukutaito
lukusanan ja
numeromerkinnän
välisen yhteyden.
Oppilas
harjoittelee
lukujonotaitoja ja
vertailee lukuja.
Oppilas tutustuu L1 Ajattelu ja oppimaan
kymmenjärjestelmän
oppiminen
periaatteeseen
L4 Monilukutaito
konkreettisten
välineiden avulla.
Oppilas opettelee
käyttämään
lukualuetta 0-10,
laajentaen sataan
asti.
Oppilas
harjoittelee
yhteen- ja
vähennyslaskuja
lukualueella
0-100.
Oppilas tutustuu
kertolaskun
käsitteeseen
ja opetellaan
kertotaulut
1-5 ja 10.
Oppilas tutustuu
jakolaskun ja murtoluvun
käsitteeseen.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito

Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen
sujuvaa
peruslaskutaitoa, L4 Monilukutaito
yhteen- ja
vähennyslaskua,
luonnollisilla
luvuilla.
Oppilas pyrkii
yhteen- ja
vähennyslaskujen
sujuvaan
käyttöön.
Oppilas tutustuu
geometrisiin

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

ohjata havainnoimaan niiden
ominaisuuksia
2.

T10 ohjata oppilasta
ymmärtämään mittaamisen
periaate

1.

2.

T11 tutustuttaa oppilas
taulukoihin ja diagrammeihin

1.
2.

T12 harjaannuttaa oppilasta
laatimaan vaiheittaisia
toimintaohjeita ja toimimaan
ohjeen mukaan

1.

2.

muotoihin
ja niiden
ominaisuuksiin.
Oppilas tutkii
geometrisia
kappaleita ja
tasokuvioita.

L4 Monilukutaito

Oppilas tutustuu
mittavälineisiin
ja mittaamisen
käsitteeseen.
Oppilas tutustuu
mittaamisen
käsitteeseen
ja harjoittelee
mittaamista.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L5 TVT-osaaminen

L4 Monilukutaito

Oppilas tutustuu
taulukoihin ja
diagrammeihin.
Oppilas
harjoittelee
tulkitsemaan
yksinkertaisia
taulukoita ja
diagrammeja.
Oppilas
harjoittelee
vaiheittaisten
toimintaohjeiden
mukaan
toimimista.
Oppilas
harjoittelee
laatimaan
vaiheittaisia
toimintaohjeita ja
testataan niitä.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti
ja välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat
työskentelemään sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi
tärkeä työtapa. Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa.

Koulun alkaessa selvitetään, mitä oppilaat jo osaavat ja millaisia eroja osaamisessa on.
Kumulatiivisena oppiaineena matematiikan perusasioiden hallinta on välttämätön edellytys uusien
sisältöjen oppimiselle. Oppilaille tarjotaan tukea puutteellisten, aiemmin opittujen tietojen ja
taitojen täydentämiseen sekä uusien sisältöjen oppimiseen. Matematiikan oppimisen valmiuksien
kehittämiselle ja matematiikan oppimiselle varataan riittävästi aikaa ja tuetaan oppimista
systemaattisesti. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.
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Vuosiluokat 1-2

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 1-2

Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että oppimisen ja osaamisen
ilo säilyvät. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi ja luodaan mahdollisuuksia
oivaltaa ja ymmärtää itse. Oppilaille turvataan mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitaville oppilaille tarjotaan mahdollisuus syventää vuosiluokkien 1-2 sisältöjen ymmärtämistä.
Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi luonnollisten lukujen ominaisuudet, erilaiset lukujonot,
geometria, luova ongelmanratkaisu ja vaativammat peruslaskutoimitusten sovellukset.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja
edistää oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.
Matematiikan oppimisen arviointi ja palaute on kannustavaa. Oppilaita rohkaistaan
vahvuuksien ylläpitämiseen ja kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Oppilaita ohjataan
huomaamaan oman oppimisensa eteneminen.
Oppilaiden matematiikan ymmärtämisen ja osaamisen tasoa voidaan selvittää puheen,
välineiden, piirtämisen tai kirjallisen työskentelyn avulla. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa
edistymistään eri tavoin. On tärkeää arvioida ratkaisujen oikeellisuuden lisäksi tekemisen tapaa
ja sujuvuutta.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita matematiikassa
ovat
•
•
•
•
•

edistyminen lukukäsitteen ymmärtämisessä ja lukujonotaidoissa
edistyminen kymmenjärjestelmän ymmärtämisessä
edistyminen laskutaidon sujuvuudessa
edistyminen kappaleiden ja kuvioiden luokittelun taidoissa
edistyminen matematiikan käyttämisessä ongelmanratkaisussa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.

Vuosiluokat 1-2

Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
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Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut
1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.
Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään
suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.
S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja
tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

T12

S1

L1, L2, L4, L5

T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä
myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä
Oppilas kiinnostuu matematiikasta.
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Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokan tavoitteet

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan
näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa
Oppilas harjoittelee tekemään matemaattisia havaintoja.

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas harjoittelee käyttämään matematiikassa konkreettisia välineitä ja piirroksia suullisesti ja
kirjallisesti.

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
Oppilas harjoittelee kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisu-taitojaan.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
Oppilas ymmärtää lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden.

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
Oppilas tutustuu kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten välineiden avulla.

T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
Oppilas harjoittelee yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0-100.

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
Oppilas harjoittelee sujuvaa peruslaskutaitoa, yhteen- ja vähennyslaskua, luonnollisilla luvuilla

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
Oppilas tutustuu geometrisiin muotoihin ja niiden ominaisuuksiin

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate

Vuosiluokat 1-2

Oppilas tutustuu mittavälineisiin ja mittaamisen käsitteeseen.

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.
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T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan
Oppilas harjoittelee vaiheittaisten toimintaohjeiden mukaan toimimista.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
Vertaillaan, luokitellaan ja asetetaan järjestykseen sekä havaitaan syy- ja seuraussuhteita.
Harjoitellaan tarkastelemaan matemaattisia tilanteita eri näkökulmista. Tutustuminen ohjelmoinnin
alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, joita myös testataan.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Laskutoimituksissa käytetään luonnollisia lukuja. Varmistetaan, että oppilaat hallitsevat
lukumäärän, lukusanan ja numeromerkinnän välisen yhteyden. Ymmärrystä luvuista laajennetaan
laskemalla, hahmottamalla ja arvioimalla lukumääriä. Harjoitellaan lukujonotaitoja sekä taitoa
vertailla ja asettaa lukuja järjestykseen. Tutkitaan lukujen ominaisuuksia kuten parillisuutta,
monikertoja ja puolittamista. Perehdytään lukujen 1 – 10 hajotelmiin.
Ohjataan oppilaita käyttämään lukuja tarkoituksenmukaisella tavalla eri tilanteissa, lukumäärän,
järjestyksen ja mittaustuloksen ilmaisemisessa sekä laskutoimituksissa.
Perehdytään kymmenjärjestelmän periaatteeseen konkreettisten mallien avulla.
Kehitetään oppilaiden yhteen- ja vähennyslaskutaitoja ensin lukualueella 0 – 20 ja sitten
lukualueella 0 – 100. Harjoitellaan erilaisia päässälaskustrategioita laskutaidon sujuvoittamiseksi.
Yhteen- ja vähennyslaskut konkretisoidaan erilaisissa sovellustilanteissa. Opitaan hyödyntämään
vaihdannaisuutta ja liitännäisyyttä yhteenlaskussa.
Ohjataan oppilaita ymmärtämään kertolaskun käsite konkretian avulla ja opetellaan kertotaulut
1-5 ja 10. Luodaan pohja ymmärtää jakolasku sekä kerto- ja jakolaskun yhteys. Hyödynnetään
vaihdannaisuutta kertolaskussa ja tutustutaan kertolaskun liitännäisyyteen.
Pohjustetaan murtoluvun käsitettä jakamalla kokonainen yhtä suuriin osiin.
S3 Geometria ja mittaaminen
Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä ja havaita siinä tason
geometriaa. Harjoitellaan suunta- ja sijaintikäsitteiden käyttöä.
Tutkitaan yhdessä kappaleita ja tasokuvioita. Tunnistamisen lisäksi rakennetaan ja piirretään.
Ohjataan oppilaita löytämään ja nimeämään ominaisuuksia, joiden mukaan kappaleita ja
tasokuviota myös luokitellaan.

S4 Tietojenkäsittely ja tilastot
Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. Laaditaan ja
tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja.
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Harjoitellaan mittaamista ja ohjataan oppilaita oivaltamaan mittaamisen periaate. Käsitellään
suureita pituus, massa, tilavuus ja aika sekä harjoitellaan niihin liittyvien mittayksiköiden käyttöä.
Keskeisiä mittayksiköitä ovat metri ja senttimetri, kilogramma ja gramma sekä litra ja desilitra.
Harjoitellaan kellonaikoja ja ajanyksiköitä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4

L4

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T6

S2

L1, L4

T7

S2

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S3

L1, L4, L5

T10

S3

L1, L4

T11

S4

L4, L5

T12

S1

L1, L2, L4, L5

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä
myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä
Oppilas innostuu matematiikan maailmasta.

T2 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan tehdä havaintoja matematiikan
näkökulmasta sekä tulkita ja hyödyntää niitä eri tilanteissa
Oppilas havaitsee omassa arjessaan matemaattisia tilanteita.

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas hyödyntää matematiikassa konkreettisia välineitä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.

T4 ohjata oppilasta kehittämään päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
Oppilas hallitsee erilaisia päättely- ja ongelmaratkaisutaitoja.

Vuosiluokat 1-2

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja
merkintätapoja
Oppilas harjoittelee lukujonotaitoja ja vertailee lukuja.

T6 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä ja kymmenjärjestelmän
periaatteen ymmärtämisessä
Oppilas opettelee käyttämään lukualuetta 0-10, laajentaen sataan asti.
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T7 perehdyttää oppilasta peruslaskutoimitusten periaatteisiin ja
tutustuttaa niiden ominaisuuksiin
Oppilas tutustuu kertolaskun käsitteeseen ja opetellaan kertotaulut 1-5 ja 10. Oppilas tutustuu
jakolaskun - ja murtoluvun käsitteeseen.

T8 ohjata oppilasta kehittämään sujuvaa peruslaskutaitoa luonnollisilla
luvuilla ja käyttämään erilaisia päässälaskustrategioita
Oppilas pyrkii yhteen- ja vähennyslaskujen sujuvaan käyttöön.

T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan
niiden ominaisuuksia
Oppilas tutkii geometrisia kappaleita ja tasokuvioita.

T10 ohjata oppilasta ymmärtämään mittaamisen periaate
Oppilas tutustuu mittaamisen käsitteeseen ja harjoittelee mittaamista.

T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin
Oppilas harjoittelee tulkitsemaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja
toimimaan ohjeen mukaan
Oppilas harjoittelee laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja testataan niitä.

34.6.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
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Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

34.6.3. Liikunta
Oppiaineen tehtävä
Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
”Liikutaan yhdessä leikkien.”

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1-2 opetuksen pääpaino on havaintomotoristen taitojen ja motoristen perustaitojen
oppimisessa, yhdessä tekemisessä ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä sekä liikuntaan liittyvien
myönteisten kokemusten vahvistamisessa. Opetus tukee oppilaita auttamalla heitä kohtaamaan
emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden mielikuvitusta ja
omia oivalluksia.
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Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

Fyysinen toimintakyky
S1 Fyysinen toimintakyky:
Opetukseen sisältyy
runsaasti fyysisesti aktiivista
toimintaa. Opetukseen
valitaan leikkejä ja tehtäviä
sekä liikuntamuotoja,
joissa harjoitellaan
tasapaino- ja liikkumistaitoja
(kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja
välineenkäsittelytaitoja (kuten
tehtäviä erilaisilla välineillä
ja palloleikkejä) erilaisissa
oppimisympäristöissä (kuten
salissa, luonnossa, lumella
ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä
tehtäviä (kuten voimisteluja musiikkileikkejä),
joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja
rytmin mukaan liikkumista.
T1 kannustaa oppilasta
fyysiseen aktiivisuuteen,
kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia
liikuntatehtäviä sekä rohkaista
ilmaisemaan itseään liikunnan
avulla

1. Oppilas on aktiivinen
ja kokeilee itsenäisesti
yksin ja yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä (tasapainoja liikkumismuodot,
välineenkäsittelytaidot,
kehonhallinta, kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä, välineet,
palloleikit, voimistelu- ja
musiikkileikit)

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

T2 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
havaintomotorisia taitojaan
eli havainnoimaan itseään
ja ympäristöään aistien
avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja

1. Oppilas harjaannuttaa
L1 Ajattelu ja oppimaan
havaintomotorisia taitojaan
oppiminen
ohjatusti eli havainnoi itseään
ja ympäristöään aistien avulla. L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
2. Oppilas harjaannuttaa
L4 Monilukutaito
havaintomotorisia taitojaan
sekä harjoittelee tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja havaintojen
perusteella.

T3 vahvistaa motoristen
perustaitojen
(tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot)

1. Oppilas harjoittelee
motorisia perustaitoja
(tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
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2. Oppilas on aktiivinen
ja kokeilee itsenäisesti
yksin ja yhdessä erilaisia
liikuntatehtäviä sekä
rohkaistuu ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla.

oppimista niin, että oppilas
oppii soveltamaan niitä
eri oppimisympäristöissä,
eri tilanteissa ja eri
vuodenaikoina

eri oppimisympäristöissä
(sisä- ja ulkotiloissa) ja eri
vuodenaikoina (kesä- ja
talviliikunta).

T4 harjaannuttaa oppilasta
liikkumaan turvallisesti
erilaisissa ympäristöissä,
erilaisilla välineillä ja telineillä

1. Oppilas harjoittelee
liikkumaan turvallisesti
erilaissa ympäristöissä,
erilaisilla välineillä ja telineillä.

2. Oppilas vahvistaa motorisia
perustaitojaan niin, että
hän osaa soveltaa niitä
eri oppimisympäristöissä,
eri tilanteissa ja eri
vuodenaikoina.
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

2. Oppilas liikkuu turvallisesti
erilaissa ympäristöissä,
erilaisilla välineillä ja telineillä.
T5 tutustuttaa oppilas
vesiliikuntaan ja varmistaa
alkeisuimataito

1. Oppilas tutustuu veteen ja
vesiliikuntaan ja harjoittelee
uintia.

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot,

2. Oppilas liikkuu vedessä ja
saavuttaa alkeisuimataidon.
T6 ohjata oppilasta
turvalliseen ja asialliseen
toimintaan liikuntatunneilla

1. Oppilas toimii ohjatusti
turvallisesti ja asiallisesti
liikuntatunneilla.

L3 Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot, L6
Työelämätaidot ja yrittäjyys,
L7 Osallistuminen,
2. Oppilas toimii turvallisesti ja vaikuttaminen ja kestävän
asiallisesti liikuntatunneilla.
tulevaisuuden rakentaminen

Sosiaalinen toimintakyky
S2 Sosiaalinen toimintakyky:
Opetus sisältää yksinkertaisia
liikunnallisia sääntöleikkejä,
tehtäviä ja pelejä, joissa
oppilaat toimivat yhteistyössä
muiden kanssa ja saavat
kokemuksia muiden
auttamisesta.

Vuosiluokat 1-2

T7 ohjata oppilasta
säätelemään toimintaansa
ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa

1. Oppilas harjoittelee
säätelemään toimintaansa
ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa ohjatusti.
(erilaisten liikunnallisten pelien
ja leikkien avulla)
2. Oppilas säätelee
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa. (erilaisten
liikunnallisten pelien ja leikkien
avulla)
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L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu, L3
Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot, L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys, L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

T8 tukea yhdessä
työskentelyn taitoja, kuten
yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla
oppilasta ottamaan vastuuta
yhteispelien ja -leikkien
onnistumisesta

1. Oppilas harjoittelee
yhdessä työskentelyn taitoja
ja yhteispelien ja –leikkien
sääntöjen noudattamista.
2. Oppilas osaa työskennellä
yhdessä, noudattaa yhteisiä
sääntöjä ja harjoittelee
ottamaan vastuuta
yhteispelien ja –leikkien
onnistumisesta.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu,
L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys, L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Psyykkinen toimintakyky
S3 Psyykkinen toimintakyky:
Opetukseen valitaan iloa ja
virkistystä tuottavia leikkejä
ja tehtäviä, joissa koetaan
onnistumisia sekä kohdataan
tuetusti emotionaalisesti
vaihtelevia tilanteita kuten
leikeissä, kisailuissa tai
peleissä koetut tilanteet.
T9 tukea oppilaan myönteisen
minäkäsityksen vahvistumista,
ohjata itsenäiseen
työskentelyyn sekä itsensä
monipuoliseen ilmaisemiseen.

1. Oppilas kokee myönteisiä
liikuntakokemuksia, jotka
vahvistavat myönteisen
minäkäsityksen kehittymistä.
(liikunnan ja liikkumisen ilo)
2. Oppilas saa onnistumisen
kokemuksia ja ohjautuu
itsenäiseen toimintaan sekä
itsensä ilmaisemiseen.
(liikunnan ja liikkumisen ilo)

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu, L3
Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot,

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille
siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 1-2 on tärkeää tunnistaa sellaiset motorisen oppimisen vaikeudet, joilla voi olla
yhteyttä muihin oppimisen ongelmiin.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arvioinnilla tuetaan oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla eli sen
tarkoituksena on tukea fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn kehittymistä. Rakentava
ja kannustava palaute tukee oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Arviointi perustuu
monipuoliseen näyttöön oppilaiden oppimisesta, työskentelystä ja edistymisestä.
Arvioinnissa pyritään tunnistamaan oppilaiden yksilölliset vahvuudet ja kehittymistarpeet
sekä tukemaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan
terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaiden toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla sekä ohjaamalla oppilaita itsearviointiin.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita liikunnassa ovat
•
•
•
•

edistyminen liikuntatilanteisiin sopivien ratkaisujen löytämisessä
edistyminen motorisissa perustaidoissa ja niiden harjoittelemisessa
edistyminen sovittuihin tehtäviin liittyvässä turvallisessa toiminnassa
edistyminen yhdessä työskentelyn ja itsenäisen työskentelyn taidoissa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat
toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.
S3 Psyykkinen toimintakyky

Vuosiluokat 1-2

Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia
sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai
peleissä koetut tilanteet.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
Oppilas on aktiivinen ja kokeilee itsenäisesti yksin ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä (tasapainoja liikkumismuodot, välineenkäsittelytaidot, kehonhallinta, kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä, välineet,
palloleikit, voimistelu- ja musiikkileikit)

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan ohjatusti eli havainnoi itseään ja ympäristöään
aistien avulla.

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
Oppilas harjoittelee motorisia perustaitoja (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) eri
oppimisympäristöissä (sisä- ja ulkotiloissa) ja eri vuodenaikoina (kesä- ja talviliikunta).

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
Oppilas tutustuu veteen ja vesiliikuntaan ja harjoittelee uintia.
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Oppilas harjoittelee liikkumaan turvallisesti erilaissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä.

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
Oppilas toimii ohjatusti turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
Oppilas harjoittelee säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa
liikuntatilanteissa ohjatusti. (erilaisten liikunnallisten pelien ja leikkien avulla)

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
Oppilas harjoittelee yhdessä työskentelyn taitoja ja yhteispelien ja –leikkien sääntöjen
noudattamista.

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
Oppilas kokee myönteisiä liikuntakokemuksia, jotka vahvistavat myönteisen minäkäsityksen
kehittymistä. (liikunnan ja liikkumisen ilo)

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan leikkejä ja
tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä,
juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä)
erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, lumella ja jäällä). Kehonhallintaa
edistetään käyttämällä tehtäviä (kuten voimistelu- ja musiikkileikkejä), joissa harjaannutetaan
kehonhahmotusta, ilmaisua ja rytmin mukaan liikkumista.
Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä. Vesiliikunta ja uinti kuuluvat liikunnan opetukseen.
S2 Sosiaalinen toimintakyky

Vuosiluokat 1-2

Opetus sisältää yksinkertaisia liikunnallisia sääntöleikkejä, tehtäviä ja pelejä, joissa oppilaat
toimivat yhteistyössä muiden kanssa ja saavat kokemuksia muiden auttamisesta.
S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetukseen valitaan iloa ja virkistystä tuottavia leikkejä ja tehtäviä, joissa koetaan onnistumisia
sekä kohdataan tuetusti emotionaalisesti vaihtelevia tilanteita kuten leikeissä, kisailuissa tai
peleissä koetut tilanteet.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3, L6, L7

T7

S2

L2, L3, L6, L7

T8

S2

L2, L6, L7

T9

S3

L1, L2, L3

T10

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan itsenäisesti
ja yhdessä uusia, erilaisia liikuntatehtäviä sekä rohkaista ilmaisemaan
itseään liikunnan avulla
Oppilas on aktiivinen ja kokeilee itsenäisesti yksin ja yhdessä erilaisia liikuntatehtäviä sekä
rohkaistuu ilmaisemaan itseään liikunnan avulla.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia taitojaan sekä harjoittelee tekemään liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja havaintojen perusteella.

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaidot) oppimista niin, että oppilas oppii soveltamaan
niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina
Oppilas vahvistaa motorisia perustaitojaan niin, että
oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina.

hän

osaa

soveltaa

niitä

eri

T4 harjaannuttaa oppilasta liikkumaan turvallisesti erilaisissa
ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä

T5 tutustuttaa oppilas vesiliikuntaan ja varmistaa alkeisuimataito
Oppilas liikkuu vedessä ja saavuttaa alkeisuimataidon.
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Oppilas liikkuu turvallisesti erilaissa ympäristöissä, erilaisilla välineillä ja telineillä.

T6 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla
Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.

T7 ohjata oppilasta säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa
Oppilas säätelee toimintaansa ja tunneilmaisuaan vuorovaikutuksellisissa liikuntatilanteissa.
(erilaisten liikunnallisten pelien ja leikkien avulla)

T8 tukea yhdessä työskentelyn taitoja, kuten yhdessä sovittujen sääntöjen
noudattamista, ohjaamalla oppilasta ottamaan vastuuta yhteispelien ja leikkien onnistumisesta
Oppilas osaa työskennellä yhdessä, noudattaa yhteisiä sääntöjä ja harjoittelee ottamaan vastuuta
yhteispelien ja –leikkien onnistumisesta.

T9 tukea oppilaan myönteisen minäkäsityksen vahvistumista, ohjata
itsenäiseen työskentelyyn sekä itsensä monipuoliseen ilmaisemiseen.
Oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja ohjautuu itsenäiseen toimintaan sekä itsensä
ilmaisemiseen. (liikunnan ja liikkumisen ilo)

T10 varmistaa myönteisten liikunnallisten kokemusten saaminen ja
rohkaista oppilasta kokeilemaan oman toimintakykynsä rajoja

34.6.4. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Vuosiluokat 1-2

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
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Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 oppilaanohjaus toteutuu kiinteänä osana muuta opetusta ja koulun toimintaa.
Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien kanssa. Ohjauksella
edistetään oppilaiden opiskeluvalmiuksien ja -taitojen kehittymistä sekä tuetaan vähitellen
kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä sekä omista tehtävistä ja tavaroista. Oppilaiden tulee saada
ohjausta tavoitteiden asettamisessa sekä kannustavaa ja ohjaavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta siten, että oppimaan oppimisen taidot vahvistuvat. Oppilaanohjauksen
tavoitteiden kannalta on tärkeä valita työtapoja ja palautteen antamisen tapoja, jotka
mahdollistavat oppilaiden myönteisen käsityksen muodostumisen itsestään oppijoina ja ryhmän
jäseninä. Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen.
Heitä kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.
Perusopetuksen alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle oppilaan ohjauksessa.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita ja huoltajia tekemään ensimmäisiä koulutukseen liittyviä
valintoja ja näkemään valintojen merkityksen tulevien opintojen kannalta. Ammatteihin ja
työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin
ammateista.
Vuosiluokilla 1- 2 oppilaanohjaus totetutuu osana muuta opetusta, kasvatusta ja koulun
toimintaa. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden opettajien ja mahdollisten
koulunkäynninohjaajien kanssa. Tavoitteena on edistää oppilaiden opiskeluvalmiuksie ja
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Samalla tuetaan kasvavaa vastuunottoa koulutyöstä
ja omista tehtävistä ja tavaroista. Lisäksi oppilas saa tukea sosiaaliseen kasvuun, Oppilaita
ohjataan tavoitteiden asettamisessa sekä heille annetaan kannustavaa palautetta tavoitteiden
saavuttamisesta. Oppilaan myönteisen oppijakuvan rakentumista tuetaan. Oppilaita ohjataan
vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Oppilaita kannustetaan
osallisuuteen omassa lähiympäristössään, erityisesti kouluympäristössä. Perusopetuksen
alkuvaiheessa luodaan pohja kodin ja koulun yhteistyölle ja jatketaan jo varhaiskasvatuksessa
alkanutta yhteistyötä. Ammatteihin ja työelämään tutustuminen aloitetaan luokan tai koulun
sisäisistä tehtävistä sekä oppilaan lähipiirin ammateista.

34.6.5. Äidinkieli ja kirjallisuus
Oppiaineen tehtävä

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
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Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.

ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen erityisenä tehtävänä on edistää
oppilaiden yksilöllisten edellytysten pohjalta itsensä ilmaisemisen ja vuorovaikutuksen taitoja,
kielellistä tietoisuutta sekä kehittää kuuntelemisen, puhumisen, lukemisen ja kirjoittamisen
perustaitoja. Opetuksen tehtävänä on kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen kielelliseen
ilmaisuun, draamaan, kaunokirjallisuuteen ja monimuotoisten tekstien tulkitsemiseen ja
tuottamiseen. Opetuksessa huolehditaan oppimisprosessin jatkumosta esiopetuksesta kouluun
niin äidinkielen perustaitojen kuin laaja-alaisen osaamisen osalta.

Vuosiluokat 1-2

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Suomen kieli ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä

Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.
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Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.

Oppimäärän erityinen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1–2 opetuksen painopiste on luku- ja kirjoitustaitojen perustan luomisessa sekä
oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen tehtävänä on
herättää kiinnostusta kieleen, ilmaisuun ja erilaisten tekstien tuottamiseen ja tulkitsemiseen.

Vuosiluokat 1-2

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2
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Opetuksen tavoitteet

Keskeiset sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Toiminta
Harjoitellaan ympäristön
kielellistä jäsentämistä ja
nimeämistä, kuuntelemista,
kysymistä, vastaamista ja
kertomista. Harjoitellaan
ryhmäviestinnän
käytänteitä erilaisissa
kasvokkain tapahtuvissa
vuorovaikutustilanteissa.
Havainnoidaan
erilaisia viestintätapoja.
Käsitellään erilaisten
vuorovaikutusharjoitusten,
keskustelujen ja draaman
avulla lastenkirjallisuutta,
satuja, kertomuksia, loruja,
tietotekstejä, mediatekstejä ja
pelejä.

T1 ohjata oppilasta
vahvistamaan taitoaan
toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

1.

T2 opastaa oppilasta
kehittämään kieltään
ja mielikuvitustaan
sekä vuorovaikutusja yhteistyötaitojaan
tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin
ryhmäviestintätilanteisiin ja
tutustua niiden käytänteisiin

1.

T3 tukea oppilasta
vahvistamaan
ilmaisurohkeuttaan ja ohjata
häntä ilmaisemaan itseään
kokonaisvaltaisesti, myös
draaman avulla

1.

2.

2.

2.

Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen L2 Kulttuurinen
erilaisia
osaaminen, vuorovaikutus
vuorovaikutustilanteita.
ja ilmaisu L3 Itsestä
Oppilas toimii
huolehtiminen ja arjen taidot
erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen L2 Kulttuurinen
erilaisia
osaaminen, vuorovaikutus
ryhmäviestinnän ja ilmaisu L7 Osallistaminen,
käytänteitä.
vaikuttaminen ja kestävän
Oppilas
tulevaisuuden rakentaminen
harjoittelee
nimeämistä,
kuuntelemista,
kysymistä,
vastaamista
ja kertomista
vuorovaikutuksessa
muiden
oppilaiden
kanssa.
Oppilas
harjoittelee
kertomaan asioita
ja ilmaisemaan
itseään erilaisissa
tilanteissa.
Oppilas
rohkaistuu
kertomaan
asioitaan ja
ilmaisemaan
itseään erilaisissa

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen L2 Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus
ja ilmaisu L7 Osallistaminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen
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Vuorovaikutustilanteissa
toimiminen S1

tilanteissa
kokonaisvaltaisesti.

Vuosiluokat 1-2

T4 ohjata oppilasta
rakentamaan viestijäkuvaansa
ja ymmärtämään, että ihmiset
viestivät eri tavoin

1.
2.

Oppilas tutustuu
erilaiseen
viestintään.
Oppilas
ymmärtää
viestinnän
muuttuvan eri
tilanteissa.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen L2 Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus
ja ilmaisu L7 Osallistaminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Tekstien tulkitseminen S2

Opetellaan lukemaan ja
harjoitellaan siinä tarvittavia
käsitteitä äänne, kirjain, tavu,
sana, virke, lopetusmerkki,
otsikko, teksti ja kuva.
Tuetaan tekstinymmärtämisen
taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen
strategioita. Havainnoidaan
ja tulkitaan monimuotoisia
ympäristön tekstejä, niiden
merkityksiä ja rakenteita sekä
työskennellään muun muassa
kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien
ja mediatekstien parissa.
Pohditaan sanojen ja
sanontojen merkityksiä sekä
sananvalintoja teksteissä ja
laajennetaan käsitevarantoa.
Tutustutaan erilaisiin tapoihin
ilmaista aikaa, järjestystä ja
paikkaa erityisesti kertovissa,
kuvaavissa ja ohjaavissa
teksteissä sekä opitaan
käyttämään kerronnan
peruskäsitteitä, kuten
päähenkilö, tapahtumapaikka
ja -aika ja juoni. Jaetaan
lukukokemuksia eri tavoin,
keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan
tekstin kertomista omin
sanoin. Harjoitellaan tiedon
etsintää tekemällä havaintoja
ympäristöstä ja tulkitsemalla
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä
sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.

T5 ohjata ja innostaa oppilasta
lukutaidon oppimisessa
ja tekstien ymmärtämisen
taitojen harjoittelussa sekä
auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan

1) Oppilas harjoittelee
lukemista ja harjoittaa
lukutaitoaan. Oppilas tutustuu
erilaisiin teksteihin.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

2) Oppilas kehittää
lukutaitoaan ja tekstien
ymmärtämistä. Oppilas

L5 TVT-teknologinen
osaaminen
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L4 Monilukutaito

tarkkailee omaa lukemistaan
eri menetelmin.
1.

2.

T7 ohjata oppilasta hakemaan
tietoa eri tavoin

1.

2.

Oppilas
harjoittelee
tarkastelemaan
monimuotoisten
tekstien
merkityksiä ja
rakenteita (laaja
tekstikäsitys,
oman
lähiympäristön
tekstit)
Oppilas laajentaa
sana- ja
käsitevarantoaan
monimuotoisia
tekstejä
tarkastelemalla.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen L2 Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja
ilmaisu L4 Monilukutaito

Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen
hakemaan tietoa
L4 Monilukutaito
eri lähteistä
ja tutustuu
L5 TVT-teknologinen
tiedonhakumenetelmiin.
osaaminen
Oppilas
harjoittelee
hakemaan
tietoa eri
lähteistä tieto-ja
viestintäteknologiaa
hyödyntämällä
(kriittisyyden
opettelu, erilaiset
lähteet)

T8 kannustaa oppilasta
kiinnostumaan
lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista
teksteistä luomalla
myönteisiä lukukokemuksia
ja elämyksiä sekä tarjoamalla
mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä
lukukokemusten jakamiseen

1) Oppilas kiinnostuu
lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista
teksteistä myönteisten
lukukokemusten kautta

Tekstien tuottaminen S3

Harjoitellaan tuottamaan
tekstejä, käyttämään
mielikuvitusta, kertomaan
tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia
kokemuksia, havaintoja
ja ajatuksia puhumalla,
kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä.
Tarkastellaan puhutun kielen
muuntamista kirjoitetuksi

2) Oppilas harjoittelee
tyydyttämään tiedonhalun ja
jakamaan lukukokemuksiaan.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 TVT-teknologinen
osaaminen
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T6 ohjata oppilasta
tarkastelemaan
monimuotoisten tekstien
merkityksiä ja rakenteita
sekä laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä

kieleksi ja harjoitellaan
tekstin suunnittelua.
Tutustutaan kertomiselle
ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin
piirteisiin, esimerkiksi ajan
ja paikan ilmaisutapoihin
ja kertomuksen
perusrakenteeseen,
ja harjoitellaan niiden
käyttämistä omissa teksteissä.
Opetellaan isojen ja pienten
tekstauskirjainten piirtämistä
sekä niillä kirjoittamista ja
näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon
kehittymistä fonologisen
tietoisuuden harjoitteiden ja
lukemisen avulla. Harjoitellaan
käyttämään omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen perusasioita
ja joitakin kirjoitettua kieltä
koskevia sopimuksia, kuten
sanaväli, tavutus, virke ja sen
lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa
erisnimissä.
T9 rohkaista ja innostaa
oppilasta kertomaan
tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan
puhumalla, kirjoittamalla ja
kuvien avulla

1.

Vuosiluokat 1-2

2.

T10 ohjata oppilasta
tuottamaan yksinkertaisia
kertovia, kuvaavia ja
muita tekstejä, myös
monimediaisissa
ympäristöissä
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Oppilas
kuvaa omia
kokemuksiaan
puhumalla
ja kuvien
avulla. Oppilas
harjoittelee
tuottamaan
pieniä tarinoita
ja kertomaan
mielipiteitään.
Oppilas
rohkaistuu
tuottamaan
tarinoita ja
kertomaan
kokemuksistaan
ja mielipiteistään.
Oppilas
harjoittelee
tuottamaan
tarinoita
kirjoittamalla.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 TVT-teknologinen
osaaminen
L7 Osallistaminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

1. Oppilas harjoittelee
tuottamaan erilaisia tekstejä.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

2. Oppilas harjoittelee
käyttämään tekstien
tuottamiseen eri medioita.

L4 Monilukutaito
L5 TVT-teknologinen
osaaminen

1. Oppilas harjoittelee
käsinkirjoittamista ja
näppäintaitoja. Oppilas
tutustuu oikeinkirjoituksen
perusasioihin.

Kielen, kirjallisuuden ja
kulttuurin ymmärtäminen S4

Vahvistetaan kielellistä
tietoisuutta tekemällä
havaintoja puhutusta kielestä
ja tutustumalla kirjoitettuun
kieleen kuunnellen ja lukien.
Tehdään havaintoja eri
puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista
kielistä sekä kielenkäytön
vaikutuksesta muihin.
Pohditaan yhdessä sanoja,
sanontoja ja ilmaisutapoja,
leikitellään kielellä lorujen,
runojen ja sanaleikkien
avulla. Etsitään itseä
kiinnostavaa luettavaa ja
herätetään kiinnostusta
lukuharrastukseen.
Tutustutaan kuunnellen
ja lukien monimuotoisiin
teksteihin, kuten lapsille
suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään
niitä ilmaisun virikkeenä
ja keskustellaan niiden
merkityksestä omassa
arjessa. Tutustutaan yhdessä
kirjastoon ja sen käyttöön.
Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa
lähiympäristössä,
juhlaperinteisiin sekä
joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan
yhdessä esitysten tai muiden
kulttuurituotteiden tekemiseen.

T12 kannustaa oppilasta
kehittämään kielitietoisuuttaan
ja kielen peruskäsitteiden
tuntemusta sekä ohjata
tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta
kielestä sekä auttaa
huomaamaan, että omalla

2. Oppilas harjaantuu
kirjoitus- ja näppäintaidoissa.
Oppilas harjoittelee tekstin
suunnittelua ja tuottamista,
oikeinkirjoituksen perusasioita
sekä tutustuu kirjoitetun kielen
sopimuksiin.

1.

Oppilas oppii
kohteliasta
ja asiallista
kielenkäyttöä.
Oppilas tutustuu
monipuolisesti
kirjoitettuun

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito
L5 TVT-teknologinen
osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu L4
Monilukutaito
L7 Osallistaminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen
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T11 opastaa oppilasta
harjaannuttamaan
käsinkirjoittamisen taitoa
ja näppäintaitoja sekä
ohjata oppilasta vähitellen
tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä
tuntemaan oikeinkirjoituksen
perusasioita ja kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia

kielenkäytöllä on vaikutusta
toisten
käyttäytymiseen

2.

T13 innostaa oppilasta
kuuntelemaan ja lukemaan
lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan
itseään kiinnostavaa
luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata
oppilasta kirjaston käyttöön

1.

T14 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa kieltään ja
kulttuuriaan sekä kulttuurista
moninaisuutta, tutustuttaa
joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden
käyttäjäksi sekä kannustaa
tuottamaan omaa kulttuuria
yhdessä muiden kanssa

1.

2.

2.

ja puhuttuun
kieleen.
Oppilas kehittää
kielellistä
tietoisuuttaan
ja kielen
peruskäsitteiden
hallintaa. Oppilas
osallistuu
monipuolisiin
vuorovaikutustilanteisiin
kieltä ja sanoja
tarkkaillen ja
havainnoiden.
Oppilas
L2 Kulttuurinen osaaminen,
kuuntelee ja
vuorovaikutus ja ilmaisu
lukee lapsille
L3 Itsestä huolehtiminen ja
suunnattua
arjen taidot
kirjallisuutta.
Oppilas tutustuu L4 Monilukutaito
kirjaston
käyttöön.
Oppilas
harjoittelee
valitsemaan
itseään
kiinnostavaa
luettavaa
sekä kehittää
lukuharrastustaan.
Oppilas osaa
kirjaston
asiallisen käytön.
Oppilas tutustuu L2 Kulttuurinen osaaminen,
lastenkulttuuriin, vuorovaikutus ja ilmaisu
tapakulttuuriin,
L4 Monilukutaito
juhla- ja
kansanperinteen L7 Osallistaminen,
muotoihin
vaikuttaminen ja kestävän
omassa
tulevaisuuden rakentaminen
lähiympäristössään.
Oppilas osallistuu
oman kulttuurin
tekemiseen
muiden kanssa.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
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tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
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S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.
S3 Tekstien tuottaminen
Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Vuosiluokat 1-2

Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L3

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1

L1, L2, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T9

S3

L1, L4, L5, L7

T10

S3

L2, L4, L5

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S4

L2, L4, L7

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Oppilas harjoittelee erilaisia vuorovaikutustilanteita.

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden
käytänteisiin
Oppilas harjoittelee erilaisia ryhmäviestinnän käytänteitä.

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
Oppilas harjoittelee kertomaan asioita ja ilmaisemaan itseään erilaisissa tilanteissa.

Oppilas tutustuu erilaiseen viestintään.
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T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että
ihmiset viestivät eri tavoin

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan
Oppilas harjoittelee lukemista ja harjoittaa lukutaitoaan. Oppilas tutustuu erilaisiin teksteihin.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä
Oppilas harjoittelee tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita (laaja
tekstikäsitys, oman lähiympäristön tekstit)

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
Oppilas harjoittelee hakemaan tietoa eri lähteistä ja tutustuu tiedonhakumenetelmiin.

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
Oppilas kiinnostuu lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä myönteisten
lukukokemusten kautta

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
Oppilas kuvaa omia kokemuksiaan puhumalla ja kuvien avulla. Oppilas harjoittelee tuottamaan
pieniä tarinoita ja kertomaan mielipiteitään.

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas harjoittelee tuottamaan erilaisia tekstejä

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Vuosiluokat 1-2

Oppilas harjoittelee käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja. Oppilas tutustuu oikeinkirjoituksen
perusasioihin.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla
kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
Oppilas oppii kohteliasta ja asiallista kielenkäyttöä. Oppilas tutustuu monipuolisesti kirjoitettuun
ja puhuttuun kieleen.
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T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
Oppilas kuuntelee ja lukee lapsille suunnattua kirjallisuutta. Oppilas tutustuu kirjaston käyttöön.

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
Oppilas tutustuu lastenkulttuuriin, tapakulttuuriin, juhla- ja kansanperinteen muotoihin omassa
lähiympäristössään.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä, kuuntelemista, kysymistä,
vastaamista ja kertomista. Harjoitellaan ryhmäviestinnän käytänteitä erilaisissa kasvokkain
tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Havainnoidaan erilaisia viestintätapoja. Käsitellään
erilaisten vuorovaikutusharjoitusten, keskustelujen ja draaman avulla lastenkirjallisuutta, satuja,
kertomuksia, loruja, tietotekstejä, mediatekstejä ja pelejä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Opetellaan lukemaan ja harjoitellaan siinä tarvittavia käsitteitä äänne, kirjain, tavu, sana, virke,
lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva. Tuetaan tekstinymmärtämisen taitoja ja harjoitellaan
tekstinymmärtämisen strategioita. Havainnoidaan ja tulkitaan monimuotoisia ympäristön tekstejä,
niiden merkityksiä ja rakenteita sekä työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden,
yksinkertaisten tietotekstien ja mediatekstien parissa. Pohditaan sanojen ja sanontojen
merkityksiä sekä sananvalintoja teksteissä ja laajennetaan käsitevarantoa. Tutustutaan
erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa erityisesti kertovissa, kuvaavissa ja
ohjaavissa teksteissä sekä opitaan käyttämään kerronnan peruskäsitteitä, kuten päähenkilö,
tapahtumapaikka ja -aika ja juoni. Jaetaan lukukokemuksia eri tavoin, keskustellaan tekstien
sisällöistä ja harjoitellaan tekstin kertomista omin sanoin. Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä
havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon
kertomista toisille.

Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä
sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien
avulla yksin ja yhdessä. Tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi
ja harjoitellaan tekstin suunnittelua. Tutustutaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiin
tekstuaalisiin ja kielellisiin piirteisiin, esimerkiksi ajan ja paikan ilmaisutapoihin ja kertomuksen
perusrakenteeseen, ja harjoitellaan niiden käyttämistä omissa teksteissä. Opetellaan isojen
ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja näppäintaitoja. Tuetaan
oikeinkirjoitustaidon kehittymistä fonologisen tietoisuuden harjoitteiden ja lukemisen avulla.
Harjoitellaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita ja joitakin kirjoitettua
kieltä koskevia sopimuksia, kuten sanaväli, tavutus, virke ja sen lopetusmerkit, iso alkukirjain
virkkeen alussa ja tutuissa erisnimissä.
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S3 Tekstien tuottaminen

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Vahvistetaan kielellistä tietoisuutta tekemällä havaintoja puhutusta kielestä ja tutustumalla
kirjoitettuun kieleen kuunnellen ja lukien. Tehdään havaintoja eri puhetavoista, koulussa ja
vapaa-ajalla esillä olevista kielistä sekä kielenkäytön vaikutuksesta muihin. Pohditaan yhdessä
sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja, leikitellään kielellä lorujen, runojen ja sanaleikkien avulla.
Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja herätetään kiinnostusta lukuharrastukseen. Tutustutaan
kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille suunnattuun kirjallisuuteen ja
mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja keskustellaan niiden merkityksestä
omassa arjessa. Tutustutaan yhdessä kirjastoon ja sen käyttöön. Tutustutaan lastenkulttuuriin
ja tapakulttuuriin omassa lähiympäristössä, juhlaperinteisiin sekä joihinkin kansanperinteen
muotoihin ja osallistutaan yhdessä esitysten tai muiden kulttuurituotteiden tekemiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L3

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1

L1, L2, L7

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L2, L4, L5

T9

S3

L1, L4, L5, L7

T10

S3

L2, L4, L5

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S4

L2, L4, L7

T13

S4

L2, L3, L4

T14

S4

L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa

Vuosiluokat 1-2

Oppilas toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia
osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden
käytänteisiin
Oppilas harjoittelee nimeämistä, kuuntelemista,
vuorovaikutuksessa muiden oppilaiden kanssa.
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kysymistä,

vastaamista

ja

kertomista

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla
Oppilas rohkaistuu kertomaan asioitaan ja ilmaisemaan itseään erilaisissa tilanteissa
kokonaisvaltaisesti.

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että
ihmiset viestivät eri tavoin
Oppilas ymmärtää viestinnän muuttuvan eri tilanteissa.

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien
ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan
omaa lukemistaan
Oppilas kehittää lukutaitoaan ja tekstien ymmärtämistä. Oppilas tarkkailee omaa lukemistaan eri
menetelmin.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä
ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien
tarkastelun yhteydessä
Oppilas harjoittelee tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita (laaja
tekstikäsitys, oman lähiympäristön tekstit)

T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
Oppilas harjoittelee hakemaan tietoa eri lähteistä tieto-ja viestintäteknologiaa hyödyntämällä
(kriittisyyden opettelu, erilaiset lähteet)

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta,
mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia
ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun
tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen
Oppilas harjoittelee tyydyttämään tiedonhalun ja jakamaan lukukokemuksiaan.

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä
kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
Oppilas rohkaistuu tuottamaan tarinoita ja kertomaan kokemuksistaan ja mielipiteistään. Oppilas
harjoittelee tuottamaan tarinoita kirjoittamalla.

Oppilas harjoittelee käyttämään tekstien tuottamiseen eri medioita.

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun
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T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita
tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja
kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia
Oppilas harjaantuu kirjoitus- ja näppäintaidoissa. Oppilas harjoittelee tekstin suunnittelua ja
tuottamista, oikeinkirjoituksen perusasioita sekä tutustuu kirjoitetun kielen sopimuksiin.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen
peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja
puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla
kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
Oppilas kehittää kielellistä tietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden hallintaa. Oppilas osallistuu
monipuolisiin vuorovaikutustilanteisiin kieltä ja sanoja tarkkaillen ja havainnoiden.

T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua
kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään
lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön
Oppilas harjoittelee valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa sekä kehittää lukuharrastustaan.
Oppilas osaa kirjaston asiallisen käytön.

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä
kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin
muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa
kulttuuria yhdessä muiden kanssa
Oppilas osallistuu oman kulttuurin tekemiseen muiden kanssa.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.

Vuosiluokat 1-2

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
186

laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
•

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 opetuksen painopiste on suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan
luomisessa sekä oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen kehittämisessä. Opetuksen
tehtävänä on herättää kiinnostusta kieleen ja ilmaisuun sekä erilaisten tekstien tuottamiseen ja
tulkitsemiseen.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
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Laaja-alainen osaaminen

Suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus

1.-2.lk

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

•
•
•
•
•

•
•

•

3.-6.lk
tiedon etsiminen eri
lähteistä
kriittinen suhtautuminen
tietoon
kysymysten tekeminen
oppilasta ohjataan
tunnistamaan omat
vahvuudet
sadut, tarinat,
lorut, laulut, leikit,
pelit, monipuolinen
vuorovaikutus
oman äidinkielen taidon
hyödyntäminen
nimeämis- ja
kuvailutaidot siirtymällä
konkreettisesta
abstraktiin
rohkaistaan kysymään
itselle epäselviä
käsitteitä, sanontoja ja
sanoja

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

•
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•
•
•
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tutustutaan
suomalaiseen kulttuuriin
ja perinteeseen (juhlat,
leikit, sadut yms.)
sekä kulttuuriseen
monimuotoisuuteen
tutustutaan paikalliseen
kulttuuriin (esim.
museo, kirjasto, teatteri)
ohjataan arvostamaan
omaa ja toisten
kulttuuria
hyödynnetään
kokemuksia
kansainvälisyydestä

•

•
•
•

tiedon etsiminen eri
lähteistä
kriittinen suhtautuminen
tietoon
kysymysten tekeminen
lukemisen ja
kirjoittamisen
strategiat (esim.
luettelo, tiivistäminen,
tukisanalistat,
ajatuskartat)
oppilasta ohjataan
tunnistamaan omat
vahvuudet
sadut, tarinat,
lorut, laulut, leikit,
pelit, monipuolinen
vuorovaikutus
oman äidinkielen taidon
hyödyntäminen
nimeämis- ja
kuvailutaidot siirtymällä
konkreettisesta
abstraktiin
rohkaistaan kysymään
itselle epäselviä
käsitteitä, sanontoja ja
sanoja
oppilaille
esitellään erilaisia
mahdollisuuksia oppia
(oppimistyylit) ja
ohjataan valitsemaan
itselle sopivimmat tavat
ohjataan oppilasta
tarkastelemaan omaa
kielitaitoprofiiliaan ja
asettamaan itselleen
tavoitteita sen mukaan
tutustutaan
suomalaiseen kulttuuriin
ja perinteeseen (juhlat,
leikit, sadut yms.)
sekä kulttuuriseen
monimuotoisuuteen
tutustutaan paikalliseen
kulttuuriin (esim.
museo, kirjasto, teatteri)
ohjataan arvostamaan
omaa ja toisten
kulttuuria
hyödynnetään
kokemuksia
kansainvälisyydestä

•
•
•

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

•

•

•

•
•

•

L4 Monilukutaito

•

•
•

rohkaistaan
ilmaisemaan itseä
myös nonverbaalisti,
varsinkin kielitaidon
alkuvaiheessa
hyödynnetään oman
äidinkielen sanoja ja
fraaseja
esitellään omaa
kulttuuria
korostetaan oman
äidinkielen merkitystä
suomen kielen
oppimisessa

•

tunnistetaan
aikaan ja paikkaan
liittyviä käsitteitä
ja ymmärretään
niiden merkitys
(koulupäivän alkaminen
ja päättyminen, lomaajat, juhlapäivät)
omien tunteiden
tunnistaminen, niiden
nimeäminen ja
ilmaiseminen
perehdytään
suomalaisen
koulumaailman
arkikäytäntöihin (läksyt,
välitunnit, ruokailu,
terveydenhoitaja,
liikuntatunnit)
tutustutaan koulun
tiedotteisiin
opetellaan
kohteliaisuuden
ilmaisemista suomen
kielellä
varmistetaan, että
oppilas ymmärtää
yhteiset pelisäännöt
(koulun ohjeet,
säännöt ja käytänteet,
liikennesäännöt, pelit,
leikit, symbolit)

•

ohjataan
monilukutaitoisiksi
erilaisten tekstien
(kuvallisten, sanallisten
ja auditiivisten)
lukijoiksi, tulkitsijoiksi,
tuottajiksi ja arvioijiksi
opetellaan luku- ja
kirjoitustaidon perusteet
ohjataan kehittämään
kuvanlukutaitoa

•

•
•
•

•
•

•

•
•

rohkaistaan
ilmaisemaan itseä
myös nonverbaalisti,
varsinkin kielitaidon
alkuvaiheessa
hyödynnetään oman
äidinkielen sanoja ja
fraaseja
esitellään omaa
kulttuuria
korostetaan oman
äidinkielen merkitystä
suomen kielen
oppimisessa
omien tunteiden
tunnistaminen, niiden
nimeäminen ja
ilmaiseminen
tutustutaan koulun
tiedotteisiin
opetellaan
kohteliaisuuden
ilmaisemista suomen
kielellä
varmistetaan, että
oppilas ymmärtää
yhteiset pelisäännöt
(koulun ohjeet,
säännöt ja käytänteet,
liikennesäännöt, pelit,
leikit, symbolit)

ohjataan
monilukutaitoisiksi
erilaisten tekstien
(kuvallisten, sanallisten
ja auditiivisten)
lukijoiksi, tulkitsijoiksi,
tuottajiksi ja arvioijiksi
sujuvoitetaan luku- ja
kirjoitustaitoa
ohjataan kehittämään
kuvanlukutaitoa
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•

•

•

L5 Tieto- ja
viestintäteknologinen
osaaminen

•
•

•

•

tarjotaan
mahdollisuuksia käyttää
kieltä monipuolisesti
eri tilanteissa (kysely,
ihmettely, kokemusten
jakaminen, tarinan
kertominen)
harjoitellaan fiktion ja
faktan sekä mielipiteen
tarkastelua ja erottelua

•

hyödynnetään erilaisia
suomen kielen
harjoituksia netissä
harjoitellaan
näppäintaitoja, tekstin
tuottamista ja tekstin
käsittelyä
käytetään tvt-välineitä
oman ilmaisun
välineenä (esim. kuvat,
tarinat, elokuvat, videot,
animaatiot)
ohjataan tvt:n
vastuulliseen
ja turvalliseen
käyttöön sekä hyviin
käytöstapoihin ja
tekijänoikeuksien
perusperiaatteiden
tuntemiseen

•

•
•

•
•

•

•

•
•
L6 työelämätaidot ja yrittäjyys

•
•
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•
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harjoitellaan toimimista
ryhmässä
rohkaistaan toimimaan
uusissa kielenkäytön
tilanteissa itseensä
luottaen
rohkaistaan
kehittämään
omaa kielitaitoa
pitkäjänteisesti,
sisukkaasti ja
järjestelmällisesti

•
•

•

tarjotaan
mahdollisuuksia käyttää
kieltä monipuolisesti
eri tilanteissa (kysely,
ihmettely, kokemusten
jakaminen, tarinan
kertominen)
harjoitellaan fiktion ja
faktan sekä mielipiteen
tarkastelua ja erottelua
kiinnitetään huomiota
tekstin tavoitteisiin ja
nähdään, että tavoitteet
vaikuttavat tekstissä
käytettäviin keinoihin
opetellaan käyttämään
nettisanakirjaa ja
hakupalveluita
hyödynnetään erilaisia
suomen kielen
harjoituksia netissä
harjoitellaan
näppäintaitoja, tekstin
tuottamista ja tekstin
käsittelyä
käytetään tvt-välineitä
oman ilmaisun
välineenä (esim. kuvat,
tarinat, elokuvat, videot,
animaatiot)
ohjataan tvt:n
vastuulliseen
ja turvalliseen
käyttöön sekä hyviin
käytöstapoihin ja
tekijänoikeuksien
perusperiaatteiden
tuntemiseen
ohjataan hyödyntämään
lähteitä oman tiedon
tuottamisessa
harjoitellaan tiedon
kriittistä arvioimista
harjoitellaan
toimimista ryhmässä ja
neuvottelutaitoja
rohkaistaan toimimaan
uusissa kielenkäytön
tilanteissa itseensä
luottaen
rohkaistaan
kehittämään
omaa kielitaitoa
pitkäjänteisesti,
sisukkaasti ja
järjestelmällisesti

•
•
•

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
kehityksen rakentaminen

•
•
•
•

•

rohkaistaan
tunnistamaan omia
vahvuuksia
harjoitellaan projektien
toteuttamista
opetellaan
yksinkertaista töihin ja
ammatteihin liittyvää
käsitteistöä suomeksi

•

suunnitellaan omaa
opiskelua, tavoitteita ja
toimintaa
opetellaan mielipiteen
ilmaisemista ja
perustelemista
tutustutaan eri
medioihin, esim.
sanomalehteen
tutustutaan
demokraattisen
toiminnan sääntöihin
ja toteutumiseen
käytännössä (esim.
äänestykset luokassa)
innostetaan koulun
yhteisiin toimintoihin
sekä muihin
lähiympäristön
tarjoamiin
toimintamuotoihin
(esim. oppilaskunta,
kerhotoiminta)

•

•
•

•
•
•
•
•

•

rohkaistaan
tunnistamaan omia
vahvuuksia
harjoitellaan projektien
toteuttamista
opetellaan
yksinkertaista töihin ja
ammatteihin liittyvää
käsitteistöä suomeksi
suunnitellaan omaa
opiskelua, tavoitteita ja
toimintaa
kehitetään kirjoitus- ja
puhetaitoja
opetellaan mielipiteen
ilmaisemista ja
perustelemista
pohditaan eri keinoja ja
kanavia vaikuttaa
tutustutaan eri
medioihin, esim.
sanomalehteen
tutustutaan
demokraattisen
toiminnan sääntöihin
ja toteutumiseen
käytännössä (esim.
äänestykset luokassa)
innostetaan koulun
yhteisiin toimintoihin
sekä muihin
lähiympäristön
tarjoamiin
toimintamuotoihin
(esim. oppilaskunta,
kerhotoiminta)

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisympäristö rakennetaan monipuoliseksi teksti- ja
kieliympäristöksi. Saatavilla tulee olla paljon oppilaita kiinnostavaa kirjallisuutta ja monimuotoisia
tekstejä. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. Kieltä
tutkitaan leikinomaisesti, esimerkiksi rooli-, draama- ja teatterileikin keinoin. Opetusta eheytetään
niin, että äidinkielen taitojen oppiminen nivoutuu ilmiöiden kielelliseen hahmottamiseen eri
oppiaineiden yhteydessä. Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin
tutustuminen laajentavat oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään
lähiympäristön ja median kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja
elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa
hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin,
liikuntaan ja ympäristöoppiin.
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Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus-oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja sekä luku- ja
kirjoitustaidon oppimista yhteistyössä kotien kanssa. Kielellisiä vaikeuksia puheen, lukemisen
ja kirjoittamisen alueella pyritään tunnistamaan mahdollisimman varhain. Opettaja mallintaa
sanojen, virkkeiden ja tekstien lukemista ja ymmärtämistä sekä kirjoittamisen tapoja. Oppilaita
ohjataan käyttämään mediavälineitä monipuolisesti ja turvallisesti. Kielellisesti taitavia oppilaita
ohjataan haastavampien tehtävien, materiaalien ja tekstiympäristöjen pariin. Tekstit ja työtavat
valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Yhteisen pohdinnan sekä palautteen
antamisen ja saamisen avulla opettaja ohjaa niin koko opetusryhmän kuin yksittäisen oppilaan
oppimista ja edistymistä. Vuosiluokilla 1–2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä on tukea ja edistää
oppilaiden kielellistä kehitystä kaikilla tavoitealueilla. Opettaja pyrkii saamaan kokonaiskuvan
kunkin oppilaan kielellisestä kehityksen edistymisestä. Arviointiin perustuvan palautteen kautta
oppilaat saavat tietoa kielitaitonsa vahvuuksista sekä edistymisestään opiskelemansa kielen
oppijana. Oppilaat saavat myös monipuolisesti palautetta siitä, miten he ymmärtävät ja käyttävät
kieltä, ilmaisevat itseään, osallistuvat yhteiseen keskusteluun sekä tuottavat ja tulkitsevat
tekstejä. Laadukas ja kannustava palaute osaamisen eri alueilta on tärkeää. Se auttaa oppilaita
huomaamaan onnistumisiaan ja edistymistään sekä motivoi suuntaamaan työskentelyään
kielellisen kehityksen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointi tuottaa tietoa myös
opetuksen suunnittelua varten sekä auttaa havaitsemaan mahdollisia tuen tarpeita oppilaiden
kielellisessä kehityksessä.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita äidinkielen ja
kirjallisuuden eri oppimäärissä ovat
•
•
•
•

edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon
karttuminen
edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa
edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoittamisen ja näppäintaitojen
kehittyminen
edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen
merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 1-2

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
192

ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen

Vuosiluokat 1-2

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä
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itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, vastaamista, pyytämistä, kertomista,
mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun kielenkäyttötilanteissa. Opetellaan
huomaamaan, miten kieli toimii eri tilanteissa: kohteliaat ilmaukset, mielipide- ja tunneilmaukset,
kysymysten rakentaminen, nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa. Harjoitellaan ääntämistä,
kuullun ymmärtämistä, toisten kuuntelemista ja toisilta viestijöiltä oppimista. Hyödynnetään roolija teatterileikkejä sekä muita vuorovaikutusharjoituksia satujen, tarinoiden, lorujen ja tietotekstien
käsittelyssä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Edistetään lukemaan oppimista ja tekstin merkitysten ymmärtämistä hyödyntäen käsitteitä teksti,
kuva, otsikko, kappale, virke, lopetusmerkki, sana, tavu, kirjain ja äänne Harjoitellaan yhteisten
ja oman kiinnostuksen mukaisten kaunokirjallisten ja tietotekstien lukemista, tutkitaan niiden
merkityksiä ja rakenteita, luetun liittämistä omiin kokemuksiin sekä lukukokemusten jakamista.
Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten tietotekstien ja
mediatekstien parissa. Tutustutaan erilaisiin tapoihin ilmaista aikaa, järjestystä ja paikkaa
erityisesti kertovissa ja kuvaavissa teksteissä. Harjoitellaan tekstin ymmärtämisen strategioita,
laajennetaan sana- ja käsitevarantoa sekä opitaan tunnistamaan kerronnan peruskäsitteitä
(päähenkilö, tapahtumapaikka, -aika ja juoni).
S3 Tekstien tuottaminen
Tutustutaan eri tekstilajeihin ja niiden piirteisiin, kuten sanastoon ja fraseologiaan sekä
kieliopillisiin rakenteisiin. Harjoitellaan erilaisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstilajien tuottamista
yksin ja ryhmässä. Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja.

Pohditaan kielen ja kulttuurin merkitystä erilaisissa koulun vuorovaikutustilanteissa ja
monenlaisissa kuulluissa ja luetuissa teksteissä ja havainnoidaan eri kieliä ja puhetapoja
koulussa, medioissa ja vapaa-ajan tilanteissa. Opiskellaan keskustelussa tarvittavia kielitiedon
käsitteitä. Etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa. Tutustutaan eri kulttuurien kertomuksiin, leikkeihin
ja juhliin.
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S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tarjotaan erilaisia malleja kouluun ja oppimiseen liittyvistä kielenkäyttötilanteista ja tutustutaan
eri oppiaineiden teksteihin. Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä
itsenäisesti ja ryhmässä tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla kuvia ja kirjoitettuja
tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian
hyödyntämistä tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Hyödynnetään
oppilaan oman äidinkielen taitoa oppimisen tukena.

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2, L4

T2

S1

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S2

L1, L2, L4

T5

S2

L2, L4

T6

S3

L2, L4

T7

S3

L4, L5

T8

S3

L1, L4, L5

T9

S4

L4, L6, L7

T10

S4

L2, L4

T11

S4

L2

T12

S5

L1, L2, L4

T13

S5

L1, L2, L4

T14

S5

L1, L2, L4
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä
vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan
T2 harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja
tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan
niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua
T3 kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista
ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin
T4 innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja
käsitevarannon kartuttamiseen
T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia
tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan
sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja
näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja
T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita
T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja
erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta
huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen
käyttäytymiseen
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T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja
kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä

itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja
lastenkulttuuriin tutustumiseen
T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita
omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja
elämäntilanteisiin
T12 auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä,
lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana
T13 ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja
perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin
T14 ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä
arvioimaan omaa kielenoppimistaan

34.6.6. Käsityö
Oppiaineen tehtävä
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1-2 käsityön tehtävänä on mahdollistaa oppilaiden käsityön ilmaisun, suunnittelun
ja tekemisen tietojen ja taitojen kehittyminen sekä kokemusten karttuminen. Oppilaita rohkaistaan
ja ohjataan toimimaan käsityön suunnittelijoina ja valmistajina sekä käyttämään siinä erilaisia
materiaaleja. Käsityö kehittää keskittymiskykyä ja aloitteellisuutta. Se kannustaa arvostamaan ja
arvioimaan omaa ja toisten työtä ja työskentelyä. Käsityön kasvatustehtävänä on ohjata oppilaita
ymmärtämään kulttuurien moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta.
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Opetuksen tavoitteet

Laaja-alainen osaaminen

S1 Ideointi: Suunnittelun
lähtökohtana hyödynnetään
omia tunteita, tarinoita ja
mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja
luonnonympäristöä sekä
apuna käytetään erilaisia
visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan
kehittämään käsityölle muoto,
väri ja pinta. Tutkitaan liikettä
ja tasapainoa. Pohditaan
säilyttämistä ja suojautumista
käsityön avulla.
S2 Kokeilu: Tarjotaan
mahdollisuuksia
monimuotoiseen
materiaaliseen ja
teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan
erilaisia materiaaleja kuten
esimerkiksi puuta, metallia,
muovia, kuituja, lankaa ja
kangasta. Kokeilujen pohjalta
ideoidaan ja työstetään
tuotetta tai teosta eteenpäin.
S3 Suunnittelu:
Työskennellään kokonaisen
käsityöprosessin mukaisesti.
Harjoitellaan prosessin ja
tuotteen kuvailun taitoja.
S4 Tekeminen: Valmistetaan
omien tai yhteisöllisten
suunnitelmien pohjalta
käsityötuotteita tai teoksia.
Käytetään erilaisia
käsityövälineitä ja laitteita,
joilla leikataan, liitetään,
yhdistetään, muokataan
ja työstetään materiaaleja
tarkoituksenmukaisella tavalla.

T1 rohkaista oppilasta
kiinnostumaan ja innostumaan
käsin tekemisestä sekä
herättää uteliaisuutta
keksivään ja kokeilevaan
käsityöhön

1. Oppilas kiinnostuu ja
innostuu käsin tekemisestä.
2. Oppilas harjoittelee
keksivää ja kokeilevaa
käsityötä.

Ajattelu ja oppimaan
oppiminen, Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja
osaaminen
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S5 Dokumentointi: Tietoja viestintätekniikan
käyttöön tutustutaan
ideoinnin, suunnittelun ja
dokumentoinnin osana.

T2 ohjata oppilas kokonaiseen
käsityöprosessiin ja
esittämään omia ideoitaan
kuvallisesti sekä kertomaan
käsityön tekemisestä ja
valmiista tuotteesta

1. Oppilas tutustuu ohjatusti
Ajattelu ja oppimaan
käsityöprosessin eri vaiheisiin. oppiminen,
2. Oppilas osaa esittää omia
L4 Monilukutaito
ideoitaan kuvallisesti ja kertoa
L5 Tieto- ja viestintätaidot
käsityön tekemisestä ja
valmiista tuotteesta.

T3 ohjata oppilasta
suunnittelemaan ja
valmistamaan käsityötuotteita
tai teoksia luottaen omiin
esteettisiin ja teknisiin
ratkaisuihinsa

1.

T4 opastaa oppilasta
tutustumaan moniin erilaisiin
materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata
toimimaan vastuuntuntoisesti
ja turvallisesti

1.

2.

2.

T5 tukea oppilaan itsetunnon
kehittymistä käsityössä
onnistumisen, oivaltamisen
ja keksimisen kokemusten
kautta

1.

Oppilas
suunnittelee
ja valmistaa
käsityötuotteita
tai teoksia
ohjatusti.
Oppilas
harjoittelee
omia esteettisiä
ja teknisiä
ratkaisuja
käsityötuotteiden
suunnittelussa ja
valmistamisessa.

Li Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas tutustuu L4 Monilukutaito
erilaisiin
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
materiaaleihin
ja niiden
työstämiseen
ohjatusti ja toimii
turvallisesti.
Oppilas tutustuu
erilaisiin
materiaaleihin
ja niiden
työstämiseen
sekä toimii
vastuuntuntoisesti
ja turvallisesti.
– 2. Oppilas
kehittää
itsetuntoaan
käsityössä
onnistumisen,
oivaltamisen
ja keksimisen
kokemusten
kautta.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Vuosiluokat 1-2

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän
sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet
ja materiaalit edistävät tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja
käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen
valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun
suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä
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sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön
työtapoja.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 1-2
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda pedagogisesti erilaisia työtapoja ja
vuorovaikutustilanteita, joilla tuetaan sekä yksilöllistä käsityötaitojen oppimista ja suunnittelua
että yhteisöllistä työskentelyä. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet sekä tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi käytettävien materiaalien,
työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Käsityön toiminnallinen oppiminen edellyttää riittävästi
aikaa, tilaa ja ohjausta.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arvioinnissa kiinnitetään huomiota myönteisen palautteen antamiseen ja
kannustamiseen sekä työskentelyn aikana että prosessin lopussa. Monipuolisella arvioinnilla
ja palautteella tuetaan laaja-alaisen käsityötiedon ja -taidon kehittymistä. Oppilaille annetaan
erilaisia tapoja osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen sekä
kehittymässä olevien taitojen harjoittelemiseen. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä
ja arvioida yhdessä, jolloin oppilaat oppivat esiintymistä ja toisten työskentelyn arvostamista.
Arviointi kohdistuu kokonaiseen käsityöprosessiin ja eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin
välineenä, joka todentaa oppilaiden edistymistä ja käsityöllisen osaamisen tasoa. Oppilaita
ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita käsityössä ovat
- edistyminen työskentelyn sujuvuudessa
- edistyminen suunnittelun, tekemisen ja arvioinnin taidoissa
- edistyminen tavoitteellisessa toiminnassa
- edistyminen kekseliäiden ratkaisujen tuottamisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
S2 Kokeilu

S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
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Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.

S4 Tekeminen
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L7

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
1. Oppilas kiinnostuu ja innostuu käsin tekemisestä.

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta
1. Oppilas tutustuu ohjatusti käsityöprosessin eri vaiheisiin.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa

Vuosiluokat 1-2

1.

Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteita tai teoksia ohjatusti.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
1.
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Oppilas tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen ohjatusti ja toimii
turvallisesti

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
1. Oppilas kehittää itsetuntoaan käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten
kautta.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä sekä apuna käytetään erilaisia visuaalisia ja materiaalisia
menetelmiä. Harjoitellaan kehittämään käsityölle muoto, väri ja pinta. Tutkitaan liikettä ja
tasapainoa. Pohditaan säilyttämistä ja suojautumista käsityön avulla.
S2 Kokeilu
Tarjotaan mahdollisuuksia monimuotoiseen materiaaliseen ja teknologiseen ympäristöön
tutustumiseen. Kokeillaan erilaisia materiaaleja kuten esimerkiksi puuta, metallia, muovia, kuituja,
lankaa ja kangasta. Kokeilujen pohjalta ideoidaan ja työstetään tuotetta tai teosta eteenpäin.
S3 Suunnittelu
Työskennellään kokonaisen käsityöprosessin mukaisesti. Harjoitellaan prosessin ja tuotteen
kuvailun taitoja.
S4 Tekeminen
Valmistetaan omien tai yhteisöllisten suunnitelmien pohjalta käsityötuotteita tai teoksia. Käytetään
erilaisia käsityövälineitä ja laitteita, joilla leikataan, liitetään, yhdistetään, muokataan ja työstetään
materiaaleja tarkoituksenmukaisella tavalla.
S5 Dokumentointi
Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana.
S6 Arviointi
Tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan
palautetta toisille oppilaille.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T2

S1, S2, S3

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L7

T4

S2, S3, S4

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L3
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta kiinnostumaan ja innostumaan käsin tekemisestä
sekä herättää uteliaisuutta keksivään ja kokeilevaan käsityöhön
Oppilas harjoittelee keksivää ja kokeilevaa käsityötä

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia
ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta
Oppilas osaa esittää omia ideoitaan kuvallisesti ja kertoa käsityön tekemisestä ja valmiista
tuotteesta.

T3 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan käsityötuotteita tai
teoksia luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihinsa
Oppilas harjoittelee omia esteettisiä ja teknisiä ratkaisuja käsityötuotteiden suunnittelussa ja
valmistamisessa.

T4 opastaa oppilasta tutustumaan moniin erilaisiin materiaaleihin ja niiden
työstämiseen sekä ohjata toimimaan vastuuntuntoisesti ja turvallisesti
Oppilas tutustuu erilaisiin materiaaleihin ja niiden työstämiseen sekä toimii vastuuntuntoisesti ja
turvallisesti.

T5 tukea oppilaan itsetunnon kehittymistä käsityössä onnistumisen,
oivaltamisen ja keksimisen kokemusten kautta
Oppilas kehittää itsetuntoaan käsityössä onnistumisen, oivaltamisen ja keksimisen kokemusten
kautta.

34.6.7. Musiikki
Oppiaineen tehtävä

Vuosiluokat 1-2

Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.

204

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokkien 1-2 musiikin opetuksessa oppilaat voivat yhdessä havaita ja kokea, kuinka
jokainen on musiikissa ainutlaatuinen ja kuinka musiikillinen toiminta luo parhaimmillaan
iloa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Musiikin opetus tukee kinesteettisen ja auditiivisen
hahmottamiskyvyn, terveen äänenkäytön sekä myönteisen musiikkisuhteen kehittymistä.
Musiikkikäsitteiden ja ilmaisukeinojen oppimisen perustana ovat laulamisen, soittamisen,
säveltämisen, musiikkiliikunnan ja kuuntelun yhteydessä saadut kokemukset ja niistä
keskusteleminen. Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista
ymmärrystä edistetään luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia
äänikokonaisuuksia sekä käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden
kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun arjessa ja juhlassa.
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Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

Opetuksen tavoitteet

Musiikillisten tietojen ja
Laaja-alainen osaaminen,
taitojen oppiminen tapahtuu
johon tavoite liittyy
musisoiden eli laulaen,
soittaen, kuunnellen, liikkuen,
improvisoiden ja säveltäen
sekä taiteidenvälisessä
työskentelyssä. Sisällöt
valitaan siten, että oppilaat
tutustuvat musiikkikulttuureihin
ja -tyyleihin monipuolisesti.
Sisällöt tukevat tavoitteiden
saavuttamista ja
hyödyntävät sekä oppilaiden
kokemuksia että paikallisia
mahdollisuuksia.
S1 Miten musiikissa toimitaan:
Musisoinnissa kiinnitetään
huomiota ryhmän jäsenenä
toimimiseen ja myönteisen
yhteishengen luomiseen.
Keskeisenä sisältönä ovat
ilmaisuun ja keksimiseen
rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön
ja laulamisen harjoittaminen
sekä käytössä olevien
soittimien ja laitteiden
tarkoituksenmukainen
käsittely.
S2 Mistä musiikki muodostuu:
Opetuksessa keskitytään
peruskäsitteiden taso, kesto,
voima ja väri hahmottamiseen.
Osaamisen kehittyessä
käsitteistöä laajennetaan
musiikkikäsitteisiin rytmi,
melodia, dynamiikka,
sointiväri, harmonia ja muoto.

Vuosiluokat 1-2

S3 Musiikki omassa
elämässä, yhteisössä ja
yhteiskunnassa: Musiikillisten
tietojen ja taitojen lisäksi
opetuksessa käsitellään
oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niin musiikista kuin
arjen eri ääniympäristöistä.
Pohditaan myös musiikin
merkitystä omissa yhteisöissä.
S4 Musiikin opetuksen
ohjelmisto: Musiikin
opetuksessa käytetään
lauluja, leikkejä, loruja,
liikuntaa, soitto- ja
kuuntelutehtäviä sekä
luodaan tilaisuuksia
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luovaan toimintaan, jotka
aihepiireiltään ja musiikillisilta
ominaisuuksiltaan
soveltuvat ikäkauteen ja
koulun toimintakulttuuriin.
Ohjelmiston suunnittelussa
kiinnitetään huomiota myös
oppilaiden omiin kulttuureihin
ja kulttuuriperinnön
vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti
erilaista musiikkia mukaan
lukien lastenmusiikki sekä
mahdolliset oppilaiden
omat sävellykset ja
musiikkikappaleet.
Osallisuus
T1 ohjata oppilasta toimimaan 1. Oppilas toimii ohjatusti
musiikillisen ryhmän
musiikillisen ryhmän jäsenenä.
jäsenenä oppilaan myönteistä
2. Oppilas rohkaistuu
minäkuvaa rakentaen
toimimaan ryhmän jäsenenä
musisoiden eli oppilas soittaa,
laulaa, liikkuu, kuuntelee ja
improvisoi ryhmän jäsenenä.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen,
vuorovaikutus ja kestävä
kehitys

Musisointi ja luova
tuottaminen
1.

2.

T3 kannustaa oppilasta
kokemaan ja hahmottamaan
ääniympäristöä, ääntä,
musiikkia ja musiikkikäsitteitä
liikkuen ja kuunnellen

1.

2.

Oppilas
harjoittelee
ja vahvistaa
luontevaa
äänenkäyttöä
puhuen, loruillen,
riimitellen sekä
erilaisten leikkien
avulla. Oppilas
harjoittelee rytmiä
kehorytmien
avulla.
Oppilas
säestää lauluja
rytmisoittimien
avulla, oikea
soittotekniikka.
Oppilas oppii
nimeämään
käytettävät
soittimet.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas kokee
ja hahmottaa
ääniympäristöä
liikkuen ja
kuunnellen.
Oppilas
kuuntelee
musiikkia

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito

L4 Monilukutaito
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T2 ohjata oppilasta
luontevaan äänenkäyttöön
sekä laulamaan ja soittamaan
ryhmän jäsenenä

aktiivisesti
ja osallistuu
musiikkiliikuntaan.
T4 antaa tilaa oppilaiden
omille musiikillisille ideoille ja
improvisoinnille sekä ohjaa
heitä suunnittelemaan ja
toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita
kokonaisuuksia käyttäen
äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai
muita ilmaisukeinoja

1.

2.

Oppilas kokeilee
musiikillisia
ideoitaan ja
harjoittelee
musiikin
tuottamista.
Oppilas
rohkaistuu
tuottamaan
musiikkia
monipuolisia
ilmaisukeinoja
käyttäen.

L5 TVT-osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Kulttuurinen ymmärrys ja
monilukutaito
T5 innostaa oppilasta
tutustumaan musiikilliseen
kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja
liikkuen sekä nauttimaan
musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta
monimuotoisuudesta

1.

2.

T6 auttaa oppilasta
ymmärtämään musiikin
merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin
yhteydessä

1.
2.

Oppilas tutustuu L2 Kulttuurinen osaaminen,
leikkien, laulaen vuorovaikutus ja ilmaisu
ja liikkuen omaan
L4 Monilukutaito
musiikilliseen
kulttuuriperintöön
huomioiden
vuodenajat
ja perinteiset
juhlapäivät.
Oppilas tutustuu
leikkien, laulaen
ja liikkuen omaan
musiikilliseen
kulttuuriperintöön
huomioiden
vuodenajat
ja perinteiset
juhlapäivät.
Oppilas tutustuu L4 Monilukutaito
musiikin
merkintätapoihin.
Oppilas
harjoittelee
musiikin
merkintätapojen
perusperiaatteita.

Hyvinvointi ja turvallisuus
musiikissa
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T7 ohjata oppilasta toimimaan
vastuullisesti musisoinnissa

1.

2.

208

Oppilas
harjoittelee
toimimaan
vastuullisesti
musisoinnissa.
Oppilas oppii
käsittelemään
soittimia

ja laitteita
vastuullisesti.
Oppimaan oppiminen
musiikissa
T8 tarjota oppilaille
kokemuksia tavoitteiden
asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä
musiikin oppimisessa

1.

2.

Oppilas osallistuu L1 Ajattelu ja oppimaan
yhteisiin
oppiminen
esityksiin toisten
kanssa.
Oppilas
suunnittelee,
harjoittelee
ja toteuttaa
juhlaesityksiä
yhdessä toisten
kanssa.

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolisia ja joustavia musiikin opiskelukokonaisuuksia,
joissa musiikin opetuksen erilaiset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja
muu musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva
ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään
musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä
muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 1-2
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa työtapoja,
erilaisten välineiden käyttöä ja oppilaiden ryhmittelyä koskevat ratkaisut niin, että myös oppilaita
kuullaan. Musiikin opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteismusisoinnin
tilanteita ja vahvistetaan näin oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi musiikissa on oppilaita ohjaavaa ja rohkaisevaa. Oppilaalle annetaan
palautetta ja mahdollisuuksia oman ja ryhmän toiminnan arviointiin siten, että se kannustaa
yrittämiseen ja opittavien taitojen harjoittamiseen. Erityistä huomiota arvioinnissa kiinnitetään
musiikillisten yhteistyötaitojen ja musisointitaitojen edistymiseen. Oppilaan oppimisen arviointi
perustuu monipuoliseen näyttöön.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita musiikissa ovat

•

edistyminen musiikillisissa yhteistyötaidoissa, erityisesti toimiminen musiikillisen ryhmän
jäsenenä
edistyminen musiikin peruskäsitteiden hahmottamisessa musiikillisen toiminnan kautta.
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•

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä
omissa yhteisöissä.
S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto
Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä
luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan
soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4

L5, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7

T8

S1, S2, S3, S4

L1
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
1. Oppilas toimii ohjatusti musiikillisen ryhmän jäsenenä.
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T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä
1. Oppilas harjoittelee ja vahvistaa luontevaa äänenkäyttöä puhuen, loruillen, riimitellen sekä
erilaisten leikkien avulla. Oppilas harjoittelee rytmiä kehorytmien avulla.

T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen
1. Oppilas kokee ja hahmottaa ääniympäristöä liikkuen ja kuunnellen.

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille
sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
1. Oppilas kokeilee musiikillisia ideoitaan ja harjoittelee musiikin tuottamista.

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
1. Oppilas tutustuu leikkien, laulaen ja liikkuen omaan musiikilliseen kulttuuriperintöön huomioiden
vuodenajat ja perinteiset juhlapäivät.

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
1. Oppilas tutustuu musiikin merkintätapoihin.

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
1. Oppilas harjoittelee toimimaan vastuullisesti musisoinnissa.

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa
1. Oppilas osallistuu yhteisiin esityksiin toisten kanssa.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Musisoinnissa kiinnitetään huomiota ryhmän jäsenenä toimimiseen ja myönteisen yhteishengen
luomiseen. Keskeisenä sisältönä ovat ilmaisuun ja keksimiseen rohkaiseminen, luontevan
hengityksen, äänenkäytön ja laulamisen harjoittaminen sekä käytössä olevien soittimien ja
laitteiden tarkoituksenmukainen käsittely.

211

Vuosiluokat 1-2

S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu
Opetuksessa keskitytään peruskäsitteiden taso, kesto, voima ja väri hahmottamiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteistöä laajennetaan musiikkikäsitteisiin rytmi, melodia, dynamiikka, sointiväri,
harmonia ja muoto.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä
omissa yhteisöissä.
S4 Musiikin opetuksen ohjelmisto
Musiikin opetuksessa käytetään lauluja, leikkejä, loruja, liikuntaa, soitto- ja kuuntelutehtäviä sekä
luodaan tilaisuuksia luovaan toimintaan, jotka aihepiireiltään ja musiikillisilta ominaisuuksiltaan
soveltuvat ikäkauteen ja koulun toimintakulttuuriin. Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään
huomiota myös oppilaiden omiin kulttuureihin ja kulttuuriperinnön vaalimiseen. Ohjelmistoon
sisällytetään monipuolisesti erilaista musiikkia mukaan lukien lastenmusiikki sekä mahdolliset
oppilaiden omat sävellykset ja musiikkikappaleet.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L4

T4

S1, S2, S3, S4

L5, L6

T5

S1, S2, S3, S4

L2, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L4

T7

S1, S2, S3, S4

L7

T8

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta toimimaan musiikillisen ryhmän jäsenenä oppilaan
myönteistä minäkuvaa rakentaen
Oppilas rohkaistuu toimimaan ryhmän jäsenenä musisoiden eli oppilas soittaa, laulaa, liikkuu,
kuuntelee ja improvisoi ryhmän jäsenenä.

Vuosiluokat 1-2

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön sekä laulamaan ja
soittamaan ryhmän jäsenenä
Oppilas säestää lauluja rytmisoittimien avulla, oikea soittotekniikka. Oppilas oppii nimeämään
käytettävät soittimet.
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T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä,
ääntä, musiikkia ja musiikkikäsitteitä liikkuen ja kuunnellen
Oppilas kuuntelee musiikkia aktiivisesti ja osallistuu musiikkiliikuntaan.

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille
sekä ohjaa heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia
sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia,
kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja
Oppilas rohkaistuu tuottamaan musiikkia monipuolisia ilmaisukeinoja käyttäen.

T5 innostaa oppilasta tutustumaan musiikilliseen kulttuuriperintöönsä
leikkien, laulaen ja liikkuen sekä nauttimaan musiikin esteettisestä,
kulttuurisesta ja historiallisesta monimuotoisuudesta
Oppilas tutustuu leikkien, laulaen ja liikkuen omaan musiikilliseen kulttuuriperintöön huomioiden
vuodenajat ja perinteiset juhlapäivät.

T6 auttaa oppilasta ymmärtämään musiikin merkintätapojen
perusperiaatteita musisoinnin yhteydessä
Oppilas harjoittelee musiikin merkintätapojen perusperiaatteita.

T7 ohjata oppilasta toimimaan vastuullisesti musisoinnissa
Oppilas oppii käsittelemään soittimia ja laitteita vastuullisesti.

T8 tarjota oppilaille kokemuksia tavoitteiden asettamisen ja yhteisen
harjoittelun merkityksestä musiikin oppimisessa
Oppilas suunnittelee, harjoittelee ja toteuttaa juhlaesityksiä yhdessä toisten kanssa.

34.6.8. Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä

Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
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Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.

Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin
perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta
ympäristön ilmiöitä kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä
omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita.
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Opetuksen tavoitteet
Ympäristöoppi luokat 1 - 6
S6 Kestävän elämäntavan
harjoitteleminen

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Sisältöjä valitaan
monipuolisesti kestävän
kehityksen eri osa-alueilta.
Omista ja yhteisistä tavaroista
huolehtimista harjoitellaan.
Omalla toiminnalla
vähennetään syntyvää jätettä
sekä opitaan kierrättämään
tavaroita ja lajittelemaan
jätteitä. Tutustutaan
omaan kotiseutuun ja sen
merkitykseen. Osallistutaan
oman lähiympäristön
tilan (oman koulun piha,
lähimetsä, kotipiha) sekä
kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan
omien tekojen merkitystä
itselle, muille ihmisille sekä
omalle lähiympäristölle.

Merkitys, arvot ja asenteet
1.

2.

T2 kannustaa oppilasta
iloitsemaan ympäristöopin
oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista
haasteista sekä
harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä

1.

T3 tukea oppilaan
ympäristöherkkyyden
kehittymistä ja ohjata
oppilasta toimimaan
kestävällä tavalla
lähiympäristössä ja
kouluyhteisössä

1.

2.

2.

Oppilas
on utelias
ympäristönsä
suhteen. (oma
kotiympäristö,
oma luokka ja
koulu, koulun
piha, lähimetsä)
Oppilas kokee
ympäristöopin
asiat
merkitykselliseksi
itselleen.
Oppilas kokee
oppimisen iloa
ympäristöopin
oppimisessa.
Oppilas
harjoittelee
pitkäjänteistä
työskentelyä.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas oppii
toimimaan
kestävällä tavalla
kouluyhteisössä
(koulun tilat, piha,
koulumatka).
Oppilas oppii
toimimaan
kestävällä tavalla
lähiympäristössä
(lähimetsä,

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen
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T1 tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia toteuttaa
luontaista uteliaisuuttaan ja
auttaa oppilasta kokemaan
ympäristöopin asiat
merkitykselliseksi itselleen

Pontuksen
koulun
lähiympäristö,
kotiympäristö).
Tutkimisen ja toimimisen
taidot
Oppimistehtäviä ja sisältöjä
valitaan siten, että ne
liittyvät kotona ja koulussa
S3 Lähiympäristön ja sen
toimimiseen. Havainnoidaan
muutosten havainnointi
oppimisympäristöjä
S4 Tutkiminen ja kokeileminen turvallisuuden kannalta.
Harjoitellaan turvallista
toimimista lähiympäristössä
ja liikenteessä. Perehdytään
turvataitoihin sekä
turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään
ympäristöopin eri tiedonalojen
käsitteitä kuvaamaan
ilmiöitä ja teknologiaa
sekä arjen tilanteita ja
toimintaa kuten säänmukaista
pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista.
Lisäksi harjoitellaan
arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa,
fyysisen koskemattomuuden
kunnioittamista, kiusaamisen
ehkäisyä, arjen pieniä
itsehoitotaitoja ja avun
hakemista.’
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S2 Kotona ja koulussa
toimiminen

Havainnointia ja luonnossa
tutkimisen ja toimimisen
taitoja harjoitellaan
koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja
rakennetuissa ympäristöissä.
Tunnistetaan maastossa
yleisimpiä eliölajeja ja
niiden elinympäristöjä sekä
rakennetun ympäristön
kohteita. Havainnoidaan
luonnon ominaispiirteitä,
ilmiöitä ja ominaisuuksia
kaikkina vuodenaikoina.
Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan
ympäristöopin eri tiedonalojen
käsitteiden avulla.
Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä
sekä opitaan ymmärtämään
kartan idea.
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Sisällöksi valitaan
luontoon, rakennettuun
ympäristöön, arjen ilmiöihin ja
teknologiaan sekä ihmiseen
ja ihmisen toimintaan
liittyviä ongelmanratkaisuja tutkimustehtäviä.
Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen
eri vaiheita. Arjen pulmiin
kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja
ratkaisuja. Havainnoidaan
liikettä ja pohditaan syitä
liikkeen muutoksiin.
Pienimuotoisia kokeiluja ja
tutkimuksia tehdään myös
lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
1.

T5 kannustaa oppilasta
ihmettelemään ja kyselemään
sekä käyttämään yhteisiä
pohdintoja pienten
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana

1.

T6 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja ja kokeiluja
koulussa ja lähiympäristössä
eri aisteja ja yksinkertaisia
tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan
eri tavoin

1.

2.

2.

2.

Oppilas
L3 Itsestä huolehtiminen ja
tutkii ja toimii
arjen taidot
koulussa ja sen
lähiympäristössä.
Oppilas osaa
liikkua ja retkeillä
tutkien ja toimien
lähiympäristössään.
Oppilas
ihmettelee
ja kyselee
tutkiessaan ja
toimiessaan.
Oppilas
käyttää yhteisiä
pohdintoja
pienten
tutkimusten
ja toiminnan
lähtökohtana.
(ryhmäpohdinnat,
ryhmätyöt, pienet
projektit)

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas oppii
havainnoimaan
ja kokeilemaan
eri aisteja
hyödyntäen.
Oppilas oppii
tekemään
havaintoja
ja kokeiluja
yksinkertaisia
tutkimusvälineitä
käyttäen ja
esittelee tuloksia
muille. (iPadien

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L4 Monilukutaito
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T4 ohjata oppilasta
tutkimaan ja toimimaan sekä
liikkumaan ja retkeilemään
lähiympäristössään

hyödyntäminen,
esitystekniikka)
T7 ohjata oppilasta
kuvailemaan, vertailemaan ja
luokittelemaan monipuolisesti
eliöitä, elinympäristöjä,
ilmiöitä, materiaaleja ja
tilanteita sekä nimeämään
niitä

1.

2.

T8 opastaa oppilasta
toimimaan turvallisesti,
noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan
niiden perusteluita

1.

2.

T9 ohjata oppilasta
tutustumaan monipuolisesti
arjen teknologiaan
sekä innostaa oppilaita
kokeilemaan, keksimään,
rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien

1.
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2.

T10 ohjata oppilasta
harjoittelemaan ryhmässä
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1.

Oppilas oppii
L1 Ajattelu ja oppimaan
ihmettelemään
oppiminen
ja kuvailemaan
L4 Monilukutaito
eliöitä,
elinympäristöjä,
ilmiöitä,
materiaaleja ja
tilanteita sekä
nimeämään niitä.
Oppilas oppii
vertailemaan ja
luokittelemaan
monipuolisesti
eliöitä,
elinympäristöjä,
ilmiöitä,
materiaaleja ja
tilanteita.
Oppilas oppii
L3 Itsestä huolehtiminen ja
toimimaan
arjen taidot
turvallisesti ja
noudattamaan
annettuja
ohjeita. (koulun
järjestyssäännöt,
luokkien säännöt,
toimintaohjeet)
Oppilas oppii
ymmärtämään
turvallisuusohjeiden
perusteluita.
Oppilas
tutustuu arjen
teknologiaan
ja innostuu
kokeilemaan.
(ipadien
hyödyntäminen,
kodin ja koulun
laitteet)
Oppilas kokeilee,
keksii, rakentaa
ja luo uutta
yhdessä toimien
arjen teknologiaa
hyödyntäen.
(ohjelmointi:
vaiheittaiset
työohjeet,
toimintaohjeet,
teknologiaaskartelu)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Oppilas
harjoittelee

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

toimimisen taitoja
ja tunnetaitoja sekä
vahvistamaan itsensä ja
muiden arvostamista
2.

T11 ohjata oppilasta
käyttämään tieto- ja
viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä
havaintojen taltioimisessa ja
esittämisessä

1.

2.

ryhmässä
L3 Itsestä huolehtiminen ja
toimimisen taitoja arjen taidot
ja tunnetaitoja
sekä itsensä
ja muiden
arvostamista.
Oppilas toimii
ryhmässä
itseään ja muita
arvostaen.
Oppilas
L5 TVT-teknologinen
harjoittelee
osaaminen
käyttämään
L4 Monilukutaito
tieto- ja
viestintäteknologiaa
havaintojen
taltioimisessa ja
esittämisessä.
(kuvaaminen
ipadeilla)
Oppilas
harjoittelee
käyttämään
tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon
hankkimisessa,
havaintojen
taltioimisessa
sekä
esittämisessä.
(ipadin kuva- ja
esitysohjelmat)

Tiedot ja ymmärrys

S5 Elämän perusedellytysten
pohtiminen

Sisältöjä valitaan siten,
että oppilaalle muodostuu
ymmärrys ihmisen kehon
osista ja elintoiminnoista
sekä elämänkulusta ja
oman ikäkauden kasvusta ja
kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja
ja mielen hyvinvoinnin
edistämistä kuten itsensä
ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti
Perehdytään elämän
perusedellytyksiin
ravinnon, veden, ilman,
lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan
ravinnontuotantoon ja
juomaveden alkuperään.
Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja
harjoitellaan niihin liittyviä
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S1 Kasvu ja kehitys

taitoja. Pohditaan, mitkä
asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa.
Koulupäivän toimintatapoja
kehitetään yhdessä terveyden,
hyvinvoinnin ja oppimisen
kannalta.
T12 ohjata oppilasta
jäsentämään ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
eri tiedonalojen käsitteiden
avulla

1.

2.

T13 ohjata oppilasta
ymmärtämään yksinkertaisia
kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina

1.

2.

T14 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan itseään ja
harjoittelemaan näkemystensä
perustelemista

1.
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2.

T15 ohjata oppilasta
pohtimaan kasvua ja
kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia
tekijöitä sekä elämän
perusedellytyksiä
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1.

Oppilas
L1 Ajattelu ja oppimaan
harjoittelee
oppiminen
jäsentämään
lähiympäristöään,
ihmisten
toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
käsitteiden
avulla.
Oppilas oppii
jäsentämään
ympäristöään,
ihmisen toimintaa
ja erilaisia ilmiöitä
ympäristöopin
käsitteiden
avulla.
Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
yksinkertaisia
kuvia, malleja ja
karttoja (luokkaja pihakartat)
kouluympäristön
kuvaajina.
Oppilas oppii
ymmärtämään
lähiympäristön
kuvia, malleja ja
karttoja.

L4 Monilukutaito

Oppilas
harjoittelee
ja rohkaistuu
ilmaisemaan
itseään.
Oppilas ilmaisee
itseään ja
harjoittelee
perustelemaan
näkemyksiään.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

Oppilasta
ohjataan
pohtimaan omaa
kasvuaan ja
kehitystään sekä
terveyttään ja
hyvinvointiaan

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L4 monilukutaito

2.

ja elämän
perusedellytyksiä.
Oppilas pohtii
kasvua ja
kehitystä,
terveyttä ja
hyvinvointia
tukevia tekijöitä
sekä elämän
perusedellytyksiä.

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja
arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute
ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat
voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna,
joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan
omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet,
terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa
ovat
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Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2

•
•
•
•

edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
edistyminen havaintojen tekemisessä
edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu ja kehitys
Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi
Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
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S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
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S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
Oppilas on utelias ympäristönsä suhteen. (oma kotiympäristö, oma luokka ja koulu, koulun piha,
lähimetsä)

Oppilas kokee oppimisen iloa ympäristöopin oppimisessa.

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
Oppilas oppii toimimaan kestävällä tavalla kouluyhteisössä (koulun tilat, piha, koulumatka).
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T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään
Oppilas osaa liikkua ja retkeillä tutkien ja toimien lähiympäristössään.

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Oppilas ihmettelee ja kyselee tutkiessaan ja toimiessaan.

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
Oppilas oppii havainnoimaan ja kokeilemaan eri aisteja hyödyntäen.

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä
Oppilas oppii ihmettelemään ja kuvailemaan eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja
tilanteita sekä nimeämään niitä.

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
Oppilas oppii toimimaan turvallisesti ja noudattamaan annettuja ohjeita. (koulun järjestyssäännöt,
luokkien säännöt, toimintaohjeet)

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Oppilas tutustuu arjen teknologiaan ja innostuu kokeilemaan. (ipadien hyödyntäminen, kodin ja
koulun laitteet)

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista
Oppilas harjoittelee ryhmässä toimimisen taitoja ja tunnetaitoja sekä itsensä ja muiden
arvostamista.
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T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä
Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa havaintojen taltioimisessa ja
esittämisessä. (kuvaaminen ipadeilla)
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T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
Oppilas harjoittelee jäsentämään lähiympäristöään, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin käsitteiden avulla.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
Oppilas harjoittelee ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja (luokka- ja pihakartat)
kouluympäristön kuvaajina.

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
Oppilas harjoittelee ja rohkaistuu ilmaisemaan itseään.

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä
Oppilasta ohjataan pohtimaan omaa kasvuaan ja kehitystään sekä terveyttään ja hyvinvointiaan
ja elämän perusedellytyksiä.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu ja kehitys
Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
S2 Kotona ja koulussa toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja koulussa toimimiseen.
Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista toimimista
lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja
teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan
yhteistyötaitoja ja erilaisissa ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja
erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen
pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.

Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa
luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä
eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita. Havainnoidaan luonnon
ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Ympäristöä ja sen ilmiöitä
kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. Harjoitellaan pihakartan
laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
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S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi

S4 Tutkiminen ja kokeileminen
Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien
avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen
muutoksiin. Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja
kasvattamalla.
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen
Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon
osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään arjen
terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja
oppimisen kannalta.
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen
Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueilta. Omista ja yhteisistä
tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä
opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan kotiseutuun ja
sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle
lähiympäristölle.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L6

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S2, S3, S4, S6

L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T7

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S4, S6

L1, L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L4

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4

T15

S1, S5

L3
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan
ja auttaa oppilasta kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
Oppilas kokee ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen.

T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
Oppilas harjoittelee pitkäjänteistä työskentelyä.

T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta
toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
Oppilas oppii toimimaan kestävällä tavalla lähiympäristössä (lähimetsä, Pontuksen koulun
lähiympäristö, kotiympäristö).

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään
Oppilas osaa liikkua ja retkeillä tutkien ja toimien lähiympäristössään.

T5 kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään
yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
Oppilas käyttää yhteisiä pohdintoja pienten
(ryhmäpohdinnat, ryhmätyöt, pienet projektit)

tutkimusten

ja

toiminnan

lähtökohtana.

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
Oppilas oppii tekemään havaintoja ja kokeiluja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen ja
esittelee tuloksia muille. (iPadien hyödyntäminen, esitystekniikka)

T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita
sekä nimeämään niitä

T8 opastaa oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden perusteluita
Oppilas oppii ymmärtämään turvallisuusohjeiden perusteluita.
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Oppilas oppii vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä,
materiaaleja ja tilanteita.

T9 ohjata oppilasta tutustumaan monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
Oppilas kokeilee, keksii, rakentaa ja luo uutta yhdessä toimien arjen teknologiaa hyödyntäen.
(ohjelmointi: vaiheittaiset työohjeet, toimintaohjeet, teknologia-askartelu)

T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista
Oppilas toimii ryhmässä itseään ja muita arvostaen.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä
Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa, havaintojen
taltioimisessa sekä esittämisessä. (ipadin kuva- ja esitysohjelmat)

T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla
Oppilas oppii jäsentämään ympäristöään, ihmisen toimintaa ja erilaisia ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
Oppilas oppii ymmärtämään lähiympäristön kuvia, malleja ja karttoja.

T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan
näkemystensä perustelemista
Oppilas ilmaisee itseään ja harjoittelee perustelemaan näkemyksiään

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä
Oppilas pohtii kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän
perusedellytyksiä.

34.6.9. Elämänkatsomustieto
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Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
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Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja
vuorovaikutustaitojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan
omaa ajattelua ja kokemuksia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja
myönteisen minäkuvan rakentumiseen.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä luoda turvallinen ja
avoin psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioivaksi
ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen.
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ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 1.-2. LK

tavoitteet

1.-2. Luokkien sisällöt

Huomioita/kommentteja.

T1 ohjata oppilasta
kuuntelemaan toisten
oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua

Kuka minä olen? Perhe ja
ystävät, muut yhteisöt ja
erilaiset roolit niissä. (S1S3)

Elämänkatsomustiedon
ryhmät ovat usein
hyvin heterogeenisiä ja
oppilaat ovat eri luokkaasteilta. Tämän vuoksi
elämänkatsomustiedon
sisällöt vuosiluokilta 1.-6. on
jaettu oheisiin teemoihin, joita
voi käsitellä vuosiluokkiin
sitomattomasti.

T2 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan omaa
ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
T3 ohjata oppilasta
arvostamaan omaa ja muiden
ajattelua
T8 ohjata oppilasta
ymmärtämään ihmisten
yhteiselämän perusteita
T1-T3
T4 edistää oppilaan taitoa
tehdä kysymyksiä ja esittää
perusteltuja väitteitä
T5 ohjata oppilasta
tunnistamaan kokemiensa
arkipäiväisten tilanteiden syitä
ja seurauksia sekä eettisiä
ulottuvuuksia

•
•
•
•
•

Mietitään omaa
identiteettiä eri
näkökulmista.
Erilaiset tavat elää ja
ajatella.
Koti ja kulttuuritausta.
Ystävyyden sisältö ja
merkitys.
Toisen kohtaaminen ja
erilaisten näkemysten
ymmärtäminen.

Oikea ja väärä. (S1, S3)
•
•
•
•
•

Sääntöjen maailma.
Etiikan ja moraalin
maailma.
Arvot ja normit.
Luottamus, lupaus,
rehellisyys, reiluus.
Oikeudenmukaisuus.

T6 rohkaista oppilasta
pohtimaan oikean ja väärän
eroa sekä hyvyyttä
T1, T3, T5, T8

Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus. (S1, S3)
•
•
•

T1, T2, T3,
T7 opastaa oppilasta
tuntemaan lähiympäristön
tapakulttuureja
T8

Erilaiset kulttuurit ja
maailmankatsomukset. (S1,
S2)
•
•
•
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•
•
•
T1-T5
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Lasten oikeudet.
Oikeudet ja
velvollisuudet.
Kansainväliset
ihmisoikeus-,
hyväntekeväisyys- ja
avustusjärjestöt.

Suomalaisuus.
Vähemmistökulttuurit.
Erilaiset elämän- ja
maailmankatsomukset.
Katsomuksellinen
vapaus.
Maailman
kulttuuriperintö.
Rauha ja demokratia.

Luonto ja kestävä
tulevaisuus. (S4)

T9 ohjata oppilasta
kunnioittamaan ja
arvostamaan omaa
ympäristöään ja luontoa

•
•
•
•
•

Maailman synty.
Ajan merkitys ja
aikakäsitykset.
Elämä ja sen
rajallisuus.
Ihmisen suhde
luontoon.
Kestävä kehitys
ja elämän
kunnioittaminen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden
yksilöllisen tuen tarpeet otetaan huomioon työtapojen valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu
osaksi työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Se tukee ja vahvistaa oppilaiden osallisuuden ja
minäpystyvyyden kokemusta. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee ilmaisemaan
ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn, kysymiseen sekä
omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset työtavat luovat
oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä
elämänkatsomustiedossa ovat

arvioinnin

ja

palautteen

antamisen

kohteita

- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen,
rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa
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S2 Erilaisia elämäntapoja

ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa
yhteisöissä.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään
kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L3, L7

T9

S4

L3, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden
syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa
Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla
selkeää itseilmaisua. Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista
sekä ihmisen hyvyyttä. Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.
S2 Erilaisia elämäntapoja
Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia
elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen,
rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa
ja ympäristöissä. Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa
yhteisöissä.

Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta. Perehdytään
kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
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S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L4

T2

S2

L1, L2, L7

T3

S1

L1, L2, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L7

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L4

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L3, L7

T7

S2

L2, L4

T8

S1, S2, S3, S4

L2, L3, L7

T9

S4

L3, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja
ajattelua
T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri
tavoin
T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua
T4 edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja
väitteitä
T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden
syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia
T6 rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä
T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja
T8 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita
T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja
luontoa

34.6.10. VIERAAT KIELET
Englanti, A-oppimäärä

Vuosiluokat 1-2

Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
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ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.
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Englanti vuosiluokat 2 - 6

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen
tavoite

Oppimiskokonaisuudet
Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja
kielitietoisuuteen
S1

Tutustutaan
kielten ja
kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
Pohditaan
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Harjoitellaan
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan
eri tapoja
kirjoittaa, tehdään
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
Pohditaan, miten
voi toimia, jos
osaa kieltä vain
vähän.

T1 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
lähiympäristön
ja maailman
kielellinen ja
kulttuurinen
runsaus sekä
englannin
asema globaalin
viestinnän
kielenä.

2. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin.
3. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin ja
kulttuuriin.
4. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen.
5. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
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L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kielellisen
ympäristön
hahmottaminen

Oppilas
osaa kuvata
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.

6. Oppilas kuvaa
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.
T2 motivoida
2. Oppilas
L1
oppilasta
tutustuu omaan
L2 Kulttuurinen
arvostamaan
kielitaustaansa.
osaaminen,
omaa kieli- ja
3.
Oppilas
vuorovaikutus ja
kulttuuritaustaansa
tutustuu
ilmaisu
sekä maailman
omaan
kielija
kielellistä ja
kulttuuritaustaansa.L1 Ajattelu
kulttuurista
ja oppimaan
moninaisuutta
4. Oppilas
oppiminen
ja kohtaamaan
tutustuu
ihmisiä ilman
kielelliseen ja
arvottavia
kulttuuriseen
ennakkomoninaisuuteen.
oletuksia
5. Oppilas pohtii
oman kielen
ja kulttuurin
merkitystä
maailman kielten
ja kulttuurien
joukossa.

Ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
perusteena.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

T3 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
kieliä yhdistäviä
ja erottavia
ilmiöitä sekä
tukea oppilaan
kielellisen

2. Oppilas
tutustuu
englannin kieleen
suomen kielen
rinnalla.
3. Oppilas
tutustuu
englannin kielen

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,
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6. Oppilas pohtii
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa
ja arvostaa sitä.
Oppilas hankkii
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Oppilas
harjoittelee
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

päättelykyvyn
kehittymistä

rakenteeseen ja
sanastoon.
4. Oppilas oppii
huomaamaan
eroja suomen ja
englannin kielen
sanastoissa ja
rakenteissa.

sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.

5. Oppilas
kuuntelee eri
kieliä, katselee
eri tapoja
kirjoittaa, tekee
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
6. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,
sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.
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T4 ohjata
oppilasta
ymmärtämään,
että englanniksi
on saatavilla
runsaasti
aineistoa ja
valitsemaan
niistä omaa
oppimistaan
edistävää,
sisällöltään ja
vaikeustasoltaan
sopivaa aineistoa

2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu
osaaminen,
englanninkieliseen vuorovaikutus ja
aineistoon.
ilmaisu
3. Oppilas
L3 Itsestä
tutustuu
huolehtiminen ja
englanninkieliseen arjen taidot
aineistoon ja
harjoittelee
käyttämään sitä.
4. Oppilas
harjoittelee
valitsemaan
itselleen sopivia
englanninkielisiä
aineistoja.
5. Oppilas osaa
valita omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa.
6. Oppilas osaa
kertoa, millaista
englanninkielistä
hänen omaa
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Englanninkielisen Oppilas osaa
aineiston
kertoa, millaista
löytäminen
englanninkielistä
hänen omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.

oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.
KielenopiskelutaidotOpetellaan
S2
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä,
antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta
ja ottamaan
vastuuta.
Opetellaan
tehokkaita
kielenopiskelutapoja,
kuten uusien
sanojen ja
rakenteiden
aktiivista
käyttöä omissa
ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman
sanan
merkityksen
päättelemistä
asiayhteydestä.
Totutellaan
arvioimaan
omaa kielitaitoa
esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua
käyttäen.
2. Oppilas
tutustuu
englannin kielen
opiskeluun ja
kannustavaan
oppimiseen.
3. Oppilas
harjoittelee
yhdessä
oppimista
ja yhteisten
tehtävien
tekemistä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Tietoisuus
tavoitteista
ja toiminta
ryhmässä

Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.

4. Oppilas
opettelee
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä sekä
tekemään
tehtäviä yhdessä.
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T5 tutustua
yhdessä
opetuksen
tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri,
jossa tärkeintä
on viestin
välittyminen
sekä kannustava
yhdessä
oppiminen

5. Oppilas
oppii antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta.
6. Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.
T6 ohjata
2. Oppilas
L1 Ajattelu
Kielenopiskelutavoitteiden
Oppilas asettaa
oppilasta
tutustuu
ja oppimaan
asettaminen ja
tavoitteita
ottamaan
englannin kielen oppiminen
löytäminen
kielenopiskelulleen,
vastuuta omasta opiskeluun ja
harjoittelee
kielenopiskelustaankokeilee erilaisia L4 Monilukutaito
erilaisia tapoja
ja kannustaa
kielenopiskelutapoja.
opiskella
L5
harjaannuttamaan
kieliä käyttäen
TVT_teknologinen
3.
Oppilas
kielitaitoaan
myös tieto- ja
osaaminen
harjoittelee
rohkeasti ja
viestintäteknologiaa,
erilaisia tapoja
L6 Työelätaidot ja
myös tieto- ja
harjaannuttaa ja
yrittäjyys
viestintäteknologiaaopiskella
arvioi taitojaan
englantia ja
käyttäen sekä
harjoittelee
kokeilemaan,
rohkeasti
millaiset tavat
englannin kielen
oppia kieliä
käyttöä.
sopivat hänelle
parhaiten
4. Oppilas
harjoittelee
pohtimaan,
millaiset
tavat oppia
kieliä sopivat
hänelle. Oppilas
harjoittelee
hyödyntämään
TVT-teknologiaa
englannin
opiskellussaan.
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5. Oppilas
oppii ottamaan
vastuuta omasta
opiskelustaan.
6. Oppilas osaa
asettaa tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee
erilaisia tapoja
opiskella
kieliä käyttäen
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan
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Kehittyvä
Opetellaan
kielitaito,
kuulemaan,
taito toimia
puhumaan,
vuorovaikutuksessalukemaan ja
S3
kirjoittamaan
englantia
monenlaisista
aiheista.
Keskeisiä aiheita
ovat minä
itse, perheeni,
ystäväni, koulu,
harrastukset
ja vapaa-ajan
vietto sekä
elämä ja toiminta
englanninkielisessä
ympäristössä.
Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä.
Sisältöjen
valinnassa
lähtökohtana
on oppilaiden
jokapäiväinen
elämänpiiri,
kiinnostuksen
kohteet sekä
ajankohtaisuus,
näkökulmana
minä, me
ja maailma.
Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.
Sanastoa ja
rakenteita
opetellaan
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
harjoitella
vaativampia
kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan
löytämään
englanninkielistä

aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.
Valittaessa
tekstejä ja
aiheita otetaan
huomioon
englannin kielen
levinneisyys ja
asema globaalin
kommunikaation
kielenä.
Havainnoidaan
ja harjoitellaan
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Harjoitellaan
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
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T7 ohjata
oppilasta
harjoittelemaan
vuorovaikutusta
aihepiiriltään
monenlaisissa
tilanteissa
rohkaisten
viestinnän
jatkumiseen
mahdollisista
katkoksista
huolimatta
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2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu pieniin
osaaminen,
englanninkielisiin vuorovaikutus ja
vuorovaikutustilanteisiin.
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia.
4. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia ja
rohkaistuu
käyttämään
kieltä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
5. Oppilas oppii
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan

L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.

englantia
monenlaisista
aiheista.
6. Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.
2. Oppilas
L4 Monilukutaito
tutustuu
englanninkielisiin
viestintätilanteisiin.
3. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
viestintätilanteita
englannin
kielellä.
4. Oppilas
harjoittelee
käyttämään
englanniksi
monenlaisia
viestinnän
keinoja.
5. Oppilas
rohkaistuu
käyttämään
kieltä eri
kielenkäyttötilanteissa
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.

Viestintästrategioiden
Oppilas osallistuu
käyttö
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.

6. Oppilas
osallistuu
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
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T8 rohkaista
oppilasta
pitämään yllä
viestintätilannetta
käyttäen
monenlaisia
viestinnän
jatkamisen
keinoja

jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.
T9 tukea
oppilaan
viestinnän
kulttuurista
sopivuutta
tarjoamalla
mahdollisuuksia
harjoitella
monipuolisia
sosiaalisia
tilanteita

2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu erilaisiin osaaminen,
kielenkäyttötilanteisiin.
vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
L4 Monilukutaito
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

4. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.
5. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.

6. Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.
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Kehittyvä
kielitaito, taito
tulkita tekstejä S3
T10 ohjata
2. Oppilas
L4 Monilukutaito
oppilasta
tutustuu
työskentelemään helppoon
vaativuudeltaan
ja tuttuun
monentasoisten englanninkieliseen
puhuttujen ja
sanastoon.
kirjoitettujen
3. Oppilas
tekstien parissa
käyttäen erilaisia harjoittelee tuttua
sanastoa ja
ymmärtämisstrategioita
ilmaisuja. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
lyhyitä viestejä.
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Tekstien
tulkintataidot

Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien

5. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden itseään
kiinnostavien
tekstien
ydinsisällön ja
pääajatukset.
Oppilas oppii
löytämään
englanninkielistä
aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.

ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.

6. Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien
ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.
Kehittyvä
kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
S3

Taitotaso A2.1
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4. Oppilas
harjoittelee
ja oppii
ymmärtämään
sanastoa,
ilmaisuja ja
viestintää.
Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
erilaisia tekstejä.

T11 tarjota
oppilaalle
mahdollisuuksia
tuottaa puhetta
ja kirjoitusta
laajenevasta
aihepiiristä
kiinnittäen
huomiota myös
keskeisiin
rakenteisiin ja
ääntämisen
perussääntöihin

2. Oppilas
tutustuu
sanastoon,
kuuntelee
ääntämistä ja
harjoittelee pieniä
sanoja.
3. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita.
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4. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita monin
eri keinoin.
5. Oppilas
opettelee
sanastoa ja
rakenteita
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
6. Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
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L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.
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Englanti vuosiluokat 2 - 6

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen
tavoite

Oppimiskokonaisuudet
Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja
kielitietoisuuteen
S1

Tutustutaan
kielten ja
kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
Pohditaan
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Harjoitellaan
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan
eri tapoja
kirjoittaa, tehdään
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
Pohditaan, miten
voi toimia, jos
osaa kieltä vain
vähän.

T1 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
lähiympäristön
ja maailman
kielellinen ja
kulttuurinen
runsaus sekä
englannin
asema globaalin
viestinnän
kielenä.

2. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin.
3. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin ja
kulttuuriin.
4. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen.
5. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
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L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kielellisen
ympäristön
hahmottaminen

Oppilas
osaa kuvata
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.

6. Oppilas kuvaa
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.
T2 motivoida
2. Oppilas
L1
oppilasta
tutustuu omaan
L2 Kulttuurinen
arvostamaan
kielitaustaansa.
osaaminen,
omaa kieli- ja
3.
Oppilas
vuorovaikutus ja
kulttuuritaustaansa
tutustuu
ilmaisu
sekä maailman
omaan
kielija
kielellistä ja
kulttuuritaustaansa.L1 Ajattelu
kulttuurista
ja oppimaan
moninaisuutta
4. Oppilas
oppiminen
ja kohtaamaan
tutustuu
ihmisiä ilman
kielelliseen ja
arvottavia
kulttuuriseen
ennakkomoninaisuuteen.
oletuksia
5. Oppilas pohtii
oman kielen
ja kulttuurin
merkitystä
maailman kielten
ja kulttuurien
joukossa.

Ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
perusteena.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

T3 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
kieliä yhdistäviä
ja erottavia
ilmiöitä sekä
tukea oppilaan
kielellisen

2. Oppilas
tutustuu
englannin kieleen
suomen kielen
rinnalla.
3. Oppilas
tutustuu
englannin kielen

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,
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6. Oppilas pohtii
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa
ja arvostaa sitä.
Oppilas hankkii
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Oppilas
harjoittelee
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

päättelykyvyn
kehittymistä

rakenteeseen ja
sanastoon.
4. Oppilas oppii
huomaamaan
eroja suomen ja
englannin kielen
sanastoissa ja
rakenteissa.

sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.

5. Oppilas
kuuntelee eri
kieliä, katselee
eri tapoja
kirjoittaa, tekee
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
6. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,
sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.
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T4 ohjata
oppilasta
ymmärtämään,
että englanniksi
on saatavilla
runsaasti
aineistoa ja
valitsemaan
niistä omaa
oppimistaan
edistävää,
sisällöltään ja
vaikeustasoltaan
sopivaa aineistoa

2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu
osaaminen,
englanninkieliseen vuorovaikutus ja
aineistoon.
ilmaisu
3. Oppilas
L3 Itsestä
tutustuu
huolehtiminen ja
englanninkieliseen arjen taidot
aineistoon ja
harjoittelee
käyttämään sitä.
4. Oppilas
harjoittelee
valitsemaan
itselleen sopivia
englanninkielisiä
aineistoja.
5. Oppilas osaa
valita omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa.
6. Oppilas osaa
kertoa, millaista
englanninkielistä
hänen omaa
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Englanninkielisen Oppilas osaa
aineiston
kertoa, millaista
löytäminen
englanninkielistä
hänen omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.

oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.
KielenopiskelutaidotOpetellaan
S2
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä,
antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta
ja ottamaan
vastuuta.
Opetellaan
tehokkaita
kielenopiskelutapoja,
kuten uusien
sanojen ja
rakenteiden
aktiivista
käyttöä omissa
ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman
sanan
merkityksen
päättelemistä
asiayhteydestä.
Totutellaan
arvioimaan
omaa kielitaitoa
esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua
käyttäen.
2. Oppilas
tutustuu
englannin kielen
opiskeluun ja
kannustavaan
oppimiseen.
3. Oppilas
harjoittelee
yhdessä
oppimista
ja yhteisten
tehtävien
tekemistä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Tietoisuus
tavoitteista
ja toiminta
ryhmässä

Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.

4. Oppilas
opettelee
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä sekä
tekemään
tehtäviä yhdessä.
251

Vuosiluokat 1-2

T5 tutustua
yhdessä
opetuksen
tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri,
jossa tärkeintä
on viestin
välittyminen
sekä kannustava
yhdessä
oppiminen

5. Oppilas
oppii antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta.
6. Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.
T6 ohjata
2. Oppilas
L1 Ajattelu
Kielenopiskelutavoitteiden
Oppilas asettaa
oppilasta
tutustuu
ja oppimaan
asettaminen ja
tavoitteita
ottamaan
englannin kielen oppiminen
löytäminen
kielenopiskelulleen,
vastuuta omasta opiskeluun ja
harjoittelee
kielenopiskelustaankokeilee erilaisia L4 Monilukutaito
erilaisia tapoja
ja kannustaa
kielenopiskelutapoja.
opiskella
L5
harjaannuttamaan
kieliä käyttäen
TVT_teknologinen
3.
Oppilas
kielitaitoaan
myös tieto- ja
osaaminen
harjoittelee
rohkeasti ja
viestintäteknologiaa,
erilaisia tapoja
L6 Työelätaidot ja
myös tieto- ja
harjaannuttaa ja
yrittäjyys
viestintäteknologiaaopiskella
arvioi taitojaan
englantia ja
käyttäen sekä
harjoittelee
kokeilemaan,
rohkeasti
millaiset tavat
englannin kielen
oppia kieliä
käyttöä.
sopivat hänelle
parhaiten
4. Oppilas
harjoittelee
pohtimaan,
millaiset
tavat oppia
kieliä sopivat
hänelle. Oppilas
harjoittelee
hyödyntämään
TVT-teknologiaa
englannin
opiskellussaan.
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5. Oppilas
oppii ottamaan
vastuuta omasta
opiskelustaan.
6. Oppilas osaa
asettaa tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee
erilaisia tapoja
opiskella
kieliä käyttäen
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan
252
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Kehittyvä
Opetellaan
kielitaito,
kuulemaan,
taito toimia
puhumaan,
vuorovaikutuksessalukemaan ja
S3
kirjoittamaan
englantia
monenlaisista
aiheista.
Keskeisiä aiheita
ovat minä
itse, perheeni,
ystäväni, koulu,
harrastukset
ja vapaa-ajan
vietto sekä
elämä ja toiminta
englanninkielisessä
ympäristössä.
Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä.
Sisältöjen
valinnassa
lähtökohtana
on oppilaiden
jokapäiväinen
elämänpiiri,
kiinnostuksen
kohteet sekä
ajankohtaisuus,
näkökulmana
minä, me
ja maailma.
Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.
Sanastoa ja
rakenteita
opetellaan
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
harjoitella
vaativampia
kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan
löytämään
englanninkielistä

aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.
Valittaessa
tekstejä ja
aiheita otetaan
huomioon
englannin kielen
levinneisyys ja
asema globaalin
kommunikaation
kielenä.
Havainnoidaan
ja harjoitellaan
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Harjoitellaan
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
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T7 ohjata
oppilasta
harjoittelemaan
vuorovaikutusta
aihepiiriltään
monenlaisissa
tilanteissa
rohkaisten
viestinnän
jatkumiseen
mahdollisista
katkoksista
huolimatta
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2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu pieniin
osaaminen,
englanninkielisiin vuorovaikutus ja
vuorovaikutustilanteisiin.
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia.
4. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia ja
rohkaistuu
käyttämään
kieltä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
5. Oppilas oppii
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan

L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.

englantia
monenlaisista
aiheista.
6. Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.
2. Oppilas
L4 Monilukutaito
tutustuu
englanninkielisiin
viestintätilanteisiin.
3. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
viestintätilanteita
englannin
kielellä.
4. Oppilas
harjoittelee
käyttämään
englanniksi
monenlaisia
viestinnän
keinoja.
5. Oppilas
rohkaistuu
käyttämään
kieltä eri
kielenkäyttötilanteissa
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.

Viestintästrategioiden
Oppilas osallistuu
käyttö
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.

6. Oppilas
osallistuu
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
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T8 rohkaista
oppilasta
pitämään yllä
viestintätilannetta
käyttäen
monenlaisia
viestinnän
jatkamisen
keinoja

jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.
T9 tukea
oppilaan
viestinnän
kulttuurista
sopivuutta
tarjoamalla
mahdollisuuksia
harjoitella
monipuolisia
sosiaalisia
tilanteita

2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu erilaisiin osaaminen,
kielenkäyttötilanteisiin.
vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
L4 Monilukutaito
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

4. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.
5. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.

6. Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.
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Kehittyvä
kielitaito, taito
tulkita tekstejä S3
T10 ohjata
2. Oppilas
L4 Monilukutaito
oppilasta
tutustuu
työskentelemään helppoon
vaativuudeltaan
ja tuttuun
monentasoisten englanninkieliseen
puhuttujen ja
sanastoon.
kirjoitettujen
3. Oppilas
tekstien parissa
käyttäen erilaisia harjoittelee tuttua
sanastoa ja
ymmärtämisstrategioita
ilmaisuja. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
lyhyitä viestejä.
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Tekstien
tulkintataidot

Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien

5. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden itseään
kiinnostavien
tekstien
ydinsisällön ja
pääajatukset.
Oppilas oppii
löytämään
englanninkielistä
aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.

ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.

6. Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien
ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.
Kehittyvä
kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
S3
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4. Oppilas
harjoittelee
ja oppii
ymmärtämään
sanastoa,
ilmaisuja ja
viestintää.
Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
erilaisia tekstejä.

T11 tarjota
oppilaalle
mahdollisuuksia
tuottaa puhetta
ja kirjoitusta
laajenevasta
aihepiiristä
kiinnittäen
huomiota myös
keskeisiin
rakenteisiin ja
ääntämisen
perussääntöihin

2. Oppilas
tutustuu
sanastoon,
kuuntelee
ääntämistä ja
harjoittelee pieniä
sanoja.
3. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita.
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4. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita monin
eri keinoin.
5. Oppilas
opettelee
sanastoa ja
rakenteita
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
6. Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
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L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

Muu vieras kieli, A-oppimäärä venäjä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen.

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä
tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.
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Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.

Muun vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
Koulussa ensimmäinen vieras kieli tai toinen kotimainen kieli alkaa useimmiten 3. vuosiluokalla.
A-oppimäärän opetus voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen 3. vuosiluokkaa. Tällöin noudatetaan Aoppimäärän opetussuunnitelman perusteita ottaen huomioon oppilaiden ikä.
Jo ennen A-oppimäärän opetuksen alkamista voidaan oppilaita tutustuttaa alustavasti joihinkin
kieliin, kuten englantiin, saameen tai muuhun kieleen. Tällaista toimintaa kutsutaan kielisuihkuksi.
Kielen tai kielten alkeita opitaan siinä laulaen, leikkien, pelaten ja liikkuen. Aiheet valitaan oppilaita
kiinnostavista asioista yhdessä oppilaiden kanssa. Opetus voidaan toteuttaa muiden oppituntien
yhteydessä, osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia tai sille voidaan varata omia oppitunteja
tai opetustuokioita. Kielisuihkua voidaan järjestää myös ylemmillä vuosiluokilla.

34.6.11. Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2

Vuosiluokat 1-2

Vuosiluokilla 1-2 luodaan perustaa oppilaiden omakohtaiselle suhteelle kuvataiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Ilmaisun taitojen ja esteettisten valmiuksien kehittymistä tuetaan
eri aistien ja koko kehon yhteistyöllä. Oppilaita ohjataan käyttämään mielikuvia, kuvataiteen
käsitteistöä ja kuvallisen tuottamisen keinoja. Opetuksessa hyödynnetään toiminnallisuutta ja
leikinomaisuutta. Oppilaita kannustetaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Kuvien tuottamista
ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla.
Opetuksessa rohkaistaan toimimaan yhdessä, jakamaan kokemuksia sekä vastaanottamaan ja
antamaan palautetta kuvallisesta työskentelystä.
Pontuksen koulussa kuvataiteen opetus kulkee vahvasti sidoksissa kunkin opetusryhmän
teemaan sekä oppilaan meneillään olevan oppimiskokonaisuuden aiheisiin. Työskentelytapa, tekniikat ja -välineet valitaan siten, että ohjaus, eriyttäminen ja tuki toimivat kuvataiteen tunneilla
joustavasti työrauhaa, oppilaan ilmaisua ja tunnekokemusta tukien.
Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään erilaisten taidekuvien hakemiseen ja tarkasteluun,
kuvien muokkaamisen ja tuottamisen harjoitteluun sekä omien tuotosten dokumentointiin.
Alakouluikäisillä oppilailla kuvataiteen pääpaino on kuitenkin motorista kehitystä, silmän ja käden
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yhteistyötä sekä keskittymistä edistävässä käsillä tekemisessä konkreettisin välinein, aitoihin
materiaaleihin tutustuen.
Kuvataiteen asenne- ja arvokasvatus tähtää oman sekä toisten työn arvostamiseen taitoa
ja taitavuutta korostamatta. Tarkasteltaessa opetusryhmän töitä yhteisesti, pyritään niistä
nostamaan esiin tekniikoita, valon, värien, muotojen ja rytmin ilmenemismuotoja sekä erilaisia
tunnelmia ryhmän yhteiseen keskusteluun. Kuvataiteen tunneilla korostetaan työvälineistä
huolehtimista ja ympäristön siistimistä yhteistyössä oppituntien päätteeksi.
Yhteistyön ja yhdessä tekemisen vahvistamiseksi voidaan tehdä isompi yhteinen kuvataiteen
työ, johon jokainen ryhmän oppilas valmistaa oman osansa. Tällaisia voivat olla esim.
muiden oppiaineiden sisältöjä yhdistävät isommat seinäteokset, kollaasit, pienoismallit, näyttelyt,
draamalliset esitykset, av-projektit, elokuvat jne. joissa yhdistyvät nk. lukuaineiden sisältöjen
lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös liikunta, käsityö sekä vieraat kielet.
Oppilaita ohjataan arvostavaan oman ja toisten työn arviointiin. Arvioinnissa painotetaan
pitkäjänteisen työskentelyn ja keskittymisen merkitystä. Tuotoksia opetellaan analysoimaan koko
prosessin ajalta, ei vain lopputuloksen näkökulmasta. Oppilasta ohjataan löytämään omista ja
toisten töistä niin eroja, kuin yhtäläisyyksiä, viittauksia taiteen maailmaan ja olemassa oleviin
kuvakulttuureihin ja näiden valossa arvioimaan itseään ja vertaisiaan kuvataiteen tekijöinä.
Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet vuosiluokilla 1-2:
Oppimiskokonaisuudet kootaan vuosittain sovittujen teemojen yhteyteen. Tekniikoita ja työtapoja
valitaan monipuolisesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•

piirtämisestä
maalauksesta
muovailusta
rakentelusta
grafiikasta
Ideoita ja vaikutteita haetaan monipuolisesti kuvakulttuureista, kuten kirjat ja sarjakuva,
pelimaailma, tv ja elokuva, median eri muodot, kuten lehdet ja lehtikuvat, mainonta lehdissä,
tv:ssä ja internetissä.
Töiden suunnittelussa huomioidaan oppilaiden itse esiin tuomat kuvalähtökohdat ja ideat
omasta kotiympäristöstä. Töiden lähtökohtana voi olla omakuva, koti, piha, koulumatka jne.
Kuvataiteessa huomioidaan oman koulun lähiluonto sekä rakennettu ympäristö
ja laajennetaan kuvien tuottamista ja tulkintaa kohti laajempaa seudullista ja
maailmanlaajuista luonto- ja ympäristörakenteiden kuvallista hahmottamista.
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Kuvataiteen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

S1 Omat kuvakulttuurit:
Opetuksen sisällöiksi
valitaan oppilaiden tekemiä
kuvia ja kuvakulttuureja,
joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Oppilaita
rohkaistaan tutustumaan
toistensa kuvakulttuureihin.
Omia kuvakulttuureja
käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään
omien kuvakulttuurien
merkitystä oppilaiden
arjessa, lähiympäristössä ja
vuorovaikutuksessa.

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

S2 Ympäristön kuvakulttuurit:
Opetuksen sisällöt valitaan
erilaisista ympäristöistä,
esineistä, mediakulttuureista
ja virtuaalimaailmoista.
Sisältöjä valitaan
monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön
kuvakulttuureja käytetään
kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa
keskitytään oppilaiden
lähiympäristön ja sen
medioiden käsittelyyn.
S3 Taiteen maailmat:
Opetuksen sisällöt valitaan
eri aikoina, eri ympäristöissä
ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat
tutustuvat kuvataiteen
maailmaan tarkastelemalla
erilaisia teoksia, aihepiirejä
ja ilmiöitä. Taideteoksia
käytetään kuvallisen
työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään
taideteoksiin ja niiden
kokemiseen liittyvää
kulttuurista moninaisuutta.

Vuosiluokat 1-2

Visuaalinen havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa oppilasta
havainnoimaan taidetta,
ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja kuvia
tekemällä
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S1-S3
1.

Oppilas
harjoittelee
havainnoimaan
taidetta ja
ympäristöä
moniaistisesti
kuvia tekemällä.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVT-osaaminen

T2 rohkaista oppilasta
keskustelemaan
havainnoistaan ja
ajatuksistaan

T3 innostaa oppilasta
ilmaisemaan havaintojaan
ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen
tapojen avulla

2.

Oppilas
havainnoi
taidetta,
ympäristöä
ja visuaalista
kulttuuria
moniaistisesti
kuvia tekemällä.

1.

Oppilas
keskustelee
havainnoistaan ja
ajatuksistaan.
Oppilas tuo
esille rohkeasti
havaintojaan ja
ajatuksiaan.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

Oppilas
harjoittelee
kuvallista
tuottamista ja
itsensä ilmaisua.
Oppilas ilmaisee
itseään ja
ajatuksiaan
kuvallisten
tuotosten avulla.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

2.

1.

2.

L4 Monilukutaito
L5 TVT-osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVT-osaaminen

Kuvallinen tuottaminen
T4 innostaa oppilasta
kokeilemaan erilaisia
materiaaleja ja tekniikoita
sekä harjoittelemaan kuvallisia
ilmaisutapoja

1. Oppilas kokeilee erilaisia
materiaaleja ja tekniikoita.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

2. Oppilas kokeilee erilaisia
materiaaleja ja tekniikoita
sekä harjoittelee kuvallista
ilmaisua.

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L5 TVT-osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

1.

2.

T6 kannustaa oppilasta
tarkastelemaan kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa
ja muiden kuvissa

1.

2.

Oppilas
harjoittelee
pitkäjänteistä
kuvallista
työskentelyä.
Oppilas
työskentelee
pitkäjänteisesti
yksin ja yhdessä.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas
harjoittelee
tarkastelemaan
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja omissa
kuvissaan.
Oppilas
tarkastelee
kuvallisen
vaikuttamisen

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L5 TVT-osaaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus
ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen,
vaikuttamine ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen
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T5 kannustaa oppilasta
pitkäjänteiseen kuvalliseen
työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa

keinoja omissa ja
muiden kuvissa.
Visuaalisen kulttuurin tulkinta
T7 ohjata oppilasta
käyttämään kuvataiteen
käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia
kuvatyyppejä

T8 kannustaa oppilasta
tunnistamaan erilaisia taiteen
ja muun visuaalisen kulttuurin
tuotteita lähiympäristössään

1.

2.

1.

2.

T9 innostaa oppilasta
tekemään kuvia oman
elinympäristön, eri aikojen
ja eri kulttuurien tarkastelun
pohjalta

1.

2.

Oppilas tutustuu
kuvataiteen
käsitteisiin
ja erilaisiin
kuvatyyppeihin.
Oppilas
harjoittelee
kuvataiteen
käsitteiden
ja erilaisten
kuvatyyppien
käyttöä.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas tutustuu
lähiympäristön
taiteen ja muun
visuaalisen
kulttuurin
tuotteisiin.
Oppilas tutustuu
lähiympäristön
taiteen ja muun
visuaalisen
kulttuurin
tuotteisiin.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

Oppilas
harjoittelee
tekemään
kuvia oman
elinympäristön
tarkastelun
pohjalta.
Oppilas
harjoittelee
tekemään kuvia
eri aikojen ja
eri kulttuurien
tarkastelun
pohjalta.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
tunnistamaan
taiteessa ja
ympäristössä
ilmeneviä arvoja.
Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
taiteessa,
ympäristössä

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus

L4 monilukutaito
L5 tvt-osaaminen
L6 Työelätaidot ja yrittäjyys

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus
L5 TVT-osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Esteettinen, ekologinen ja
eettinen arvottaminen

Vuosiluokat 1-2

T10 ohjata oppilasta
tunnistamaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviä arvoja

1.

2.
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ja arjen taidot
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen,
vaikuttamine ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmeneviä arvoja.
T11 kannustaa oppilasta
ottamaan kuvailmaisussaan
huomioon kulttuurinen
moninaisuus ja kestävä
kehitys

1.

2.

Oppilas
harjoittelee
kuvailmaisussaan
ottamaan
huomioon
kestävän
kehityksen.
Oppilas ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon
kulttuurisen
moninaisuuden
ja kestävän
kehityksen.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen,
ilmaisu ja vuorovaikutus
ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tietoja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. Opetustilanteet toteutetaan
kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja
verkkoympäristöissä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden
yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Arvioinnilla tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan
taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen, pitkäjänteisten työtapojen sekä
itsearviointitaitojen kehittymistä. Palaute on monipuolista ja rohkaisee oppilaita omien ajatusten
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Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppilaat saavat palautetta kaikilla
tavoitteissa määritellyillä taideoppimisen alueilla.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita kuvataiteessa
ovat
•
•
•
•

edistyminen tavoitteiden asettamisessa omalle toiminnalle
edistyminen materiaalien kokeilemisessa ja tekniikoiden harjoittelussa
edistyminen kuvataiteen ilmaisukeinojen käyttämisessä ja niistä keskustelemisessa
edistyminen omista ja muiden kuvista keskustelemisessa.

Vuosiluokka 1
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.

Vuosiluokat 1-2

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta ja ympäristöä moniaistisesti kuvia tekemällä.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
1.

Oppilas keskustelee havainnoistaan ja ajatuksistaan

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen tapojen avulla
1. Oppilas harjoittelee kuvallista tuottamista ja itsensä
ilmaisua.

T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja
1. Oppilas kokeilee erilaisia materiaaleja ja tekniikoita.

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa
1. Oppilas harjoittelee pitkäjänteistä kuvallista
työskentelyä.

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa
1. Oppilas harjoittelee tarkastelemaan kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan.

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
1. Oppilas tutustuu kuvataiteen käsitteisiin ja erilaisiin

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
1. Oppilas tutustuu lähiympäristön taiteen ja muun
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kuvatyyppeihin.

visuaalisen kulttuurin tuotteisiin.

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
1. Oppilas harjoittelee tekemään kuvia oman
elinympäristön tarkastelun pohjalta.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
1. Oppilas harjoittelee ohjatusti tunnistamaan taiteessa
ja ympäristössä ilmeneviä arvoja.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
1. Oppilas harjoittelee kuvailmaisussaan ottamaan
huomioon kestävän kehityksen.

Vuosiluokka 2
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he
osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin. Omia
kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien
kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä
sekä mediasta. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Vuosiluokat 1-2

S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta
kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,
aihepiirejä ja ilmiöitä. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa
käsitellään taideteoksiin ja niiden kokemiseen liittyvää kulttuurista moninaisuutta.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T8

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L2, L3, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä
2. Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja visuaalista
kulttuuria moniaistisesti kuvia tekemällä.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
2. Oppilas tuo esille rohkeasti havaintojaan ja
ajatuksiaan.

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten
kuvallisten tuottamisen tapojen avulla
2. Oppilas ilmaisee itseään ja ajatuksiaan kuvallisten
tuotosten avulla.

2. Oppilas ilmaisee itseään ja ajatuksiaan kuvallisten
tuotosten avulla.
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T4 innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä
harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

T5 kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja
yhdessä muiden kanssa
2. Oppilas työskentelee pitkäjänteisesti yksin ja
yhdessä.

T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa
2. Oppilas tarkastelee kuvallisen vaikuttamisen keinoja
omissa ja muiden kuvissa.

T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä
tarkastelemaan erilaisia kuvatyyppejä
2. Oppilas harjoittelee kuvataiteen käsitteiden ja
erilaisten kuvatyyppien käyttöä.

T8 kannustaa oppilasta tunnistamaan erilaisia taiteen ja muun visuaalisen
kulttuurin tuotteita lähiympäristössään
2. Oppilas tutustuu lähiympäristön taiteen ja muun
visuaalisen kulttuurin tuotteisiin.

T9 innostaa oppilasta tekemään kuvia oman elinympäristön, eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta
2. Oppilas harjoittelee tekemään kuvia eri aikojen ja
eri kulttuurien tarkastelun pohjalta.

T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä arvoja
2. Oppilas harjoittelee tunnistamaan taiteessa,
ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Vuosiluokat 1-2

ilmeneviä arvoja.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
2. Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
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kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen.

34.6.12. USKONTO
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 1-2
Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista
ja katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän
opetus antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja ilmaisemaan tunteitaan ja omia mielipiteitään sekä harjaantumaan toisten tunteiden
tunnistamisessa ja mielipiteiden huomioon ottamisessa. Oppilaita kannustetaan ihmettelemään,
kyselemään ja osallistumaan keskusteluun. Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja
oikeudenmukaisesti.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 1-2
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.
Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
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Uskonnon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2

S1 Suhde omaan uskontoon: Tavoitteisiin liittyvät
Opetus aloitetaan tutustumalla sisältöalueet
oppilaan perheeseen:
suku, historia, uskonto tai
katsomus sekä erilaiset
perheet. Tärkeitä opetuksen
sisältöjä ovat oman uskonnon
juhlat ja pyhät ajat sekä
erilaisten juhlien sisältö,
merkitys ja viettotavat.
Opetuksen sisällöksi valitaan
myös oman uskonnon
kertomuksia, perinteitä ja
tapoja. Tarkastellaan oman
uskonnon keskeisiä käsitteitä
ja symboleita sekä uskonnon
monimuotoisuutta.

Laaja-alainen osaaminen,
johon tavoite liittyy

S2 Uskontojen maailma:
Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaan
kouluyhteisön sekä
lähiympäristön uskonnot
ja niiden keskeiset tavat ja
juhlat. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon myös
uskonnottomuus.

Vuosiluokat 1-2

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa
tarkastellaan ihmisen
syntymään ja kuolemaan
liittyviä elämänkysymyksiä
sekä elämän kunnioittamista.
Keskeisiä sisältöjä ovat
oppilaan omat teot ja niiden
seuraukset, vastuu toisista
ihmisistä, ympäristöstä
ja luonnosta sekä toisen
asemaan eläytyminen,
ihmisarvo ja yksilöllisyys.
Tutustutaan alustavasti lapsen
oikeuksiin ja merkitykseen.
Sisältöjen valinnassa otetaan
huomioon YK:n Lapsen
oikeuksien sopimus ja ihmisen
kokonaisvaltainen hyvinvointi.
Sisällöt tukevat oppilaan
tunnetaitojen kehittymistä.
T1 herättää oppilaassa
mielenkiinto uskonnon
opiskelua kohtaan ja
opastaa tuntemaan oman
perheen uskonnollista ja
katsomuksellista taustaa
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1.

Oppilas
L2 Kulttuurinen osaaminen,
kiinnostuu
vuorovaikutus ja ilmaisu
uskonnon
L4 Monilukutaito
opiskelusta
ja tutustuu
oman perheen
uskonnolliseen ja
katsomukselliseen
taustaan.

Oppilas
tutustuu omaan
seurakuntaan.

1.

Oppilas tutustuu
Raamatun
kertomuksiin
ja uskonnon
keskeisiin
käsitteisiin.
Oppilas tutustuu
Raamatun
kertomuksiin
ja opiskeltavan
uskonnon
keskeisiin
käsitteisiin ja
symboleihin.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

Oppilas tutustuu
kirkkovuoden
keskeisiin juhliin.
Oppilas tutustuu
kirkkovuoteen
ja lapsuuteen
sopiviin lauluihin.
Oppilas tutustuu
kristillisen
elämänkaaren
juhliin mm.
kaste, avioliitto ja
hautajaiset.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas tutustuu
luokan ja koulun
uskontojen ja
katsomusten
tapoihin ja
juhlaperinteisiin.
Oppilas saa
käsityksen
lähiympäristön
uskonnoista ja
niihin liittyvistä
tavoista.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
ja ilmaisemaan
ajatuksiaan ja
tunteitaan.
Oppilas kehittää
tunnetaitojaan ja
ilmaisuaan.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

2.

T3 ohjata oppilasta
tutustumaan opiskeltavan
uskonnon vuodenkiertoon,
juhliin ja tapoihin

1.

2.

T4 kannustaa oppilasta
tutustumaan luokan, koulun
ja lähiympäristön uskontojen
ja katsomusten tapoihin ja
juhlaperinteisiin

1.

2.

T5 rohkaista oppilasta
tunnistamaan ja ilmaisemaan
omia ajatuksiaan ja tunteitaan

1.

2.

T6 ohjata oppilasta toimimaan
oikeudenmukaisesti,
eläytymään toisen asemaan
sekä kunnioittamaan

1.

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas
L2 Kulttuurinen osaaminen,
harjoittelee
vuorovaikutus ja ilmaisu
toimimaan
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
oikeudenmukaisesti,
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T2 ohjata oppilasta
tutustumaan opiskeltavan
uskonnon keskeisiin
käsitteisiin, kertomuksiin ja
symboleihin

2.

toisen ihmisen ajatuksia
ja vakaumusta sekä
ihmisoikeuksia
2.

T7 ohjata oppilaita
eettiseen pohdintaan sekä
hahmottamaan, mitä tarkoittaa
vastuu itsestä, yhteisöstä,
ympäristöstä ja luonnosta

1.

2.

T8 luoda oppilaalle
tilaisuuksia harjoitella omien
mielipiteiden esittämistä ja
perustelemista sekä erilaisten
mielipiteiden kuuntelemista ja
ymmärtämistä

1.

2.

eläytymään
toisen
asemaan sekä
kunnioittamaan
toista.
Oppilas tutustuu
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimukseen
ja pohtii niiden
merkitystä
omassa
elämässään.

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas
harjoittelee
kantamaan
vastuuta
itsestään,
yhteisöstään ja
ympäristöstään.
Oppilas oppii
kantamaan
vastuuta
itsestään,
yhteisöstään ja
ympäristöstään.

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Oppilas
harjoittelee omien
mielipiteiden
esittämistä
sekä erilaisten
mielipiteiden
kuuntelemista ja
ymmärtämistä.
Oppilas
rohkaistuu
ilmaisemaan
mielipiteensä ja
kuuntelemaan
toisten
mielipiteitä.

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

L5 TVT-osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Vuosiluokat 1-2

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 1-2
Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että jokainen oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen
ja kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja
omien mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä
on oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä
kysymyksiä tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja
keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä
vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai
ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.
Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
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Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri kohteisiin
käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 1-2
Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat
kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden
ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen.
Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja
vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 1-2
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolinen palaute rakentuu osaksi
työskentelyä ja yhteisiä keskusteluja. Palaute ohjaa oppilaita yhteistyötaidoissa ja rohkaisee
ilmaisemaan ajatuksiaan. Opetuksessa annetaan tilaa ja oppilaita kannustetaan ihmettelyyn,
kysymiseen sekä omien mielipiteiden perusteluun ja toisten näkemysten kuunteluun. Monipuoliset
työtavat luovat oppilaille mahdollisuuksia osoittaa ja itse huomata edistymistään ja osaamistaan.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita uskonnossa
ovat:
- edistyminen lähiympäristön katsomuksellisten ilmiöiden tunnistamisessa ja nimeämisessä
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa
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- edistymien ajatusten ilmaisemisessa ja toisten kuuntelemisessa.

35.

Vuosiluokat 3-6

35.1.

Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe

Siirtymävaiheessa on tärkeä varmistaa opiskelun edellyttämien perustaitojen hallinta ja
vahvistaa kunkin oppilaan itseluottamusta koululaisena. Oppilaita tuetaan erityisesti lukemisen,
kirjoittamisen sekä matematiikan valmiuksissa ja opiskelutaidoissa. Myös itsenäisen ja ryhmässä
työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen tulevat entistä tärkeämmiksi.
Koulutyön onnistumista tuetaan yhdessä kotien kanssa. Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa
koulun tarjoamasta kieliohjelmasta ja opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä
mahdollisista valinnaisista tai vapaaehtoisista opinnoista. Heidän kanssaan pohditaan opiskelun
asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen kolmannen vuosiluokan
opintojen alkamista.
Laajennettu arviointikeskustelu toisen luokan aikana tarvittaessa.
Opettajien välinen yhteistyö ja tiedonsiirto. Koulun vaihtuessa tutustuminen tulevaan kouluun
mahdollisuuksien mukaan, riittävästi ja yksilölliset tarpeet huomioiden.
Opettaja kutsuu koolle laajennettuun arviointikeskusteluun sekä huoltajat että oppilaan ja
tarvittavat yhteistyötahot.
Vastuu riittävästä yhteistyöstä ja tiedonsiirrosta on oppilaan omalla luokanvalvojalla.

35.2.

Oppijana kehittyminen

Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma
erityinen tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen
huomioonottamista sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokkien 3-6 erityisenä tehtävänä on oppimaan oppimisen taitojen kehittäminen sekä
omien opiskelutapojen ja -taitojen tunnistaminen ja kehittäminen. Oppilaita rohkaistaan
itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja puolustamiseen
sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen. Heitä ohjataan myös velvollisuuksiensa ja
vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen.
Minkäänlaista kiusaamista tai syrjivää käyttäytymistä ei sallita. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin
ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä
osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun. Oppilaita kannustetaan tekemään valintoja
omista lähtökohdistaan, sukupuolittuneita ratkaisuja välttäen. Erityistä huomiota kiinnitetään
oppilaiden ohjauksen ja tuen tarpeisiin.
Vuosiluokkien 3-6 opetuksessa vahvistetaan ja täydennetään alemmilla vuosiluokilla
hankittuja perustaitoja ja opitaan uusia asioita. Oppiaineiden määrä kasvaa. Opetuksessa
pyritään löytämään luontevia tilanteita eheyttämiseen. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien
toteuttaminen vahvistaa oppiaineiden välistä yhteistyötä ja tarjoaa mahdollisuuksia
oppilaiden ikäkaudelle tärkeiden kokemusten saamiseen. Oppimiskokonaisuuksilla voidaan
lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla oppimista erilaisissa
oppimisympäristöissä. Oppilaiden osuus suunnittelussa vahvistuu. Oppimiskokonaisuudet
tarjoavat tilaisuuksia yhdessä tekemiseen, omaan ilmaisuun sekä yhteisön kannalta hyödylliseen
toimintaan.
Oppijana kehittyminen Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Oppilaat tunnistavat ja kehittävät omia opiskelutapojaan ja -taitojaan.
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- Oppilaita rohkaistaan itsensä hyväksymiseen, omien rajojen ja oikeuksien tunnistamiseen ja
puolustamiseen sekä omasta turvallisuudesta huolehtimiseen.
- Oppilaita ohjataan velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen ja rakentavaan
vuorovaikutukseen.
- Oppilaiden aiemmin hankittuja perustaitoja vahvistetaan ja opitaan uusia asioita.
- Monialaiset oppimiskokonaisuudet vahvistavat oppialiden yhteistyötä ja lisäävät työskentelyn
toiminnallisuutta ja tekemällä oppimista erilaissa oppimisympäristöissä.

35.3.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe

Siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle edellyttää koulun tai koulujen henkilöstön
suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä sekä
oppimisympäristöjen, toimintatapojen ja ohjaavien asiakirjojen tuntemista. Kodin ja koulun
välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa oppilaille
usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista sekä uusien
työskentelytapojen ja arviointikäytäntöjen kohtaamista. Tällöin on tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun
heitä rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Vastuu omasta opiskelusta lisääntyy ja
monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja
arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Lauritsalan palvelualueella ja Pontuksen koulussa
1. - 6. luokkien ja 7. - 9. luokkien siirtymävaiheen sujuvuus varmistetaan seuraavasti:
Elokuu - Lokakuu
•
•

•

Tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden hojksien ja oppimissuunnitelmien päivittäminen
(marraskuun loppuun mennessä)
Erityisen tuen päätösten tarkastaminen (pedagoginen selvitys, huoltajan kuuleminen,
oppilashuoltokäsittely, aluerehtorin päätös ja rehtorien esitys)
• Varmistetaan kunkin oppilaan oikea tuen taso
Tarvittaessa ohjataan oppilaita uusiin tutkimuksiin tai vanhojen tutkimusten tilanteen
päivityksiin

Marraskuu - joulukuu
•

Siirtymäpalaverit lähettävän
palvelualueen esimies kutsuu.

ja

vastaanottavan

koulun

välillä.

Perusopetuksen

Tammikuu
Opot tapaavat 6.luokkien oppilaita alakouluilla
Yläkoulun infoilta

Maaliskuu – Huhtikuu
•
•
•

Alakoululla tehdään tarvittaessa lukutaitoa, luetun ymmärtämistä ja matemaattisia taitoja
mittaavia testejä.
Yläkoulun luokkien muodostaminen oppilaita kuullen.
Tukioppilaat vierailevat yläkoulun opettajan kanssa 6.luokissa.
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•
•

Toukokuu
•

Yläkouluun tutustumispäivä

7.luokan syksyllä
ryhmäytymistä tuetaan:
•
•
•

7.luokkalaisten ryhmäytymispäivä
luokanohjaajan tunnit 1.jaksossa
tukioppilaiden järjestämät tuokiot 7.luokkalaisille

35.4.

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä jatketaan systemaattisesti. Tavoitteena on, että oppilaan
osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen sekä
oman identiteetin muotoutumiseen. Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja
ympäristön kanssa. Ystävyyden ja hyväksytyksi tulemisen merkitys on suuri. Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.

35.5.

Laaja-alaisen osaamisen alueet

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Olennaista on myös, miten he oppivat tekemään
havaintoja ja hakemaan, arvioimaan, muokkaamaan, tuottamaan sekä jakamaan tietoa ja ideoita.
Oppilaita ohjataan huomaamaan, että tieto voi rakentua monella tavalla, esimerkiksi tietoisesti
päättelemällä tai intuitiivisesti, omaan kokemukseen perustuen. Tutkiva ja luova työskentelyote,
yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja keskittymiseen edistävät ajattelun ja
oppimaan oppimisen kehittymistä.
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Opettajien on tärkeä rohkaista oppilaita luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla
avoimia uusille ratkaisuille. Rohkaisua tarvitaan myös epäselvän ja ristiriitaisen tiedon äärellä
olemiseen. Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja
siltä pohjalta tarkastelemaan ajattelutapojaan. Heidän kysymyksilleen annetaan tilaa ja heitä
innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan
myös omaa sisäistä tietoaan. Heitä rohkaistaan rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Koulun
muodostaman oppivan yhteisön jäseninä oppilaat saavat tukea ja kannustusta ideoilleen ja
aloitteilleen, jolloin heidän toimijuutensa voi vahvistua.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri
näkökulmista. Innovatiivisten ratkaisujen löytäminen edellyttää, että oppilaat oppivat näkemään
vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia ennakkoluulottomasti ja voivat käyttää kuvittelukykyään
olemassa olevien rajojen ylittämiseen. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut
toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä
luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät
vähitellen, kun oppilaat oppivat näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä
yhteyksiä sekä hahmottamaan kokonaisuuksia.
Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään
oppimisstrategioitaan. Oppimaan oppimisen taidot karttuvat, kun oppilaita ohjataan ikäkaudelleen
sopivalla tavalla asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä
hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan. Oppilaita tuetaan rakentamaan
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perusopetuksen aikana hyvä tiedollinen ja taidollinen perusta sekä kestävä motivaatio jatkoopinnoille ja elinikäiselle oppimiselle.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen Pontuksen koulun vuosiluokilla 3- 6
- Tiedonhankintataidot ja kriittinen ajattelu
- Monipuolinen vertaisoppiminen parin ja ryhmän kanssa
- Ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävät
- Oman oppimistyylin hahmottaminen ja kehittäminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista
osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Perusopetuksessa oppilaita ohjataan ympäristön kulttuuristen merkitysten tunnistamiseen ja
arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia
sosiaalisia, kulttuurisia, uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan
pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan
näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä
ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa
ja arjessa, miten media muokkaa kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä
yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti
eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan
hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja
kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä
ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti
ja toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan
asioita ja tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien,
erityisesti lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Omien kulttuurikokemusten hyödyntäminen
- Ihmisoikeuksiin tutustuminen ja lasten oikeuksien sopimus
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Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle
kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja
esiintymään eri tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi
kielenkäyttäjiksi sekä äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen
ja itsensä ilmaisemiseen vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään
matemaattisia symboleita, kuvia ja muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä
vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia
käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään
sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan
mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.

- Paikalliskulttuuri ja historia
- Monikulttuuriset tavat ja kielet
- Vuorovaikutuksen ja yhteistyön ja hyvän käytöksen harjoittaminen
- Oppilaslähtöiset tilaisuudet ja juhlat
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin
toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä
ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään
ympäristönsä hyvinvointia. Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään
hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja
hakemaan niihin liittyvää tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä
työstä sekä kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Oppilaat kasvavat huomaamaan
ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden. He oppivat myös ajanhallintaa, joka
on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan
omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös liikenteessä. Heitä ohjataan
ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta järkeviin teknologisiin valintoihin.
Opetuksessa tarkastellaan teknologian monimuotoisuutta ja ohjataan ymmärtämään sen
toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista. Perusopetuksessa oppilaita ohjataan
teknologian vastuulliseen käyttöön ja pohditaan siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen,
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Ajan hallinnan ja hyvän käytöksen harjoittelu
- Oma terveys ja hyvinvointi ja siitä huolehtiminen
- Oppilaat osallistuvat oppimisympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehtimiseen
- Tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen
- Turvallisuustaidot, liikenneturvallisuus ja jokamiehen oikeudet
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- Vastuullinen ja turvallinen teknologia
- Kuluttajataidot ja kestävä kehitys
L4 Monilukutaito
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja,
jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä.
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Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten
symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa. Tekstejä voidaan tulkita
ja tuottaa esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa
sen kulttuurista monimuotoisuutta. Monilukutaito merkitsee taitoa hankkia, yhdistää, muokata,
tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten
välineiden avulla. Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä
kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. Monilukutaitoon
sisältyy monia erilaisia lukutaitoja, joita kehitetään kaikessa opetuksessa. Oppilaiden tulee voida
harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä
oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen
kielen ja esitystapojen hallintaa. Osaamisen kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä
hyödyntävää pedagogiikkaa sekä oppiaineiden välistä ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää
yhteistyötä. Opetus tarjoaa mahdollisuuksia erilaisista teksteistä nauttimiseen. Oppimistilanteissa
oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa.
Oppimateriaalina hyödynnetään ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden
kulttuuristen yhteyksien ymmärtäminen. Opetuksessa tarkastellaan oppilaille merkityksellisiä,
autenttisia tekstejä sekä niistä nousevia tulkintoja maailmasta. Näin oppilaat voivat hyödyntää
opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää niitä myös osallistumisessa
ja vaikuttamisessa.
L4 Monilukutaito Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Erilaisten merkkien ja symbolien harjoittelu ja ajankohtaisten uutisten seuraaminen
- Erilaisten tekstien ja tuotosten tulkitseminen ja ymmärtäminen
- Fiktion, faktan ja mielipiteen tarkastelu ja erottaminen
- Monipuolinen tietolähteiden käyttö
- Kertominen, kuvaaminen, selostaminen, vertailu sekä erilaiset mediaesitykset tiedon
esittämistapoina
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan
ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä
sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan
käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita
opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja
luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä
vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma
aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen
löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa
opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita
näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan
niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona.
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Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana
monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että
kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tietoja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri
oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja
yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja
viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n
käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä,
mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Netiketti ja tekijänoikeudet
- Perustiedot ja taidot viestintätekniikassa
- Tvt-laitteiden käyttö oppimisen välineenä
- Ohjelmointi
- Tiedonhankinta eri lähteistä ja kriittisyys
- Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen vuorovaikutuksessa
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Työelämä, ammatit ja työn luonne muuttuvat mm. teknologisen kehityksen ja talouden
globalisoitumisen seurauksena. Työn vaatimusten ennakointi on vaikeampaa kuin ennen.
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia,
jotka auttavat oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkityksen, yrittäjyyden mahdollisuudet sekä
oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat
kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaaajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta.
Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta
sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tällöin harjoitellaan työelämässä
tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja yhteistyötaitoja sekä huomataan kielitaidon ja
vuorovaikutustaitojen merkitys. Itsensä työllistämisen taidot ja yrittäjyys sekä riskien arviointi
ja hallittu ottaminen tulevat tutuiksi myös erilaisten projektien kautta. Koulutyössä opitaan
ryhmätoimintaa, projektityöskentelyä ja verkostoitumista.
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Koulussa harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Yhteisessä työssä jokainen oppilas voi hahmottaa
oman tehtävänsä osana kokonaisuutta. Siinä opitaan myös vastavuoroisuutta ja ponnistelua
yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaat voivat oppia
suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja
ja tekemään johtopäätöksiä. He harjoittelevat työhön tarvittavan ajan arviointia ja muita työn
edellytyksiä sekä uusia ratkaisujen löytämistä olosuhteiden muuttuessa. Samalla on tilaisuus
oppia ennakoimaan työskentelyn mahdollisia vaikeuksia ja kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä. Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen
tulosten arvostamiseen.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti
ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen
kohteitaan sekä tekemään jatko-opintovalintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan,
perinteisten sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys Pontuksen koulussa vuosiluokilla 3 - 6
- Oppilaiden järjestelmällinen ja pitkäjänteinen työskentely ja vastuunotto omasta tekemisestään
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- Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kiinnostuksen kohteiden löytäminen
- Sisukkuus ja oman työn arvostaminen
- Erilaiset projektit ja yhteiset työskentelytilanteet
- Paikallisten asiantuntijoiden osaamisen hyödyntäminen opetuksessa
- Alueen elinkeinot ja ammatit sekä erilaiset työympäristöt tutuiksi
- Kummi- ja mentoritoiminta
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi
oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus
luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä
ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja
oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia
kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä
työskentelystä koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen
luontosuhteen kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen
mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja
vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen
merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan
omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia
harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden
ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen Pontuksen koulussa
vuosiluokilla 3 - 6
- Oppilaskuntatoiminta, Lastenparlamentti
- Kestävä kehitys ja ympäristöstä huolehtiminen
- Median käyttö vaikuttamisen välineenä
- Osallistuminen monilaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
- Omien oppimiskokonaisuuksien suunnittelu
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- Yhteiset pelisäännöt ja vuorovaikutussopimukset

35.6.

Oppiaineet

35.6.1. Matematiikka
Matematiikan tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tietoja viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan sekä
positiivista minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja. Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat
ottavat vastuuta omasta oppimisestaan.
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja
laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa matematiikkaa
monipuolisesti.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
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Vuosiluokkien 3−6 matematiikan opetuksessa tarjotaan kokemuksia, joita oppilaat hyödyntävät
matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostamisessa. Opetus kehittää oppilaiden
taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja välineillä. Monipuolisten
ongelmien ratkaisu yksin ja ryhmässä sekä erilaisten ratkaisutapojen vertailu ovat opetuksessa
keskeistä. Matematiikan opetuksessa varmennetaan ja laajennetaan oppilaiden lukukäsitteen ja
kymmenjärjestelmän ymmärtämistä. Lisäksi kehitetään laskutaidon sujuvuutta.
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Sisältöalueet

tavoitteet

S1 Ajattelun
taidot: Kehitetään
oppilaiden
taitoja löytää
yhtäläisyyksiä,
eroja ja
säännönmukaisuuksia.
Syvennetään
taitoa vertailla,
luokitella
ja asettaa
järjestykseen,
etsiä vaihtoehtoja
systemaattisesti,
havaita syy- ja
seuraussuhteita
sekä yhteyksiä
matematiikassa.
Suunnitellaan
ja toteutetaan
ohjelmia
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvion ”hyvä” /
arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Harjaannutetaan
taitoa laskea
peruslaskutoimituksia
päässä.
Harjoitellaan
yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja
sekä
varmistetaan
niiden
osaaminen.
Varmistetaan
kertolaskun
käsitteen
ymmärtäminen
ja opitaan
kertotaulut 6-9.
285

Vuosiluokat 3-6

S2 Luvut ja
laskutoimitukset:
Syvennetään ja
varmennetaan
oppilaiden
ymmärrys
kymmenjärjestelmästä.
Käsitystä lukujen
rakenteesta,
yhteyksistä ja
jaollisuudesta
monipuolistetaan
tutkimalla ja
luokittelemalla
lukuja.

Varmistetaan
kertotaulujen
1-10 osaaminen.
Harjoitellaan
kertolaskualgoritmia
ja varmistetaan
sen osaaminen.
Opiskellaan
jakolaskua sekä
sisältö- että
ositusjakotilanteissa.
Harjoitellaan
lukuyksiköittäin
jakamista.
Hyödynnetään
laskutoimitusten
ominaisuuksia
ja niiden välisiä
yhteyksiä.
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Oppilaita
ohjataan
pyöristämään
lukuja ja
laskemaan
likiarvoilla siten,
että he oppivat
arvioimaan
tuloksen
suuruusluokan.
Kaikkia
laskutoimituksia
harjoitellaan
monipuolisissa
tilanteissa
hyödyntäen
tarvittavia
välineitä.
Pohjustetaan
negatiivisen
luvun käsite ja
laajennetaan
lukualuetta
negatiivisilla
kokonaisluvuilla.
Opitaan
murtoluvun käsite
ja harjoitellaan
murtolukujen
peruslaskutoimituksia
eri tilanteissa.
Kerto- ja
jakolaskussa
pitäydytään
luonnollisella
luvulla
kertomisessa
ja jakamisessa.
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Perehdytään
desimaalilukuihin
osana
kymmenjärjestelmää
ja harjoitellaan
peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla.
Perehdytään
prosentin
käsitteeseen.
Pohjustetaan
prosenttiluvun
ja -arvon
ymmärtämistä
ja harjoitellaan
niiden laskemista
yksinkertaisissa
tapauksissa.
Hyödynnetään
murtoluvun,
desimaaliluvun ja
prosentin välisiä
yhteyksiä.

S4 Geometria
ja mittaaminen:
Rakennetaan,
piirretään,
tutkitaan ja
luokitellaan
kappaleita
ja kuvioita.
Luokitellaan
kappaleet
lieriöihin,
kartioihin
ja muihin
kappaleisiin.
Tutustutaan
tarkemmin
suorakulmaiseen
särmiöön,
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S3 Algebra:
Tutkitaan
lukujonon
säännönmukaisuutta
sekä jatketaan
lukujonoa
säännön
mukaan.
Tutustutaan
tuntemattoman
käsitteeseen.
Tutkitaan yhtälöä
ja etsitään
yhtälön ratkaisuja
päättelemällä ja
kokeilemalla.

ympyrälieriöön,
ympyräpohjaiseen
kartioon ja
pyramidiin.
Luokitellaan
tasokuviot
monikulmioihin
ja muihin
kuvioihin sekä
tutkitaan niiden
ominaisuuksia.
Perehdytään
tarkemmin
kolmioihin,
nelikulmioihin
ja ympyrään.
Perehdytään
pisteen, janan,
suoran ja kulman
käsitteisiin.
Harjoitellaan
kulmien
piirtämistä,
mittaamista ja
luokittelemista.
Tarkastellaan
symmetriaa
suoran suhteen.
Ohjataan
oppilaita
havaitsemaan
myös kierto- ja
siirtosymmetrioita
ympäristössä
esimerkiksi
osana taidetta.
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Käsitellään
koordinaatistosta
ensin
ensimmäinen
neljännes ja
laajennetaan
sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan
mittakaavan
käsitteeseen ja
käytetään sitä
suurennoksissa
ja
pienennöksissä.
Ohjataan
oppilaita
hyödyntämään
mittakaavaa
kartan käytössä.
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Harjoitellaan
mittaamista
ja kiinnitetään
huomiota
mittaustarkkuuteen,
mittaustuloksen
arviointiin ja
mittauksen
tarkistamiseen.
Mitataan ja
lasketaan
erimuotoisten
kuvioiden
piirejä ja pintaaloja sekä
suorakulmaisten
särmiöiden
tilavuuksia.
Ohjataan
oppilaita
ymmärtämään,
miten
mittayksikköjärjestelmä
rakentuu.
Harjoitellaan
yksikönmuunnoksia
yleisimmin
käytetyillä
mittayksiköillä.

Tutustutaan
todennäköisyyteen
arkitilanteiden
perusteella
päättelemällä,
onko tapahtuma
mahdoton,
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S5
Tietojenkäsittely,
tilastot ja
todennäköisyys:
Kehitetään
oppilaiden taitoja
kerätä tietoa
järjestelmällisesti
kiinnostavista
aihepiireistä.
Tallennetaan ja
esitetään tietoa
taulukoiden ja
diagrammien
avulla.
Käsitellään
tilastollisista
tunnusluvuista
suurin ja pienin
arvo, keskiarvo ja
tyyppiarvo.

mahdollinen vai
varma.
Merkitys, arvot,
asenteet
T1 pitää yllä
oppilaan
innostusta ja
kiinnostusta
matematiikkaa
kohtaan sekä
tukea myönteistä
minäkuvaa ja
itseluottamusta

1.

– 6. L1 Ajattelu
Oppilas
ja oppimaan
arvioi oppiminen
omaa
L3 Itsestä
oppimistaan
huolehtiminen ja
ja
arjen taidot
vahvuuksiaan
matematiikan
L5 TVToppijana.
osaaminen

Ei vaikuta arvion
tai arvosanan
muodostamiseen.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

Työskentelyn
taidot
T2 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
yhteyksiä
oppimiensa
asioiden välillä

3lk Oppilas
havaitsee
ohjatusti
yhteyksiä
oppimiensa
asioiden välillä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito

Opittujen
Oppilas tunnistaa
asioiden yhteydet ja antaa
esimerkkejä
oppimiensa
asioiden välisistä
yhteyksistä

4lk Oppilas
ymmärtää
opittujen asioiden
välisiä yhteyksiä.
5lk Oppilas oppii
vertailemaan,
luokittelemaan
ja asettamaan
järjestykseen
ja etsimään
vaihtoehtoja
ja syy- ja
seuraussuhteita.
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6lk Oppilas
tunnistaa ja antaa
esimerkkejä
oppimiensa
asioiden välisistä
yhteyksistä
T3 ohjata
oppilasta
kehittämään
taitoaan esittää
kysymyksiä
ja tehdä
perusteltuja
päätelmiä
havaintojensa
pohjalta

3lk Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
esittämään
matemaattisia
kysymyksiä
ja tekemään
päätelmiä
havaintojensa
pohjalta.
4lk Oppilas
harjoittee
esittämään
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen

Kysymysten
esittäminen ja
päättelytaidot

Oppilas
osaa esittää
matematiikan
kannalta
mielekkäitä
kysymyksiä ja
päätelmiä.

matemaattisia
kysymyksiä
ja tekemään
päätelmiä
havaintojensa
pohjalta.
5lk Oppilas
oppii esittämään
matemaattisia
kysymyksiä ja
päätelmiä.
6lk Oppilas
osaa esittää
matematiikan
kannalta
mielekkäitä
kysymyksiä ja
päätelmiä.
L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Ratkaisujen
ja päätelmien
esittäminen

Oppilas esittää
ratkaisujaan ja
päätelmiään eri
tavoin.

L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen

5lk Oppilas
esittää
matemaattisia
päätelmiään
ja ratkaisujaan
eri tavoin,
konkreettisia
välineitä
ja tieto- ja
viestintäteknologiaa
hyödyntäen.
6lk Oppilas
esittää
ratkaisujaan ja
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T4 kannustaa
3lk Oppilas
oppilasta
harjoittelee
esittämään
esittämään
päättelyään ja
päättelyään ja
ratkaisujaan
ratkaisujaan
muille
muille
konkreettisin
konkreettisin
välinein,
välinein,
piirroksin,
piirroksin,
suullisesti ja
suullisesti ja
kirjallisesti
kirjallisesti.
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa4lk Oppilas
harjoittelee
hyödyntäen
esittämään
päättelyään ja
ratkaisujaan
muille
konkreettisin
välinein,
piirroksin,
suullisesti ja
kirjallisesti.

päätelmiään eri
tavoin.
T5 ohjata ja
3lk Oppilas
L1 Ajattelu
tukea oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
ongelmanratkaisutaitojen
ohjatusti
oppiminen
kehittämisessä
ongelmanratkaisutaitojaan.
L4 Monilukutaito
4lk Oppilas
L5 TVTkehittää
osaaminen
ongelmanratkaisutaitojaan,
kun hänelle
näytetään
erilaisia
ratkaisumalleja
ja keskustellaan
niistä.

Ongelmaratkaisutaidot
Oppilas käyttää
ongelmanratkaisussaan
erilaisia
strategioita.

5lk Oppilas
kehittää
monipuolisesti
ongelmanratkaisutaitojaan
ja strategioitaan.
6lk Oppilas
osaa käyttää
ongelmanratkaisussaan
erilaisia
strategioita.
T6 ohjata
oppilasta
kehittämään
taitoaan arvioida
ratkaisun
järkevyyttä
ja tuloksen
mielekkyyttä

3lk Oppilas
harjoittelee
arvioimaan
ratkaisujen
järkevyyttä
ja tuloksen
mielekkyyttä.
4lk Oppilas
kehittää taitoaan
arvioida ratkaisun
järkevyyttä
ja tuloksen
mielekkyyttä.
5lk Oppilas osaa
arvioida tuloksia
järkevästi.
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6lk Oppilas osaa
pääsääntöisesti
arvioida ratkaisun
järkevyyttä
ja tuloksen
mielekkyyttä.
Käsitteelliset ja
tiedonalakohtaiset
tavoitteet
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Taito arvioida
ratkaisua

Oppilas osaa
pääsääntöisesti
arvioida ratkaisun
järkevyyttä
ja tuloksen
mielekkyyttä.

T7 ohjata
oppilasta
käyttämään ja
ymmärtämään
matemaattisia
käsitteitä ja
merkintöjä

3lk Oppilas
harjoittelee
käyttämään ja
ymmärtämään
matemaattisia
käsitteitä ja
merkintöjä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito

Matemaattisten
käsitteiden
ymmärtäminen ja
käyttö

Oppilas käyttää
pääsääntöisesti
oikeita käsitteitä
ja merkintöjä.

Kymmenjärjestelmän
ymmärtäminen

Oppilas hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen,
myös
desimaalilukujen
osalta.

Lukukäsite

Oppilas
osaa käyttää
positiivisia
rationaalilukuja

4lk Oppilaan
ymmärrys
kymmenjärjestelmästä,
peruslaskutoimituksista,
geometriasta
ja mittaamisen
käsitteistä
vahvistuu.
5lk Oppilas osaa
tulkita taulukoita
ja diagrammeja
ja tehdä
yksinkertaisia
ohjelmointitehtäviä.
6lk Oppilas
käyttää
pääsääntöisesti
oikeita käsitteitä
ja merkintöjä.
T8 tukea ja
3lk Oppilas
L1 Ajattelu
ohjata oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
vahvistamaan
vahvistamaan
oppiminen
ja laajentamaan ymmärrystään
L4 Monilukutaito
ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä.
kymmenjärjestelmästä
4lk Oppilas
ymmärtää
kymmenjärjestelmän
periaatteen.

6lk oppilas
hallitsee
kymmenjärjestelmän
periaatteen,
myös
desimaalilukujen
osalta.
T9 tukea
oppilasta
lukukäsitteen
kehittymisessä
positiivisiin

3lk Oppilas oppii
murtoluvun
käsitteen ja
harjoittelee

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito
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5lk Oppilas
harjoittelee
kymmenjärjestelmän
periaatteita
desimaalilukujen
osalta.

rationaalilukuihin
ja negatiivisiin
kokonaislukuihin

peruslaskutoimituksia
murtoluvuilla.

ja negatiivisia
kokonaislukuja

4lk Oppilas
perehtyy
desimaalilukuihin
ja harjoittelee
peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla.
Oppilas
harjoittelee
yksinkertaista
prosenttilaskua.
5lk Oppilas
tutustuu
negatiivisiin
kokonaislukuihin.
6lk Oppilas
osaa käyttää
positiivisia
rationaalilukuja
ja negatiivisia
kokonaislukuja

T10 opastaa
oppilasta
saavuttamaan
sujuva laskutaito
päässä ja
kirjallisesti
hyödyntäen
laskutoimitusten
ominaisuuksia

3lk Oppilaan
päässälaskutaito
harjaantuu.
4lk Oppilas oppii
hyödyntämään
laskutoimitusten
ominaisuuksia
ja niiden välisiä
yhteyksiä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Laskutaidot ja
Oppilas laskee
peruslaskutoimitusten
melko sujuvasti
ominaisuuksien
päässä ja
hyödyntäminen
kirjallisesti.

L6
Työelämäntaidot
ja yrittäjyys

5lk Oppilas
harjoittelee
kaikkia
laskutoimituksia
monipuolisissa
tilanteissa
tarvittavia
välineitä
hyödyntäen.
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6lk Oppilas
laskee melko
sujuvasti päässä
ja kirjallisesti.
T11 ohjata
oppilasta
havainnoimaan
ja kuvailemaan
kappaleiden
ja kuvioiden
geometrisia
ominaisuuksia
sekä tutustuttaa
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3lk Oppilas
harjoittelee
havainnoimaan
ja kuvailemaan
geometrisia
ominaisuuksia
ja tutustuu
geometrisiin
käsitteisiin.

L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen

Geometrian
käsitteet ja
geometristen
ominaisuuksien
havainnointi

Oppilas osaa
luokitella ja
tunnistaa
kappaleita ja
kuvioita. Oppilas
osaa käyttää
mittakaavaa
sekä tunnistaa
suoran ja

oppilas
geometrisiin
käsitteisiin

4lk Oppilas
harjoittelee
luokittelua ja
kappaleiden
tunnistamista
ja geometrisia
käsitteitä.

pisteen suhteen
symmetrisiä
kuvioita.

5lk Oppilas osaa
rakentaa, piirtää,
tutkia ja luokitella
geometrisia
kappaleita ja
kuvioita.
6lk Oppilas
osaa luokitella
ja tunnistaa
kappaleita ja
kuvioita. Oppilas
osaa käyttää
mittakaavaa
sekä tunnistaa
suoran ja
pisteen suhteen
symmetrisiä
kuvioita.
3lk Oppilas
L1 Ajattelu
tutustuu
ja oppimaan
mittayksikköjärjestelmään
oppiminen
ja harjoittelee
L3 Itsestä
mittaamista.
huolehtiminen ja
4lk Oppilas oppii arjen taidot
ymmärtämään,
L6
miten
Työelämäntaidot
mittayksikköjärjestelmä
ja yrittäjyys
rakentuu. Hän
harjoittelee
yksikönmuunnoksia
yleisimmin
käytetyillä
mittayksiköillä.

Mittaaminen

Oppilas osaa
valita sopivan
mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä.
Oppilas osaa
laskea pinta-aloja
ja tilavuuksia.
Hän hallitsee
yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

5lk Oppilas
tutustuu
mittakaavan
käsitteeseen,
symmetriaan ja
koordinaatistoon.
6lk Oppilas osaa
valita sopivan
mittavälineen,
mitata ja arvioida
mittaustuloksen
järkevyyttä.
Oppilas osaa
laskea pinta-aloja
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T12 ohjata
oppilasta
arvioimaan
mittauskohteen
suuruutta ja
valitsemaan
mittaamiseen
sopivan välineen
ja mittayksikön
sekä pohtimaan
mittaustuloksen
järkevyyttä

ja tilavuuksia.
Hän hallitsee
yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.
T13 ohjata
3lk Oppilas
oppilasta
tutustuu
laatimaan ja
taulukoihin ja
tulkitsemaan
diagrammeihin.
taulukoita ja
4lk Oppilas
diagrammeja
sekä käyttämään kerää tietoa eri
aihepiireistä
tilastollisia
ja tallentaa ja
tunnuslukuja
esittää tietoa
sekä tarjota
taulukoiden ja
kokemuksia
todennäköisyydestädiagrammien
avulla.

L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen

Taulukoiden ja
diagrammien
laatiminen ja
tulkinta

Oppilas osaa
laatia taulukon
annetusta
aineistosta sekä
tulkita taulukoita
ja diagrammeja.
Oppilas
osaa laskea
keskiarvon
ja määrittää
tyyppiarvon.

5lk Oppilas
tutustuu
tilastollisista
tunnusluvuista
pienimpään ja
suurimpaan
arvoon,
keskiarvoon ja
tyyppiarvoon.
Oppilas tutustuu
todennäköisyyteen
arkitilanteissa.
6lk Oppilas osaa
laatia taulukon
annetusta
aineistosta sekä
tulkita taulukoita
ja diagrammeja.
Oppilas
osaa laskea
keskiarvon
ja määrittää
tyyppiarvon.
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T14 innostaa
3lk Oppilas
L1 Ajattelu
oppilasta
tutustuu
ja oppimaan
laatimaan
toimintaohjeiden oppiminen
toimintaohjeita
laatimiseen
L4 Monilukutaito
tietokoneohjelmina graafisessa
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.
L5 TVTohjelmointiympäristössä
osaaminen
4lk oppilas

harjoittelee
L6
laatimaan
Työelämäntaidot
toimintaohjeita
ja yrittäjyys
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.
5lk Oppilas
osaa suunnitella
ja toteuttaa
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Ohjelmointi
Oppilas osaa
graafisessa
ohjelmoida
ohjelmointiympäristössä
toimivan
ohjelman
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.

toimintaohjeita
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.
6lk Oppilas
osaa ohjelmoida
toimivan
ohjelman
graafisessa
ohjelmointiympäristössä.

Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Opetuksen lähtökohtana käytetään oppilaille tuttuja ja kiinnostavia aiheita ja ongelmia.
Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa. Välineet tulee olla helposti saatavilla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan. Työskennellään sekä
yhdessä että itsenäisesti. Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa.
Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja opiskelussa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Jokaisella oppilaalla on mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea
uusien sisältöjen oppimiseksi. Matematiikan oppimiselle on varattava riittävästi aikaa ja tuen
on oltava systemaattista. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen kehittymistä seurataan
jatkuvasti. Tarjottava tuki antaa oppilaille mahdollisuuden kehittää taitojaan niin, että myönteinen
asenne ja kyvykkyyden tunne vahvistuvat. Oppilaille tarjotaan sopivia välineitä oppimisen tueksi
ja heille tarjotaan mahdollisuuksia oivaltaa ja ymmärtää itse. Jokaiselle oppilaalle turvataan
mahdollisuus riittävään harjoitteluun.
Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille vaihtoehtoisia työskentelymuotoja ja rikastuttamalla
käsiteltäviä sisältöjä. Sisältöalueita voivat olla esimerkiksi lukujen ominaisuudet, erilaiset
lukujonot, geometria, luova ongelmanratkaisu ja matematiikan sovellukset.

Oppilaan oppimisen arviointi matematiikassa vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. Arviointi on
monipuolista ja palaute ohjaavaa ja rakentavaa. Ne tukevat oppilaiden matemaattisten taitojen
kehittymistä ja rohkaisevat tarvittaessa uuteen yrittämiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tiedostamaan vahvuuksiaan. Palaute auttaa oppilaita ymmärtämään, mitä tietoja ja
taitoja tulisi edelleen kehittää ja miten. Lisäksi oppilaita ohjataan kiinnittämään huomiota tapaansa
työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.

Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja
tuotosta. Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja
kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
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Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen,
välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla. Arvioinnin kohteena ovat tekemisen tapa,
ratkaisujen oikeellisuus sekä taito soveltaa opittua.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
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Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
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Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja vahvuuksiaan matematiikan oppijana.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Oppilas havaitsee ohjatusti yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Oppilas harjoittelee ohjatusti esittämään matemaattisia kysymyksiä ja tekemään päätelmiä
havaintojensa pohjalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas harjoittelee esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Oppilas harjoittelee ohjatusti ongelmanratkaisutaitojaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Oppilas harjoittelee arvioimaan ratkaisujen järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Oppilas harjoittelee käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Oppilas harjoittelee vahvistamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Oppilas oppii murtoluvun käsitteen ja harjoittelee peruslaskutoimituksia murtoluvuilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Oppilaan päässälaskutaito harjaantuu.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.
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Arvioinnin kohde

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Oppilas harjoittelee havainnoimaan ja kuvailemaan geometrisia ominaisuuksia ja tutustuu
geometrisiin käsitteisiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Oppilas tutustuu mittayksikköjärjestelmään ja harjoittelee mittaamista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Oppilas tutustuu taulukoihin ja diagrammeihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

Vuosiluokat 3-6

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Oppilas tutustuu toimintaohjeiden laatimiseen graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.

Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
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S4 Geometria ja mittaaminen

Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet

Vuosiluokat 3-6

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja vahvuuksiaan matematiikan oppijana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Oppilas ymmärtää opittujen asioiden välisiä yhteyksiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Oppilas harjoittee esittämään matemaattisia kysymyksiä ja tekemään päätelmiä havaintojensa
pohjalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas harjoittelee esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin,
suullisesti ja kirjallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.
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Oppilas kehittää ongelmanratkaisutaitojaan, kun hänelle näytetään erilaisia ratkaisumalleja ja
keskustellaan niistä.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Oppilas kehittää taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Oppilaan ymmärrys kymmenjärjestelmästä, peruslaskutoimituksista, geometriasta ja mittaamisen
käsitteistä vahvistuu.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Oppilas ymmärtää kymmenjärjestelmän periaatteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Oppilas perehtyy desimaalilukuihin ja harjoittelee peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla. Oppilas
harjoittelee yksinkertaista prosenttilaskua.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Oppilas oppii hyödyntämään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
306

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Oppilas harjoittelee luokittelua ja kappaleiden tunnistamista ja geometrisia käsitteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Oppilas oppii ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Hän harjoittelee
yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Oppilas kerää tietoa eri aihepiireistä ja tallentaa ja esittää tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.
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Arvioinnin kohde

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
oppilas harjoittelee laatimaan toimintaohjeita graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

Vuosiluokat 3-6

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
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ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja vahvuuksiaan matematiikan oppijana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Oppilas oppii vertailemaan, luokittelemaan ja asettamaan järjestykseen ja etsimään vaihtoehtoja
ja syy- ja seuraussuhteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Oppilas oppii esittämään matemaattisia kysymyksiä ja päätelmiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas esittää matemaattisia päätelmiään ja ratkaisujaan eri tavoin, konkreettisia välineitä ja
tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Oppilas kehittää monipuolisesti ongelmanratkaisutaitojaan ja strategioitaan.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Oppilas osaa arvioida tuloksia järkevästi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Oppilas osaa tulkita taulukoita ja diagrammeja ja tehdä yksinkertaisia ohjelmointitehtäviä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Oppilas harjoittelee kymmenjärjestelmän periaatteita desimaalilukujen osalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Oppilas tutustuu negatiivisiin kokonaislukuihin.

Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Oppilas harjoittelee kaikkia laskutoimituksia monipuolisissa tilanteissa tarvittavia välineitä
hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Oppilas osaa rakentaa, piirtää, tutkia ja luokitella geometrisia kappaleita ja kuvioita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Oppilas tutustuu mittakaavan käsitteeseen, symmetriaan ja koordinaatistoon.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.
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T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Oppilas tutustuu tilastollisista tunnusluvuista pienimpään ja suurimpaan arvoon, keskiarvoon ja
tyyppiarvoon. Oppilas tutustuu todennäköisyyteen arkitilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

312

Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaohjeita graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ajattelun taidot
Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia. Syvennetään
taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita
syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa. Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia
graafisessa ohjelmointiympäristössä.
S2 Luvut ja laskutoimitukset
Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä. Käsitystä lukujen
rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä. Harjoitellaan yhteen- ja
vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen. Varmistetaan kertolaskun
käsitteen ymmärtäminen ja opitaan kertotaulut 6-9. Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. Opiskellaan jakolaskua
sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa. Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista. Hyödynnetään
laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.

Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia
desimaaliluvuilla. Perehdytään prosentin käsitteeseen. Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon
ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa. Hyödynnetään
murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
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Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat
arvioimaan tuloksen suuruusluokan. Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa
tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.

S3 Algebra
Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan. Tutustutaan
tuntemattoman käsitteeseen. Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja
kokeilemalla.
S4 Geometria ja mittaaminen
Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita. Luokitellaan kappaleet
lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin. Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön,
ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin. Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin
ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia. Perehdytään tarkemmin kolmioihin,
nelikulmioihin ja ympyrään. Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen. Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja
siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin
neljänneksiin.
Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin
ja mittauksen tarkistamiseen. Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja
pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia. Ohjataan oppilaita ymmärtämään,
miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu. Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä
mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys
Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. Käsitellään tilastollisista
tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
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Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma
mahdoton, mahdollinen vai varma.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L5

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L3

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L4

T8

S2

L1, L4

T9

S2

L1, L4

T10

S2

L1, L3, L6

T11

S4

L4, L5

T12

S4

L1, L3, L6

T13

S5

L4, L5

T14

S1

L1, L4, L5, L6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan
sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
Oppilas arvioi omaa oppimistaan ja vahvuuksiaan matematiikan oppijana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvion tai arvosanan
muodostamiseen. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Opittujen asioiden yhteydet

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja antaa esimerkkejä
oppimiensa asioiden välisistä yhteyksistä

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä
perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten esittäminen ja päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää matematiikan kannalta
mielekkäitä kysymyksiä ja päätelmiä.

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri tavoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ratkaisujen ja päätelmien esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ratkaisujaan ja päätelmiään eri
tavoin.

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä
Oppilas osaa käyttää ongelmanratkaisussaan erilaisia strategioita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ongelmaratkaisutaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää ongelmanratkaisussaan
erilaisia strategioita.

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja
tuloksen mielekkyyttä
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taito arvioida ratkaisua

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa pääsääntöisesti arvioida
ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä
ja merkintöjä
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita käsitteitä ja merkintöjä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Matemaattisten käsitteiden ymmärtäminen ja
käyttö
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää pääsääntöisesti oikeita
käsitteitä ja merkintöjä.

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään
kymmenjärjestelmästä
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kymmenjärjestelmän ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hallitsee kymmenjärjestelmän
periaatteen, myös desimaalilukujen osalta.

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin
rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin
Oppilas osaa käyttää positiivisia rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lukukäsite

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää positiivisia
rationaalilukuja ja negatiivisia kokonaislukuja.

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja
kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja kirjallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laskutaidot ja peruslaskutoimitusten
ominaisuuksien hyödyntäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas laskee melko sujuvasti päässä ja
kirjallisesti.

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden
ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas
geometrisiin käsitteisiin
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa sekä
tunnistaa suoran ja pisteen suhteen symmetrisiä kuvioita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Geometrian käsitteet ja geometristen
ominaisuuksien havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa luokitella ja tunnistaa kappaleita
ja kuvioita. Oppilas osaa käyttää mittakaavaa
sekä tunnistaa suoran ja pisteen suhteen
symmetrisiä kuvioita.
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Arvioinnin kohde

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan
mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan
mittaustuloksen järkevyyttä
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen, mitata ja arvioida mittaustuloksen järkevyyttä. Oppilas
osaa laskea pinta-aloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät mittayksikkömuunnokset.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mittaaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valita sopivan mittavälineen,
mitata ja arvioida mittaustuloksen
järkevyyttä. Oppilas osaa laskea pintaaloja ja tilavuuksia. Hän hallitsee yleisimmät
mittayksikkömuunnokset.

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja
sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia
todennäköisyydestä
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta aineistosta sekä tulkita taulukoita ja diagrammeja. Oppilas
osaa laskea keskiarvon ja määrittää tyyppiarvon.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taulukoiden ja diagrammien laatiminen ja
tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa laatia taulukon annetusta
aineistosta sekä tulkita taulukoita ja
diagrammeja. Oppilas osaa laskea keskiarvon
ja määrittää tyyppiarvon.

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina
graafisessa ohjelmointiympäristössä
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ohjelmointi graafisessa
ohjelmointiympäristössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjelmoida toimivan ohjelman
graafisessa ohjelmointiympäristössä.

35.6.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI
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Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
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Toisen kotimaisen kielen opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa
herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa kieliympäristöissä. Koulussa
ohjataan arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasaarvoa kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä
käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan
työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia
verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tietoja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä
Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 auttaa oppilasta
jäsentämään käsitystään
kaikkien osaamiensa kielten
keskinäisestä suhteesta

Oppilas jäsentää käsitystään
kaikkien osaamiensa kielten
keskinäisestä suhteesta.

L1, L2, L4

T2 tutustuttaa oppilas
suomen ja ruotsin asemaan
kansalliskielinä sekä ruotsin
kielen vaikutukseen suomen
kieleen

Oppilas tutustuu suomen
ja ruotsin asemaan
kansalliskielinä sekä ruotsin
kielen vaikutukseen suomen
kieleen.

L2

Kasvu kulttuuriseen
moninaisuuteen ja
kielitietoisuuteen S1

Kieltenopiskelutaidot S2
T3 ohjata oppilasta
harjaannuttamaan
viestinnällisiä taitojaan
sallivassa opiskeluilmapiirissä
ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen
sekä ottamaan vastuuta
opiskelustaan ja arvioimaan
osaamistaan

Oppilas harjoittelee
L1, L5, L3
viestinnällisiä taitojaan
sallivassa opiskeluilmapiirissä.
Oppilas käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa. Oppilas
ottaa vastuuta opiskelustaan
ja osaa arvioida osaamistaan.

T4 rohkaista oppilasta
näkemään ruotsin taito
tärkeänä osana elinikäistä
oppimista ja oman
kielivarannon karttumista
ja rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen
löytämiseen ja
hyödyntämiseen myös koulun
ulkopuolella

Oppilas tunnistaa ruotsin
kielen käyttöalueita ja –
mahdollisuuksia omassa
elämässään.

L3, L5

T5 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia,
erityisesti suullisia
viestintätilanteita

Oppilas harjoittelee
erilaisia, erityisesti suullisia
viestintätilanteita.

L4

T6 rohkaista oppilasta
käyttämään viestinsä perille
saamiseksi monenlaisia,
myös ei-kielellisiä keinoja ja
pyytämään tarvittaessa toistoa
ja hidastusta

Oppilas käyttää viestinsä
perille saamiseksi
monenlaisia, myös eikielellisiä keinoja. Oppilas
pyytää tarvittaessa toistoa ja
hidastusta.

L4

T7 ohjata oppilasta
harjoittelemaan erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia

Oppilas harjoittelee erilaisia
kohteliaisuuden ilmauksia.

L4

Vuosiluokat 3-6

Kehittyvä kielitaito, taito toimia
vuorovaikutuksessa S3

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita
tekstejä S3
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T8 rohkaista oppilasta
ottamaan selvää
tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta
ja ikätasolleen sopivasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä

Oppilas oppii ottamaan
selvää tilanneyhteyden avulla
helposti ennakoitavasta
ja ikätasolleen sopivasta
puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä.

L4

Oppilas harjoittelee runsaasti
ikätasolle sopivaa hyvin
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista.

L4

Kehittyvä kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
T9 tarjota oppilaalle runsaasti
tilaisuuksia harjoitella
ikätasolle sopivaa hyvin
pienimuotoista puhumista ja
kirjoittamista
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Ruotsin kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista
kuvaavaa sanallista arviota /arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen
tavoite

Sisältö-alueet

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/
arvosanan
kahdeksan
osaaminen

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kielten
Oppilas osaa
keskinäissuhteiden
kuvata, mihin
hahmottaminen kielikuntiin

Kasvu
Tarkastellaan
kulttuuriseen ja verrataan
moninaisuuteenruotsin
ja
kielen ja
kielitietoisuuteenentuudestaan
tuttujen kielten
tärkeimpiä
yhtäläisyyksiä
ja eroja.
T1 Auttaa
oppilasta
jäsentämään
käsitystään
kaikkien
osaamiensa
kielten
keskinäisistä
suhteista

Oppilas
jäsentää
käsitystään
kaikkien
osaamiensa
kielten
keskinäisestä
suhteesta.

L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

hänen
osaamansa ja
opiskelemansa
kielet
kuuluvat.

L4
Monilukutaito

Vuosiluokat 3-6

T2 tutustuttaa
oppilas
suomen
ja ruotsin
asemaan
kansalliskielinä
sekä ruotsin
kielen
vaikutukseen
suomen
kieleen

Oppilas
tutustuu
suomen
ja ruotsin
asemaan
kansalliskielinä
sekä ruotsin
kielen
vaikutukseen
suomen
kieleen.

Kielenopiskelutaidot
Asetetaan
tavoitteita ja
suunnitellaan
toimintaa
yhdessä.
Selvitetään,
missä
ruotsin taitoa
tarvitaan ja
missä sitä
voi käyttää.
Opetellaan
huomaamaan,
miten ruotsin
kieli näkyy
erilaisissa
arkisissa
yhteyksissä.
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L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu

Ruotsin kielen
aseman ja
merkityksen
tunteminen
Suomessa

Oppilas osaa
nimetä syitä,
joiden vuoksi
Suomessa
käytetään
ruotsia ja
mainita
ruotsista
suomeen
lainautuneita
sanoja.

T3ohjata
Oppilas
L1 Ajattelu
Toiminta
Oppilas
oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
opiskelutilanteessa
harjaannuttaa
harjaannuttamaan
viestinnällisiä oppiminen,
ruotsin
viestinnällisiä taitojaan
L3 Itsestä
taitoaan
taitojaan
sallivassa
huolehtiminen
ryhmässä
sallivassa
opiskeluilmapiirissä.
ja arjen taidot
myös tieto- ja
opiskeluilmapiirissä
Oppilas
L5 TVTviestintäteknologiaa
ja tieto- ja
käyttää
teknologinen
viestintäteknologiaa
tieto- ja
osaaminen
käyttäen,
käyttäen sekä viestintäteknologiaa.
huolehtii
ottamaan
Oppilas ottaa
kotitehtävistään
vastuuta
vastuuta
sekä
opiskelustaan opiskelustaan
osallistuu
ja arvioimaan ja osaa
ryhmän
osaamistaan arvioida
työskentelyyn
osaamistaan.
myönteisellä
tavalla.
Oppilas osaa
arvioida
ruotsin
taitonsa
kehittymistä
suhteellisen
realistisesti.

Kehittyvä
Sanastoa ja
kielitaito,
rakenteita
taito toimia
opetellaan
vuorovaikutuksessa
monenlaisten
aihepiirien
yhteydessä,
kuten minä
itse, perheeni,
koulu,
harrastukset
ja vapaa-ajan
vietto. Lisäksi
valitaan

Ruotsin kielen Oppilas
käyttöalueiden osaa mainita
ja –
joitakin
mahdollisuuksien
tunnistaminen ruotsin kielen
käyttöalueita
omassa
ja elämässä
mahdollisuuksia.

Taitotaso:
A1.2
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T4 rohkaista
Oppilas
L3 Itsestä
oppilaita
tunnistaa
huolehtiminen
näkemään
ruotsin kielen ja arjen taidot
ruotsin taito
käyttöalueita
L5 TVTtärkeänä
ja –
osana
mahdollisuuksiateknologinen
osaaminen
elinikäistä
omassa
oppimista
elämässään.
ja oman
kielivarannon
karttumista
ja rohkaista
ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen
löytämiseen ja
hyödyntämiseen
myös koulun
ulkopuolella

yhdessä
kiinnostavia
kielenkäytön
aihepiirejä.
Opetellaan
ruotsin kielen
tärkeimmät
suomesta
poikkeavat
foneettiset
merkit
ja niiden
luonteva
ääntäminen.
Harjoitellaan
erilaisia
vuorovaikutustilanteita.
T5 ohjata
Oppilas
L4
oppilasta
harjoittelee
Monilukutaito
harjoittelemaan erilaisia,
erilaisia,
erityisesti
erityisesti
suullisia
suullisia
viestintätilanteita.
viestintätilanteita

Vuorovaikutus Oppilas
erilaisissa
selviytyy
tilanteissa
satunnaisesti
yleisimmin
toistuvista,
rutiininomaisista
viestintätilanteista
tukeutuen
vielä
enimmäkseen
viestintäkumppaniin.

T6 rohkaista
oppilasta
käyttämään
viestinsä
perille
saamiseksi
monenlaisia,
myös eikielellisiä
keinoja ja
pyytämään
tarvittaessa
toistoa ja
hidastusta

Oppilas
käyttää
viestinsä
perille
saamiseksi
monenlaisia,
myös eikielellisiä
keinoja.
Oppilas
pyytää
tarvittaessa
toistoa ja
hidastusta.

L4
Monilukutaito

Viestintästrategioiden
Oppilas
käyttö
tukeutuu
viestinnässään
kaikkein
keskeisimpiin
sanoihin ja
ilmauksiin.
Oppilas
tarvitsee
paljon
apukeinoja ja
osaa pyytää
toistamista tai
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hidastamista.
T7 ohjata
Oppilas
L4
oppilasta
harjoittelee
Monilukutaito
harjoittelemaan erilaisia
erilaisia
kohteliaisuuden
kohteliaisuuden ilmauksia.
ilmauksia
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Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

Oppilas
osaa käyttää
muutamia
kaikkein
yleisimpiä
kielelle
ominaisia
kohteliaisuuden
ilmauksia

rutiininomaisissa
sosiaalisissa
kontakteissa.
Kehittyvä
kielitaito, taito
tulkita tekstejä

Taitotaso A1.2

T8 rohkaista
Oppilas oppii L4
oppilasta
ottamaan
Monilukutaito
ottamaan
selvää
selvää
tilanneyhteyden
tilanneyhteyden avulla helposti
avulla helposti ennakoitavasta
ennakoitavasta ja ikätasolleen
ja ikätasolleen sopivasta
sopivasta
puheesta tai
puheesta tai
kirjoitetusta
kirjoitetusta
tekstistä.
tekstistä

Tekstien
tulkintataidot

Oppilas
ymmärtää
harjoiteltua,
tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja
sisältävää
muutaman
sanan
mittaista
kirjoitettua
tekstiä ja
hidasta
puhetta.
Oppilas
tunnistaa
tekstistä
yksittäisiä
tietoja.

T9 tarjota
oppilaalle
runsaasti
tilaisuuksia
harjoitella
ikätasolle
sopivaa hyvin
pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista

Taitotaso A1.1

Oppilas
L4
harjoittelee
Monilukutaito
runsaasti
ikätasolle
sopivaa hyvin
pienimuotoista
puhumista ja
kirjoittamista.

Tekstien
Oppilas
tuottamistaidot osaa ilmaista
itseään
puheessa
hyvin
suppeasti
käyttäen
harjoiteltuja
sanoja ja
opeteltuja
vakioilmaisuja.
Oppilas
ääntää joitakin
harjoiteltuja
ilmauksia
ymmärrettävästi.
Oppilas osaa
kirjoittaa
joitakin erillisiä
sanoja ja
sanontoja.
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Kehittyvä
kielitaito,
taito tuottaa
tekstejä

Ruotsin kielen B1-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielen B1-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Arviointi ja palaute on luonteeltaan oppimista ohjaavaa ja kannustavaa ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen arviointi tarjoaa
mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia
tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää
esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Ruotsin kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ruotsin kielen B1oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tarkastellaan ja verrataan ruotsin kielen ja entuudestaan tuttujen kielten tärkeimpiä yhtäläisyyksiä
ja eroja.
S2 Kielenopiskelutaidot
Asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimintaa yhdessä. Selvitetään, missä ruotsin taitoa tarvitaan
ja missä sitä voi käyttää. Opetellaan huomaamaan, miten ruotsin kieli näkyy erilaisissa arkisissa
yhteyksissä.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, kuten minä itse, perheeni,
koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto. Lisäksi valitaan yhdessä kiinnostavia kielenkäytön
aihepiirejä. Opetellaan ruotsin kielen tärkeimmät suomesta poikkeavat foneettiset merkit ja niiden
luonteva ääntäminen. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L4

T2

S1

L2

T3

S2

L1, L3, L5

T4

S2

L3, L5

T5

S3

L4

T6

S3

L4

T7

S3

L4

T8

S3

L4

T9

S3

L4

Vuosiluokan tavoitteet
T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten
keskinäisestä suhteesta
Oppilas jäsentää käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisestä suhteesta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen
osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.

T2 tutustuttaa oppilas suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä
ruotsin kielen vaikutukseen suomen kieleen
Oppilas tutustuu suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä sekä ruotsin kielen vaikutukseen
suomen kieleen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ruotsin kielen aseman ja merkityksen
tunteminen Suomessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä syitä, joiden vuoksi
Suomessa käytetään ruotsia ja mainita
ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.
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Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa
opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan
Oppilas harjoittelee viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä. Oppilas käyttää tietoja viestintäteknologiaa. Oppilas ottaa vastuuta opiskelustaan ja osaa arvioida osaamistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta opiskelutilanteessa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjaannuttaa ruotsin taitoaan
ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa
käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä
osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä
tavalla. Oppilas osaa arvioida ruotsin taitonsa
kehittymistä suhteellisen realistisesti.

T4 rohkaista oppilasta näkemään ruotsin taito tärkeänä osana elinikäistä
oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista ruotsinkielisten
oppimisympäristöjen löytämiseen ja hyödyntämiseen myös koulun
ulkopuolella
Oppilas tunnistaa ruotsin kielen käyttöalueita ja –mahdollisuuksia omassa elämässään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ruotsin kielen käyttöalueiden ja –
mahdollisuuksien tunnistaminen omassa
elämässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa mainita joitakin ruotsin kielen
käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia
viestintätilanteita
Oppilas harjoittelee erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas selviytyy
satunnaisesti yleisimmin toistuvista,
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.

T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi
monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa
ja hidastusta
Oppilas käyttää viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja. Oppilas
pyytää tarvittaessa toistoa ja hidastusta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas tukeutuu
viestinnässään kaikkein keskeisimpiin
sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon
apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai
hidastamista.

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia
Oppilas harjoittelee erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso: A1.2: Oppilas osaa käyttää
muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle
ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia
rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti
ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta
tekstistä
Oppilas oppii ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen
sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas ymmärtää harjoiteltua,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää
muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä
ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä
yksittäisiä tietoja.

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
Oppilas harjoittelee runsaasti ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.1: Oppilas osaa ilmaista
itseään puheessa hyvin suppeasti
käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja
vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin
harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi.
Oppilas osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja
ja sanontoja.
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Arvioinnin kohde

35.6.3. Yhteiskuntaoppi
Oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia
ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa demokratian arvojen ja
periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta sekä rohkaista oppilaita kehittymään omaaloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi.
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan seuraamaan ajankohtaisia kysymyksiä ja
tapahtumia sekä ymmärtämään niiden yhteyksiä omaan elämään. Keskeistä on oppia
hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa sekä soveltamaan
sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä toimimaan
aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan ymmärtämään,
että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten
mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.

Yhteiskuntaopin tehtävä vuosiluokilla 4-6

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokilla 4-6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen
elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita,
ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään sekä löytämään omat vahvuutensa.
Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä
sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta työtä,
työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja
vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.
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Opetuksen
tavoite

Sisältö-alueet

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Merkitys, arvot ja
asenteet

S2
Demokraattinen
yhteiskunta
S3 Aktiivinen
kansalaisuus ja
vaikuttaminen:
S4 Taloudellinen
toiminta:

Tutustutaan
yhteiskunnan
toimintaan
yksilön, perheen
ja
muiden
lähiyhteisöjen
näkökulmasta.
Pohditaan,
kuinka jokainen
voi itse vaikuttaa
lähiyhteisön
turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen.
Lisäksi
perehdytään
työntekoon,
ammatteihin,
omaan rahan
käyttöön ja
talouden
hoitoon sekä
vastuulliseen
kuluttamiseen
arjen tilanteissa.
Perehdytään
erilaisiin oppilasta
lähellä oleviin
yhteisöihin,
niiden jäsenten
oikeuksiin ja
velvollisuuksiin,
sekä harjoitellaan
yhteistä
päätöksentekoa.
Opetuksessa
tarkastellaan
demokraattisen
toiminnan
arvoja ja
perusperiaatteita
kuten
ihmisoikeuksia,
tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta.
Tutustutaan
Suomen eri
kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin.
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S1 Arkielämä ja
oman elämän
hallinta:

Tarkastellaan
ja harjoitellaan
käytännössä
demokraattisen
vaikuttamisen ja
yhteiskunnassa
toimimisen
taitoja, joita
tarvitaan
erilaisten
yhteisöjen
vastuullisena
ja osallistuvana
jäsenenä
esimerkiksi
luokassa,
koulussa,
erilaisissa
harrastuksissa
ja järjestöissä,
mediassa sekä
taloudellisessa
toiminnassa.
Harjoitellaan
yhteistyötä
lähiyhteisön
toimijoiden
kanssa.

Vuosiluokat 3-6

Tarkastellaan
taloudellista
toimintaa ja
sen merkitystä.
Perehdytään
rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen,
sekä
säästämiseen
ja kestävään
kuluttamiseen.
Lisäksi
tutustutaan
käytännön
tilanteiden kautta
paikallisen
talouden
toimintaan, kuten
lähiympäristön
yrityksiin,
työpaikkoihin
ja palveluiden
tuottajiin.
T1 ohjata
oppilasta
kiinnostumaan
ympäröivästä
yhteiskunnasta ja
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4. Oppilas
kiinnostuu
yhteiskunnan
toiminnasta
yksilön, perheen
ja muiden

Motivaation
kehittymistä
ei käytetä
arvosanan
muodostamisessa.
Oppilaita

yhteiskuntaopista lähiyhteisöjen
tiedonalana
näkökulmasta.
6. Oppilas
kiinnostuu
ympäröivästä
yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista
tiedonalana.
T2 tukea
oppilasta
harjaannuttamaan
eettistä
arviointikykyään
liittyen erilaisiin
inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin
ja taloudellisiin
kysymyksiin

4. Oppilas
harjaannuttaa
eettistä
arviointikykyään
inhimillisten ja
yhteiskunnallisten
kysymysten
kautta.
6. Oppilas osaa
pohtia eettisesti
inhimillisiä,
yhteiskunnallisia
ja eettisiä
kysymyksiä.

ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

Eettistä
arviointikykyä
ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
periaatteena.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

Yhteiskunnassa
tarvittavien
tietojen ja taitojen
omaksuminen
sekä
yhteiskunnallinen
ymmärrys

S2
Demokraattinen
yhteiskunta
S3 Aktiivinen
kansalaisuus ja
vaikuttaminen:
S4 Taloudellinen
toiminta:

Tutustutaan
yhteiskunnan
toimintaan
yksilön, perheen
ja
muiden
lähiyhteisöjen
näkökulmasta.
Pohditaan,
kuinka jokainen
voi itse vaikuttaa
lähiyhteisön
turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen.
Lisäksi
perehdytään
työntekoon,
ammatteihin,
omaan rahan
käyttöön ja
talouden
hoitoon sekä
vastuulliseen
kuluttamiseen
arjen tilanteissa.
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S1 Arkielämä ja
oman elämän
hallinta:

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään
erilaisiin oppilasta
lähellä oleviin
yhteisöihin,
niiden jäsenten
oikeuksiin ja
velvollisuuksiin,
sekä harjoitellaan
yhteistä
päätöksentekoa.
Opetuksessa
tarkastellaan
demokraattisen
toiminnan
arvoja ja
perusperiaatteita
kuten
ihmisoikeuksia,
tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta.
Tutustutaan
Suomen eri
kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin.
Tarkastellaan
ja harjoitellaan
käytännössä
demokraattisen
vaikuttamisen ja
yhteiskunnassa
toimimisen
taitoja, joita
tarvitaan
erilaisten
yhteisöjen
vastuullisena
ja osallistuvana
jäsenenä
esimerkiksi
luokassa,
koulussa,
erilaisissa
harrastuksissa
ja järjestöissä,
mediassa sekä
taloudellisessa
toiminnassa.
Harjoitellaan
yhteistyötä
lähiyhteisön
toimijoiden
kanssa.
Tarkastellaan
taloudellista
toimintaa ja
sen merkitystä.
Perehdytään
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rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen,
sekä
säästämiseen
ja kestävään
kuluttamiseen.
Lisäksi
tutustutaan
käytännön
tilanteiden kautta
paikallisen
talouden
toimintaan, kuten
lähiympäristön
yrityksiin,
työpaikkoihin
ja palveluiden
tuottajiin.
4. Oppilas
L2, L3, L4, L7
harjoittelee
kulttuurinen
hahmottamaan
itsensä yksilönä osaaminen,
vuorovaikutus ja
ja yhteisöjen
ilmaisu, itsestä
jäsenenä.
huolehtiminen
(perhe, koulu,
ja arjen taidot,
harrastukset,
monilukutaito,
Lappeenranta).
Oppilas perehtyy osallistuminen,
vaikuttaminen
eri yhteisöjen
ja kestävän
sääntöihin ja
tulevaisuuden
toimintatapoihin.Hän
rakentaminen
ymmärtää
yhteisöjen
sääntöjen
merkityksen.
Oppilas tutustuu
ihmisoikeuksiin
ja oppii
ymmärtämään
tasa-arvon
merkityksen.

Yhteisten
sääntöjen ja
tasa-arvon
periaatteiden
tarkastelu

Oppilas osaa
selittää yhteisten
sääntöjen
merkityksen ja
toimia niiden
mukaisesti.
Oppilas osaa
perustella, miksi
ihmisoikeudet
ovat tärkeitä
ja mihin
oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

6. Oppilas
selittää yhteisten
sääntöjen
merkityksen ja
toimia niiden
mukaisesti.
Oppilas
perustelee, miksi
ihmisoikeudet
ovat tärkeitä
ja mihin
oikeusjärjestelmää
tarvitaan.
(globaali
karjalainen)
335

Vuosiluokat 3-6

T3 ohjata
oppilasta
hahmottamaan
itsensä yksilönä
ja erilaisten
yhteisöjen
jäsenenä,
ymmärtämään
ihmisoikeuksien
ja tasa-arvon
merkityksen sekä
hahmottamaan
yhteiskunnan
oikeudellisia
periaatteita

T4 ohjata
oppilasta
tarkastelemaan
median roolia
ja merkitystä
omassa
arjessa ja
yhteiskunnassa

4. Oppilas oppii
ymmärtämään
mediakäsitteen ja sen
merkityksiä.
Oppilas tutustuu
erilaisten
medioiden
käyttöön.

L2, L4, L5
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu,
monilukutaito, tvtosaaminen

Median roolin
tarkastelu

Oppilas osaa
kuvailla, millainen
merkitys
medialla on
hänen omassa
elämässään ja
miten erilaisia
medioita
voidaan käyttää
vaikuttamisen
välineenä.

Työnteon ja
yrittäjyyden
merkityksen
tarkastelu

Oppilas
osaa antaa
esimerkkejä
työnteon ja
yrittäjyyden
merkityksestä
perheen
toimeentulon
lähteenä ja
yhteiskunnan
toimivuuden
perustana.

Erilaisten
arvojen,
näkökulmien ja
tarkoitusperien
hahmottaminen

Oppilas
osaa selittää
esimerkkien
avulla, että
eri toimijoiden
tuottamaan
yhteiskunnalliseen

6. Oppilas
kuvailee,
millainen
merkitys
medialla on
hänen omassa
elämässään ja
miten erilaisia
medioita
voidaan käyttää
vaikuttamisen
välineenä.
T5 ohjata
oppilasta
oivaltamaan
työnteon ja
yrittäjyyden
merkityksen
lähiyhteisössään

4. Oppilas
oivaltaa työntyön
ja yrittäjyyden
merkityksen ja
tutustuu perheen
ja lähiyhteisön
ammatteihin sekä
yrityksiin. Oppilas
alkaa oivaltaa
oman sisäisen
yrittäjyyden
merkitystä omaan
toimintaansa
ja opettelee
arvostamaan
omaa työtään.

L3, L4, L6, L7
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot,
monilukutaito,
työelämätaidot
ja yrittäjyys,
osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Vuosiluokat 3-6

6. Oppilas antaa
esimerkkejä
työnteon ja
yrittäjyyden
merkityksestä
perheen
toimeentulon
lähteenä ja
yhteiskunnan
toimivuuden
perustana.
T6 tukea
oppilasta
ymmärtämään,
että eri
toimijoiden
tuottamaan
yhteiskunnalliseen
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4. Oppilas
tutustuu eri
yhteiskunnan
toimijoihin sekä
niiden arvoihin ja
tarkoitusperiin.
(koulu, kirjasto,

L1, L2, L4
Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen,
kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus

tietoon liittyy
erilaisia arvoja,
näkökulmia ja
tarkoitusperiä

seurakunta,
harrastusryhmät,
nuorisotoimi…)

ja ilmaisu,
monilukutaito

6. Oppilas
tutustuu eri
yhteiskunnan
toimijoihin sekä
Suomen eri
kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin.
Samalla
oppilas oppii
ymmärtämään
eri toimijoiden
arvoja,
näkökulmia ja
tarkoitusperiä.
Oppilas selittää
esimerkkien
avulla, että
eri toimijoiden
tuottamaan
yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy
erilaisia arvoja,
näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

tietoon liittyy
erilaisia arvoja,
näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

Yhteiskunnallisen
tiedon
käyttäminen ja
soveltaminen

S2
Demokraattinen
yhteiskunta
S3 Aktiivinen
kansalaisuus ja
vaikuttaminen:
S4 Taloudellinen
toiminta:

Tutustutaan
yhteiskunnan
toimintaan
yksilön, perheen
ja
muiden
lähiyhteisöjen
näkökulmasta.
Pohditaan,
kuinka jokainen
voi itse vaikuttaa
lähiyhteisön
turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen.
Lisäksi
perehdytään
työntekoon,
ammatteihin,
omaan rahan
käyttöön ja
talouden
hoitoon sekä
vastuulliseen
kuluttamiseen
arjen tilanteissa.
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S1 Arkielämä ja
oman elämän
hallinta:

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään
erilaisiin oppilasta
lähellä oleviin
yhteisöihin,
niiden jäsenten
oikeuksiin ja
velvollisuuksiin,
sekä harjoitellaan
yhteistä
päätöksentekoa.
Opetuksessa
tarkastellaan
demokraattisen
toiminnan
arvoja ja
perusperiaatteita
kuten
ihmisoikeuksia,
tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta.
Tutustutaan
Suomen eri
kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin.
Tarkastellaan
ja harjoitellaan
käytännössä
demokraattisen
vaikuttamisen ja
yhteiskunnassa
toimimisen
taitoja, joita
tarvitaan
erilaisten
yhteisöjen
vastuullisena
ja osallistuvana
jäsenenä
esimerkiksi
luokassa,
koulussa,
erilaisissa
harrastuksissa
ja järjestöissä,
mediassa sekä
taloudellisessa
toiminnassa.
Harjoitellaan
yhteistyötä
lähiyhteisön
toimijoiden
kanssa.
Tarkastellaan
taloudellista
toimintaa ja
sen merkitystä.
Perehdytään
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rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen,
sekä
säästämiseen
ja kestävään
kuluttamiseen.
Lisäksi
tutustutaan
käytännön
tilanteiden kautta
paikallisen
talouden
toimintaan, kuten
lähiympäristön
yrityksiin,
työpaikkoihin
ja palveluiden
tuottajiin.
4. Oppilas
harjoittelee
käytännössä
demokraattisen
vaikuttamisen ja
yhteiskunnassa
toimimisen
taitoja, joita
tarvitaan
erilaisten
yhteisöjen
vastuullisena
ja osallistuvana
jäsenenä
esimerkiksi
luokassa,
koulussa ja
erilaisissa
harrastuksissa.
(luokan vastuut,
oppilaskunta).
Oppilas
harjoittelee
keskustelemaan
rakentavasti ja
perustelemaan
mielipiteensä.
Oppilas
harjoittelee
yhteistyötä
lähiyhteisön
toimijoiden
kanssa (koulu,
solu, päiväkoti)

L2, L6, L7
kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu,
työelämätaidot
ja yrittäjyys,
osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Demokraattisen
vaikuttamisen
perustaitojen
sekä yhteisössä
toimimisen
tietojen ja taitojen
soveltaminen
käytännössä

Oppilas osaa
soveltaa
demokraattisessa
yhteisössä
toimimisen
periaatteita ja
taitoja, kuten
kuuntelemista,
kantaa ottamista,
sopeutumista
enemmistöpäätöksiin
sekä
vaikuttamista
lähiyhteisössä.

6. Oppilas
soveltaa
demokraattisessa
yhteisössä
toimimisen
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T7 kannustaa
oppilasta
harjoittelemaan
demokraattisen
vaikuttamisen
perustaitoja sekä
keskustelemaan
rakentavasti eri
mielipiteistä

periaatteita ja
taitoja, kuten
kuuntelemista,
kantaa ottamista,
sopeutumista
enemmistöpäätöksiin
sekä
vaikuttamista
lähiyhteisössä,
mediassa ja
taloudellisessa
toiminnassa.
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T8 tukea
oppilasta
ymmärtämään
oman
rahankäytön ja
kulutusvalintojen
perusteita sekä
harjoittelemaan
niihin liittyviä
taitoja

4. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään,
että arjen
toiminta vaatii
rahaa ja
rahaa pitää
ansaita. Oppilas
harjoittelee omaa
rahankäyttöään
sekä harjoittelee
tekemään
vastuullisia
kulutusvalintoja.
(eettiset ja
kestävän
kehityksen
mukaiset
valinnat).
Oppilas oppii
tarkastelemaan
taloudellista
toimintaa.

L3, L4
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot,
monilukutaito

Rahankäytön ja
kulutusvalintojen
perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa
perustella omaan
rahankäyttöönsä
sekä
kuluttamiseen
liittyviä ratkaisuja
sekä pystyy
kertomaan,
millaisia muihin
ihmisiin sekä
ympäristöön
ulottuvia
vaikutuksia
hänen
kuluttamispäätöksillään
on.

Mediataidot

Oppilas osaa
käyttää mediaa
yhteiskunnallisen
ajattelun ja

6. Oppilas
perustelee
omaan
rahankäyttöönsä
sekä
kuluttamiseen
liittyviä ratkaisuja
sekä pystyy
kertomaan,
millaisia muihin
ihmisiin sekä
ympäristöön
ulottuvia
vaikutuksia
hänen
kuluttamispäätöksillään
on.
T9 kannustaa
oppilasta
osallistumaan
erilaisten
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4. Oppilasta
kannustetaan
osallistumaan
lähiyhteisöjen

L3, L4, L5, L7
Itsestä
huolehtiminen
ja arjen taidot,

yhteisöjen
toimintaan ja
harjoittelemaan
median käyttöä
turvallisella ja
yhteiskunnallisesti
tiedostavalla
tavalla

toimintaan
(luokka,
solu, koulu,
harrastukset).
Oppilas
harjoittelee
turvallista
median käyttöä.
Oppilas oppii
ymmärtämään,
että jokainen voi
itse vaikuttaa
lähiyhteisön
turvallisuuteen
ja viihtyisyyteen.
Oppilas käyttää
eri medioita
turvallisesti.

monilukutaito,
tvt-osaaminen,
osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

toiminnan
välineenä sekä
pohtia sen
käyttämiseen
liittyviä
turvallisuusnäkökulmia.

6. Oppilas
käyttää mediaa
yhteiskunnallisen
ajattelun ja
toiminnan
välineenä
sekä pohtii sen
käyttämiseen
liittyviä
turvallisuusnäkökulmia.

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä
ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä
ja draamaa. Niiden kautta harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista
lähiyhteisössä. Oppilaiden arki harrastuksineen ja omat kokemukset sekä oma luokka, koulu
ja oppilaskunta sekä muut lähiyhteisön toimijat ovat osallistumisen harjoittelemisen kannalta
erityisen tärkeitä. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa
koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6

Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 4-6
Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä
yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia
341

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä
yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan
yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti yhteiskuntaa ja
taloutta koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä
heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja
keskusteluun. Oppiaineen käsitteellinen luonne otetaan huomioon avaamalla ja konkretisoimalla
siinä käytettäviä keskeisiä käsitteitä.

toiminnan ja tuottamisen tapoja. Huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen
hallintaan.
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas
hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana kansalaisyhteiskuntaa
omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
S4 Taloudellinen toiminta

Vuosiluokat 3-6

Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
4. Oppilas kiinnostuu yhteiskunnan toiminnasta yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen
näkökulmasta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
4. Oppilas harjaannuttaa eettistä arviointikykyään inhimillisten ja yhteiskunnallisten kysymysten
kautta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen
jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
4. Oppilas harjoittelee hahmottamaan itsensä yksilönä ja yhteisöjen jäsenenä. (perhe, koulu,
harrastukset, Lappeenranta). Oppilas perehtyy eri yhteisöjen sääntöihin ja toimintatapoihin.Hän
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Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

ymmärtää yhteisöjen sääntöjen merkityksen. Oppilas tutustuu ihmisoikeuksiin ja oppii
ymmärtämään tasa-arvon merkityksen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa
4. Oppilas oppii ymmärtämään media-käsitteen ja sen merkityksiä. Oppilas tutustuu erilaisten
medioiden käyttöön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään
4. Oppilas oivaltaa työntyön ja yrittäjyyden merkityksen ja tutustuu perheen ja lähiyhteisön
ammatteihin sekä yrityksiin. Oppilas alkaa oivaltaa oman sisäisen yrittäjyyden merkitystä omaan
toimintaansa ja opettelee arvostamaan omaa työtään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

Vuosiluokat 3-6

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä
4. Oppilas tutustuu eri yhteiskunnan toimijoihin sekä niiden arvoihin ja tarkoitusperiin. (koulu,
kirjasto, seurakunta, harrastusryhmät, nuorisotoimi…)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
4. Oppilas harjoittelee käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen
taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi
luokassa, koulussa ja erilaisissa harrastuksissa. (luokan vastuut, oppilaskunta). Oppilas
harjoittelee keskustelemaan rakentavasti ja perustelemaan mielipiteensä. Oppilas harjoittelee
yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa (koulu, solu, päiväkoti)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
4. Oppilas harjoittelee ymmärtämään, että arjen toiminta vaatii rahaa ja rahaa pitää
ansaita. Oppilas harjoittelee omaa rahankäyttöään sekä harjoittelee tekemään vastuullisia
kulutusvalintoja. (eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset valinnat). Oppilas oppii tarkastelemaan
taloudellista toimintaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

4. Oppilasta kannustetaan osallistumaan lähiyhteisöjen toimintaan (luokka, solu, koulu,
harrastukset). Oppilas harjoittelee turvallista median käyttöä. Oppilas oppii ymmärtämään, että
jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Oppilas käyttää eri
medioita turvallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Mediataidot

Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta.
Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä
vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin
ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan
demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä
yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa
toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä
esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä
taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
S4 Taloudellinen toiminta
Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja
ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön
tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja
palveluiden tuottajiin.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

T2

S1, S2, S3, S4

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L7

T4

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T5

S1, S4

L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7

S1, S2, S3

L2, L6, L7

T8

S1, S4

L3

T9

S1, S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja
yhteiskuntaopista tiedonalana
6. Oppilas kiinnostuu ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tiedonalana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisessa. Oppilaita ohjataan
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen
erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
6. Oppilas osaa pohtia eettisesti inhimillisiä, yhteiskunnallisia ja eettisiä kysymyksiä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Eettistä arviointikykyä ei käytetä arvosanan
muodostamisen periaatteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen
jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä
hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita
6. Oppilas selittää yhteisten sääntöjen merkityksen ja toimia niiden mukaisesti. Oppilas
perustelee, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan. (globaali
karjalainen)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Yhteisten sääntöjen ja tasa-arvon
periaatteiden tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää yhteisten sääntöjen
merkityksen ja toimia niiden mukaisesti.
Oppilas osaa perustella, miksi ihmisoikeudet
ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää
tarvitaan.

6. Oppilas kuvailee, millainen merkitys medialla on hänen omassa elämässään ja miten erilaisia
medioita voidaan käyttää vaikuttamisen välineenä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa
arjessa ja yhteiskunnassa

Arvioinnin kohde
Median roolin tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla, millainen merkitys
medialla on hänen omassa elämässään
ja miten erilaisia medioita voidaan käyttää
vaikuttamisen välineenä.

T5 ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
lähiyhteisössään
6. Oppilas antaa esimerkkejä työnteon ja yrittäjyyden merkityksestä perheen toimeentulon
lähteenä ja yhteiskunnan toimivuuden perustana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työnteon ja yrittäjyyden merkityksen
tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä työnteon
ja yrittäjyyden merkityksestä perheen
toimeentulon lähteenä ja yhteiskunnan
toimivuuden perustana.

T6 tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä
6. Oppilas tutustuu eri yhteiskunnan toimijoihin sekä Suomen eri kulttuureihin ja
vähemmistöryhmiin. Samalla oppilas oppii ymmärtämään eri toimijoiden arvoja, näkökulmia
ja tarkoitusperiä. Oppilas selittää esimerkkien avulla, että eri toimijoiden tuottamaan
yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Erilaisten arvojen, näkökulmien ja
tarkoitusperien hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla, että
eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen
tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja
tarkoitusperiä.

T7 kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen
perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä
6. Oppilas soveltaa demokraattisessa yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja, kuten
kuuntelemista, kantaa ottamista, sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä vaikuttamista
lähiyhteisössä, mediassa ja taloudellisessa toiminnassa.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Demokraattisen vaikuttamisen perustaitojen
sekä yhteisössä toimimisen tietojen ja taitojen
soveltaminen käytännössä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa demokraattisessa
yhteisössä toimimisen periaatteita ja taitoja,
kuten kuuntelemista, kantaa ottamista,
sopeutumista enemmistöpäätöksiin sekä
vaikuttamista lähiyhteisössä.

T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen
perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
6. Oppilas perustelee omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä
pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen
kuluttamispäätöksillään on.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteiden
soveltaminen

Oppilas osaa perustella omaan
rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä
ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia
muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia
vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on.

T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan
ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti
tiedostavalla tavalla
6. Oppilas käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtii sen
käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää mediaa
yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan
välineenä sekä pohtia sen käyttämiseen
liittyviä turvallisuusnäkökulmia.

35.6.4. Liikunta
Oppiaineen tehtävä

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen
perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat tietoja
ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu
toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden
tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen,
leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa
valmiuksia terveytensä edistämiseen.
349

Vuosiluokat 3-6

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä,
sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon.
Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja
liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja
yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä
sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen
ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja,
lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja
eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
”Liikutaan yhdessä toimien ja taitoja harjoitellen.”
Vuosiluokilla 3-6 opetuksen pääpaino on motoristen perustaitojen vakiinnuttamisessa
ja monipuolistamisessa sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Monipuolinen ja
vuorovaikutuksellinen opetus tukee taitojen oppimista, oppilaiden hyvinvointia, kasvua
itsenäisyyteen ja osallisuuteen sekä luo valmiuksia liikunnalliseen elämäntapaan. Oppilaat
osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun ja vastuulliseen toteuttamiseen.
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Vuosiluokat 3 - 6
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Opetuksen
tavoite

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/Arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S1 Fyysinen
toimintakyky:
Opetukseen
sisältyy runsaasti
fyysisesti
aktiivista
toimintaa.
Opetukseen
valitaan sellaisia
oppilaiden
kehitysvaiheeseen
soveltuvia
turvallisia
tehtäviä, joissa
harjaannutetaan
havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja
liikuntatilanteisiin
sovellettuina
(esim.
luontoliikunta ja
palloilut) sekä
tehtäviä, joissa
eri vuodenaikoina
ja erilaisissa
oppimisympäristöissä
vahvistetaan
tasapaino-,
liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja
monipuolisten
liikuntamuotojen
(kuten jää-,
lumi-, luonto-,
perus-, musiikkija tanssiliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut) ja
eri liikuntalajien
avulla. Liikunnan
opetukseen
kuuluu uinnin,
vesiliikunnan ja
vesipelastuksen
opetusta.
Oppilaille
opetetaan
liikkumiseen
ja liikunnan
harrastamiseen
liittyviä
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Fyysinen
toimintakyky

tarpeellisia
tietoja.
Valitaan tehtäviä,
joilla opitaan
harjaannuttamaan
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä
ja voimaa.
Opetuksessa
käytetään
monipuolisesti
leikkejä,
harjoitteita ja
pelejä, jotka
mahdollistavat
osallisuuden,
pätevyyden,
itsenäisyyden
sekä ilmaisun ja
esteettisyyden
kokemuksia.

Vuosiluokat 3-6

Liikunnan
opetukseen
valitaan tehtäviä,
joiden avulla
tutustutaan
myös oman
toimintakyvyn
arviointiin.
Valtakunnallisen
fyysisen
toimintakyvyn
seurantajärjestelmä
Move!:n
mittaukset
tehdään niin,
että ne tukevat
5. vuosiluokalla
koulussa
järjestettäviä
laajoja
terveystarkastuksia.
T1 kannustaa
oppilaita
fyysiseen
aktiivisuuteen,
kokeilemaan
erilaisia
liikuntatehtäviä ja
harjoittelemaan
parhaansa
yrittäen.
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3. Oppilas
on fyysisesti
aktiivinen ja
harjoittelee
erilaisia
liikuntatehtäviä
yrittäen
parhaansa.
(monipuolisesti
leikkejä,
harjoitteita ja
pelejä)

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu,
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot,

Työskentely ja
yrittäminen

Oppilas osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan
yleensä
aktiivisesti
kokeillen ja
harjoitellen
erilaisia
liikuntatehtäviä.

4. Oppilas
on fyysisesti
aktiivinen ja
kokeilee erilaisia
liikuntatehtäviä
yrittäen
parhaansa.
(monipuolisesti
leikkejä,
harjoitteita ja
pelejä)
5. Oppilas
tekee erilaisia
liikuntatehtäviä
liikuntatunneilla
aktiivisesti ja
parhaansa
yrittäen.
(monipuolisesti
leikkejä,
harjoitteita ja
pelejä)
6. Oppilas
osallistuu
liikuntatuntien
toimintaan
yleensä
aktiivisesti
kokeillen ja
harjoitellen
erilaisia
liikuntatehtäviä.
(monipuolisesti
leikkejä,
harjoitteita ja
pelejä)
3. Oppilas
havainnoi itseään
ja ympäristöään
aistien avulla
ja harjoittelee
tekemään
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja
havaintojen
perusteella
(luontoliikunta,
palloilut).
4. Oppilas
havainnoi itseään
ja ympäristöään
aistien avulla
ja tekee
liikuntatilanteisiin
sopivia ratkaisuja
havaintojen

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot, L4
Monilukutaito

Ratkaisujen
Oppilas tekee eri
teko erilaisissa
liikuntatilanteissa,
liikuntatilanteissa kuten leikeissä
ja peleissä,
useimmiten
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
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T2 ohjata
oppilasta
harjaannuttamaan
havaintomotorisia
taitojaan eli
havainnoimaan
itseään ja
ympäristöään
aistien avulla
sekä tekemään
liikuntatilanteisiin
sopivia
ratkaisuja.

perusteella.
(luontoliikunta,
palloilut)
5. Oppilas
harjaannuttaa
havaintomotorisia
taitojaan ja
liikuntatilanteisiin
sopivia
ratkaisutekotaitojaan.
(luontoliikunta,
palloilut)
6. Oppilas
tekee eri
liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä
ja peleissä,
useimmiten
tarkoituksenmukaisia
ratkaisuja.
(luontoliikunta,
palloilut)
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T3 ohjata
3. Oppilas
L3 Itsestä
oppilasta sekä
vahvistaa
huolehtiminen ja
vahvistamaan
tasapaino- ja
arjen taidot,
tasapaino- ja
liikkumistaitojaan
liikkumistaitojaan eri
että soveltamaan oppimisympäristöissä,
niitä
eri vuodenaikoina
monipuolisesti
ja eri tilanteissa.
erilaisissa
(jää-, lumi-,
oppimisympäristöissä,
luonto-, perus-,
eri vuodenaikoina musiikki- ja
sekä eri
tanssiliikunta
tilanteissa.
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit)
4. Oppilas
vahvistaa
tasapaino- ja
liikkumistaitojaan
sekä harjoittelee
soveltamaan niitä
monipuolisesti eri
oppimisympäristöissä
ja eri
vuodenaikoina.
(jää-, lumi-,
luonto-, perus-,
musiikki- ja
tanssiliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit
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Motoristen
perustaitojen
(tasapaino- ja
liikkumistaidot)
käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Oppilas osaa
tasapainoilla ja
liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

5. Oppilas
vahvistaa
tasapaino- ja
liikkumistaitojaan
eri
liikuntamuotojen
avulla eri
oppimisympäristöissä
ja eri
vuodenaikoina.
(jää-, lumi-,
luonto-, perus-,
musiikki- ja
tanssiliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit
6. Oppilas
tasapainoilee ja
liikkuu erilaisissa
oppimisympäristöissä.
(jää-, lumi-,
luonto-, perus-,
musiikki- ja
tanssiliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit

5. Oppilas
vahvistaa

Motoristen
Oppilas osaa
perustaitojen
käsitellä erilaisia
(välineenkäsittelytaidot)
liikuntavälineitä
käyttäminen eri
erilaisissa
liikuntamuodoissa oppimisympäristöissä.
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T4 ohjata
3. Oppilas
L3 Itsestä
oppilasta sekä
vahvistaa
huolehtiminen ja
vahvistamaan
välineenkäsittelytaitojaan
arjen taidot,
että soveltamaan eri
välineenkäsittelytaitojaan
oppimisympäristöissä,
monipuolisesti
eri vuodenaikoina
erilaisissa
ja eri tilanteissa.
oppimisympäristöissä
(talvi-, luonto-,
käyttämällä
perusliikunta
erilaisia välineitä sekä palloilut ja
eri vuodenaikoina voimistelut, eri
erilaisissa
liikuntalajit)
tilanteissa.
4. Oppilas
vahvistaa
välineenkäsittelytaitojaan
sekä harjoittelee
soveltamaan niitä
monipuolisesti eri
oppimisympäristöissä
ja eri
vuodenaikoina.
(talvi-, luonto-,
perusliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit)

välineenkäsittelytaitojaan
eri
liikuntamuotojen
avulla eri
oppimisympäristöissä
ja eri
vuodenaikoina.
(talvi-, luonto-,
perusliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit)
6. Oppilas
käsittelee erilaisia
liikuntavälineitä
erilaisissa
oppimisympäristöissä.
(talvi-, luonto-,
perusliikunta
sekä palloilut ja
voimistelut, eri
liikuntalajit)
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T5 kannustaa ja
ohjata oppilasta
arvioimaan,
ylläpitämään
ja kehittämään
fyysisiä
ominaisuuksiaan:
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa.

3. Oppilas
L3 Itsestä
harjoittelee
huolehtiminen ja
ylläpitämään
arjen taidot,
ja kehittämään
fyysisiä
ominaisuuksiaan:
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa ohjatusti.
4. Oppilas
ylläpitää ja
kehittää fyysisiä
ominaisuuksiaan:
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa.
5. Oppilas
kehittää fyysisiä
ominaisuuksiaan:
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa. Oppilas
tutustuu oman
toimintakykynsä
arviointiin ja
seurantaan.
(seurantajärjestelmä
Move!)
6. Oppilas
arvioi fyysisiä

356

Fyysisten
ominaisuuksien
harjoittaminen

Oppilas osaa
arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan
ja harjoittaa
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa

ominaisuuksiaan
ja harjoittaa
nopeutta,
liikkuvuutta,
kestävyyttä ja
voimaa
T6 opettaa
uimataito, jotta
oppilas pystyy
liikkumaan
vedessä ja
pelastautumaan
vedestä

3. Oppilas
L3 Itsestä
opettelee uimaan huolehtiminen ja
ja liikkumaan
arjen taidot,
vedessä.

Uima- ja
Oppilas on
pelastautumistaidotperusuimataitoinen
(Osaa uida 50
metriä kahta
uintitapaa
käyttäen ja
sukeltaa 5 metriä
pinnan alla).

4. Oppilas ui ja
liikkuu vedessä.
5. Oppilas ui ja
liikkuu vedessä
sekä harjoittelee
pelastautumaan
vedestä.
6. Oppilas on
perusuimataitoinen
(Osaa uida 50
metriä kahta
uintitapaa
käyttäen ja
sukeltaa 5 metriä
pinnan alla).
Oppilas osaa
vesipelastustaitoja.
3. Oppilas pyrkii
toimimaan
turvallisesti
ja asiallisesti
liikuntatunneilla.
4. Oppilas toimii
turvallisesti ja
asiallisesti sekä
harjoittelee
huomioimaan
mahdollisia
vaaratilanteita
liikuntatunneilla.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot, L6
Työelämätaidot
ja yrittäjyys, L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Toiminta
liikuntatunneilla

Oppilas osaa
ottaa huomioon
mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla
sekä pyrkii
toimimaan
turvallisesti ja
asiallisesti.

5. Oppilas toimii
turvallisesti
ja asiallisesti
sekä havainnoi
mahdollisia
vaaratilanteita.
6. Oppilas
ottaa huomioon
mahdolliset
vaaratilanteet
liikuntatunneilla
sekä pyrkii
toimimaan
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T7 ohjata
oppilasta
turvalliseen
ja asialliseen
toimintaan
liikuntatunneilla.

turvallisesti ja
asiallisesti.
Sosiaalinen
toimintakyky
S2 Sosiaalinen
toimintakyky:
Opetukseen
valitaan
myönteistä
yhteisöllisyyttä
lisääviä pari- ja
ryhmätehtäviä,
leikkejä,
harjoituksia ja
pelejä, joissa
opitaan ottamaan
toiset huomioon
ja auttamaan
muita sekä
tehtäviä, joissa
opitaan vastuun
ottamista omasta
toiminnasta,
yhteisistä asioista
ja säännöistä.
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T8 ohjata
oppilasta
työskentelemään
kaikkien
kanssa sekä
säätelemään
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa
toiset huomioon
ottaen.

3. Oppilas
harjoittelee
yhdessä
työskentelyä
sekä
säätelemään
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa.
(pari- ja
ryhmätehtäviä,
leikkejä,
harjoituksia ja
pelejä)
4. Oppilas
liikkuu yhdessä
toisten kanssa
ja säätelee
toimintaansa ja
tunneilmaisuaan
toiset
huomioiden.
(pari- ja
ryhmätehtäviä,
leikkejä,
harjoituksia ja
pelejä)
5. Oppilas
liikkuu ja toimii
yhdessä toisten
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L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu,
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot, L6
Työelämätaidot
ja yrittäjyys, L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Vuorovaikutus- ja Oppilas osaa
työskentelytaidot toimia eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti
sovitulla tavalla.

kanssa yhteisesti
sovitulla
tavalla. (pari- ja
ryhmätehtäviä,
leikkejä,
harjoituksia ja
pelejä)
6. Oppilas
toimii eri
liikuntatilanteissa
yhteisesti
sovitulla
tavalla. (pari- ja
ryhmätehtäviä,
leikkejä,
harjoituksia ja
pelejä)
T9 ohjata
oppilasta
toimimaan reilun
pelin periaatteella
sekä kantamaan
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteista.

3. Oppilas liikkuu
noudattaen
yhteisiä sääntöjä
ja harjoittelee
ottamaan
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteista.
4. Oppilas
noudattaa
yhteisiä sääntöjä
sekä ottaa
vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteista.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu, L6
Työelämätaidot
ja yrittäjyys, L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Toiminta
Oppilas
yhteisissä
noudattaa reilun
oppimistilanteissa pelin periaatteita
ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.

6. Oppilas
noudattaa reilun
pelin periaatteita
ja osoittaa
pyrkivänsä
vastuullisuuteen
yhteisissä
oppimistilanteissa.
Psyykkinen
toimintakyky
S3 Psyykkinen
toimintakyky:
Opetuksessa
359

Vuosiluokat 3-6

5. Oppilas
noudattaa reilun
pelin periaatteita,
ottaa vastuuta
yhteisistä
oppimistilanteista
ja auttaa
tarvittaessa
muita.

käytetään
tehtäviä,
joissa opitaan
pitkäjännitteisesti
ponnistelemaan
yksin ja yhdessä
muiden kanssa
tavoitteen
saavuttamiseksi.
Yhteisillä
tehtävillä
harjoitellaan
vastuun
ottamista. Iloa
ja virkistystä
tuottavilla
liikuntatehtävillä
autetaan
myönteisten
tunteiden
kokemista, jotka
vahvistavat
pätevyyden
kokemuksia
ja myönteistä
minäkäsitystä.
T10 kannustaa
oppilasta
ottamaan
vastuuta omasta
toiminnasta
ja vahvistaa
itsenäisen
työskentelyn
taitoja.

3. Oppilas
harjoittelee
ottamaan
vastuuta omasta
toiminnastaan ja
liikkumisestaan.
Oppilas pyrkii
tekemään
parhaansa
saavuttaakseen
tavoitteen.
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4. Oppilas ottaa
vastuuta omasta
toiminnastaan
ja harjoittelee
itsenäistä
työskentelyä
sekä ponnistelee
saavuttaakseen
tavoitteen.
5. Oppilas ottaa
vastuuta omasta
toiminnastaan
ja itsenäisestä
työskentelystä
sekä ponnistelee
yksin ja yhdessä
muiden kanssa
tavoitteen
saavuttamiseksi.
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu,
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot,

Työskentelytaidot Oppilas osaa
yleensä
työskennellä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.

6. Oppilas
työskentelee
yleensä
vastuullisesti ja
itsenäisesti.
T11 huolehtia
siitä, että oppilaat
saavat riittävästi
myönteisiä
kokemuksia
omasta kehosta,
pätevyydestä ja
yhteisöllisyydestä.

3. Oppilas kokee L1 Ajattelu
liikunnan iloa ja
ja oppimaan
saa myönteisiä
oppiminen
liikuntakokemuksia.
L2 Kulttuurinen
4. Oppilas saa
osaaminen,
myönteisiä
vuorovaikutus ja
kokemuksia iloa ilmaisu
ja virkistystä
tuottavista
liikuntatehtävistä.

Ei vaikuta
arvosanan
muodostamiseen.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

5. Oppilas kokee
liikkumisen iloa,
saa myönteisiä
liikuntakokemuksia
ja harjoittelee
arvioimaan omia
kokemuksiaan
liikuntatehtävistä.
6. Oppilas pohtii
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Liikunnan opetuksessa otetaan
huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet
tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja
yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan
liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä
edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle.
Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä
tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaiden
yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja
opetusviestinnän selkeys. Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella.
Vuosiluokilla 3-6 kiinnitetään huomiota sellaisten perustaitojen hallintaan, joilla on merkitystä
yhteiseen toimintaan osallistumisessa.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 3-6
Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja
ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana.
Arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön oppilaan oppimisesta ja työskentelystä.
Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet sekä
kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon
oppilaan terveydentila ja erityistarpeet. Arviointi toteutetaan oppilaan toimintaa ja työskentelyä
havainnoimalla. Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10),
joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten
tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Oppilaita ohjataan itsearviointiin.
Liikunnan sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää liikunnan
valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

Vuosiluokat 3-6

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
3. Oppilas on fyysisesti aktiivinen ja harjoittelee erilaisia liikuntatehtäviä yrittäen parhaansa.
(monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
3. Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja harjoittelee tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja havaintojen perusteella (luontoliikunta, palloilut).
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
3. Oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina
ja eri tilanteissa. (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut,
eri liikuntalajit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
3. Oppilas vahvistaa välineenkäsittelytaitojaan eri oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina ja eri
tilanteissa. (talvi-, luonto-, perusliikunta sekä palloilut ja voimistelut, eri liikuntalajit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
3. Oppilas harjoittelee ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
Vuosiluokat 3-6

3. Oppilas opettelee uimaan ja liikkumaan vedessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
3. Oppilas pyrkii toimimaan turvallisesti ja asiallisesti liikuntatunneilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
3. Oppilas harjoittelee yhdessä työskentelyä sekä säätelemään toimintaansa ja tunneilmaisuaan
liikuntatilanteissa. (pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
3. Oppilas liikkuu noudattaen yhteisiä sääntöjä ja harjoittelee ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

3. Oppilas harjoittelee ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan ja liikkumisestaan. Oppilas pyrkii
tekemään parhaansa saavuttaakseen tavoitteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
3. Oppilas kokee liikunnan iloa ja saa myönteisiä liikuntakokemuksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

Vuosiluokat 3-6

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
4. Oppilas on fyysisesti aktiivinen ja kokeilee erilaisia liikuntatehtäviä yrittäen parhaansa.
(monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
4. Oppilas havainnoi itseään ja ympäristöään aistien avulla ja tekee liikuntatilanteisiin sopivia
ratkaisuja havaintojen perusteella. (luontoliikunta, palloilut)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
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Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
4. Oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitojaan sekä harjoittelee soveltamaan niitä
monipuolisesti eri oppimisympäristöissä ja eri vuodenaikoina. (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut, eri liikuntalajit
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
4. Oppilas vahvistaa välineenkäsittelytaitojaan sekä harjoittelee soveltamaan niitä monipuolisesti
eri oppimisympäristöissä ja eri vuodenaikoina. (talvi-, luonto-, perusliikunta sekä palloilut ja
voimistelut, eri liikuntalajit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
4. Oppilas ylläpitää ja kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja
voimaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

Vuosiluokat 3-6

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
4. Oppilas ui ja liikkuu vedessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
4. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti sekä harjoittelee huomioimaan mahdollisia
vaaratilanteita liikuntatunneilla
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
4. Oppilas liikkuu yhdessä toisten kanssa ja säätelee toimintaansa ja tunneilmaisuaan toiset
huomioiden. (pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
4. Oppilas noudattaa yhteisiä sääntöjä sekä ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

4. Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja harjoittelee itsenäistä työskentelyä sekä
ponnistelee saavuttaakseen tavoitteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Vuosiluokat 3-6

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
4. Oppilas saa myönteisiä kokemuksia iloa ja virkistystä tuottavista liikuntatehtävistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.

Vuosiluokat 3-6

S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
5. Oppilas tekee erilaisia liikuntatehtäviä liikuntatunneilla aktiivisesti ja parhaansa yrittäen.
(monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
5. Oppilas harjaannuttaa havaintomotorisia
ratkaisutekotaitojaan. (luontoliikunta, palloilut)

taitojaan

ja

liikuntatilanteisiin

sopivia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
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Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
5. Oppilas vahvistaa tasapaino- ja liikkumistaitojaan eri liikuntamuotojen avulla eri
oppimisympäristöissä ja eri vuodenaikoina. (jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta
sekä palloilut ja voimistelut, eri liikuntalajit
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
5.
Oppilas
vahvistaa
välineenkäsittelytaitojaan
eri
liikuntamuotojen
avulla
eri
oppimisympäristöissä ja eri vuodenaikoina. (talvi-, luonto-, perusliikunta sekä palloilut ja
voimistelut, eri liikuntalajit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
5. Oppilas kehittää fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Oppilas tutustuu oman toimintakykynsä arviointiin ja seurantaan. (seurantajärjestelmä Move!)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa
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T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
5. Oppilas ui ja liikkuu vedessä sekä harjoittelee pelastautumaan vedestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
5. Oppilas toimii turvallisesti ja asiallisesti sekä havainnoi mahdollisia vaaratilanteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
5. Oppilas liikkuu ja toimii yhdessä toisten kanssa yhteisesti sovitulla tavalla. (pari- ja
ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
5. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita, ottaa vastuuta yhteisistä oppimistilanteista ja auttaa
tarvittaessa muita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

5. Oppilas ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja itsenäisestä työskentelystä sekä ponnistelee
yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.

Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
5. Oppilas kokee liikkumisen iloa, saa myönteisiä liikuntakokemuksia ja harjoittelee arvioimaan
omia kokemuksiaan liikuntatehtävistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Fyysinen toimintakyky
Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Opetukseen valitaan sellaisia
oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa harjaannutetaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä,
joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikkija tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri liikuntalajien avulla. Liikunnan opetukseen
kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Oppilaille opetetaan liikkumiseen ja
liikunnan harrastamiseen liittyviä tarpeellisia tietoja.
Valitaan tehtäviä, joilla opitaan harjaannuttamaan nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joiden avulla tutustutaan myös oman toimintakyvyn
arviointiin. Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset
tehdään niin, että ne tukevat 5. vuosiluokalla koulussa järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.
S2 Sosiaalinen toimintakyky
Opetukseen valitaan myönteistä yhteisöllisyyttä lisääviä pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon ja auttamaan muita sekä tehtäviä,
joissa opitaan vastuun ottamista omasta toiminnasta, yhteisistä asioista ja säännöistä.
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S3 Psyykkinen toimintakyky
Opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja
yhdessä muiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Yhteisillä tehtävillä harjoitellaan vastuun
ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä autetaan myönteisten tunteiden kokemista,
jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L3

T2

S1

L1, L3, L4

T3

S1

L3

T4

S1

L3

T5

S1

L3

T6

S1

L3

T7

S1

L3, L6, L7

T8

S2

L2, L3, L6, L7

T9

S2

L2, L6, L7

T10

S3

L1, L2, L3

T11

S3

L1, L2

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilaita fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia
liikuntatehtäviä ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen.
6. Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia
liikuntatehtäviä. (monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentely ja yrittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen
erilaisia liikuntatehtäviä.

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havaintomotorisia taitojaan eli
havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla sekä tekemään
liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja.
6. Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa, kuten leikeissä
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. (luontoliikunta, palloilut)

ja

peleissä,

useimmiten

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee eri liikuntatilanteissa,
kuten leikeissä ja peleissä, useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja.
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Arvioinnin kohde

T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan
että soveltamaan niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
6. Oppilas tasapainoilee ja liikkuu erilaisissa oppimisympäristöissä. (jää-, lumi-, luonto-, perus-,
musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut, eri liikuntalajit
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen (tasapainoja liikkumistaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa
oppimisympäristöissä.

T4 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan että soveltamaan
välineenkäsittelytaitojaan monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
käyttämällä erilaisia välineitä eri vuodenaikoina erilaisissa tilanteissa.
6. Oppilas käsittelee erilaisia liikuntavälineitä erilaisissa oppimisympäristöissä. (talvi-, luonto-,
perusliikunta sekä palloilut ja voimistelut, eri liikuntalajit)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Motoristen perustaitojen
(välineenkäsittelytaidot) käyttäminen eri
liikuntamuodoissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käsitellä erilaisia liikuntavälineitä
erilaisissa oppimisympäristöissä.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään
fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.
6. Oppilas arvioi fyysisiä ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja
voimaa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fyysisten ominaisuuksien harjoittaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa arvioida fyysisiä
ominaisuuksiaan ja harjoittaa nopeutta,
liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa

T6 opettaa uimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja
pelastautumaan vedestä
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6. Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50 metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla). Oppilas osaa vesipelastustaitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Uima- ja pelastautumistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas on perusuimataitoinen (Osaa uida 50
metriä kahta uintitapaa käyttäen ja sukeltaa 5
metriä pinnan alla).

T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan liikuntatunneilla.
6. Oppilas ottaa huomioon mahdolliset vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii toimimaan
turvallisesti ja asiallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta liikuntatunneilla

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ottaa huomioon mahdolliset
vaaratilanteet liikuntatunneilla sekä pyrkii
toimimaan turvallisesti ja asiallisesti.

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä säätelemään
toimintaansa ja tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon
ottaen.
6. Oppilas toimii eri liikuntatilanteissa yhteisesti sovitulla tavalla. (pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä,
harjoituksia ja pelejä)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus- ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa
yhteisesti sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin periaatteella sekä kantamaan
vastuuta yhteisistä oppimistilanteista.
. Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen yhteisissä
oppimistilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas noudattaa reilun pelin periaatteita
ja osoittaa pyrkivänsä vastuullisuuteen
yhteisissä oppimistilanteissa.

T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja
vahvistaa itsenäisen työskentelyn taitoja.
6. Oppilas työskentelee yleensä vastuullisesti ja itsenäisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa yleensä työskennellä
vastuullisesti ja itsenäisesti.

T11 huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia
omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä.
6. Oppilas työskentelee yleensä vastuullisesti ja itsenäisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

35.6.5. Oppilaanohjaus
Oppiaineen tehtävä
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaiden, koulun että yhteiskunnan
näkökulmasta. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävä,
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin ulottuva jatkumo. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaiden
koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä siten, että jokainen
oppilas pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan
elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilaita tekemään omiin
valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää,
opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla
oppilaat oppivat tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun
ja päätöksentekoon. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen
ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja tekemään valintansa omia vahvuuksiaan ja
kiinnostuksen kohteitaan vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
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Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen
tavoitteiden toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö,
koulun työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt. Ohjaussuunnitelman
tavoitteiden toteutumista arvioidaan systemaattisesti. Oppilaiden opintojen sujuvuutta
nivelvaiheissa edistetään perusopetuksen aikana ja jatko-opintoihin siirryttäessä opettajien
välisellä ja opinto-ohjaajien keskinäisellä sekä tarvittaessa moniammatillisella yhteistyöllä.
Opettajat hyödyntävät työssään ajantasaista tietoa jatko-opinnoista, työelämästä ja työtehtävistä
sekä niissä tapahtuvista muutoksista.
Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään
oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä
ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja
taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan
yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.

Oppilaanohjaus vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja
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opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä
muiden opettajien kanssa. Oppimisympäristönä oman kouluyhteisön ja lähiympäristön lisäksi
voivat toimia lähiseudun yritykset ja muut yhteistyötahot.
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaita opiskelustrategioidensa tunnistamisessa ja kehittämisessä,
vahvistetaan kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä edistetään
oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. Ohjaus auttaa oppilaita omaksumaan erilaisia
opiskelussa tarvittavia oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan
taitoja ja menetelmiä, tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin
oppiaineeseen soveltuvia opiskelumenetelmiä. Ohjauksella tuetaan sosiaalisten taitojen ja
ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä.
Oppilaanohjauksen tuella oppilaat kehittävät elämässä tarvittavia taitoja ja vahvistavat myönteistä
käsitystä itsestään oppijana. Oppilaita ohjataan tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että
toisten vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Heitä tuetaan ottamaan vastuuta elämästään, opiskelustaan,
valinnoistaan sekä toiminnastaan ryhmän ja lähiyhteisönsä aktiivisena jäsenenä ja toimijana.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
Oppilaanohjauksen kautta oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikkoihin ja
elinkeinoelämään. Mahdollisten tutustumiskäyntien ja vierailujen yhtenä tehtävänä on esitellä
oppilaille työelämää, yrittäjyyttä ja erilaisia ammatteja. Niillä myös edistetään oppilaiden
ammatillisen kiinnostuksen heräämistä.
Oppilaanohjaus tukee oppilaita ja huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja valinnoissa.
Heille järjestetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun oppilaan opiskelun ja
valintojen tukemiseksi sekä erilaisissa oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.
Vuosiluokilla 3-6 oppilaanohjaus toteutuu eri oppiaineiden opetuksen, kasvatuksen ja koulun
muun toiminnan yhteydessä.Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja yhdessä muiden
opettajien ja mahdollisten koulunkäynninohjaajien kanssa. Tavoitteena on edistää oppilaan
oppimisen taitojen kehittymistä, tukea oppilaita opiskelustrategioiden tunnistamisessa ja
kehittämisessä sekä vahvistaa oppilaiden kykyä asettaa itselle tavoitteita ja arvioida
tavoitteiden saavuttamista. Oppilaita autetaan omaksumaan erilaisia opiskelussa tarvittavia
oppimisen, työskentelyn, tiedon omaksumisen sekä tiedonhallinnan taitoja ja menetelmiä sekä
tunnistamaan oppiaineiden ominaispiirteitä sekä valitsemaan kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia
opiskelumenetelmiä.Oppilaan sosiaalisten taitojen ja ryhmässä toimimisen taitojen kehittymistä
tuetaan. Lisäksi ohjataan oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan sekä omia että toisten
vahvuuksia, kykyjä ja taitoja. Oppilasta tuetaan ottamaan vastuuta opiskelustaan, elämästään
ja valinnoistaan. Oppilasta kannustetaan osallistumaan ja toimimaan ryhmän ja lähiyhteisönsä
jäsenenä. Oppimisympäristönä toimii kouluyhteisö. lähiyhteisö ja lähiseudun yritykset ja
yhteistyötahot. Oppilaat tutustuvat lähiseudun ammatteihin, työpaikliohin ja elinkeinoelämään.
Pontuksen koulun toiminta-ajatuksen myötä tuetaan sisäistä yrittäjyyttä. Huoltajien kanssa
tehtävää yhteistyötä jatketaan ja tuetaan huoltajia opiskeluun liittyvässä tiedonsaannissa ja
valinnoissa.

35.6.6. Äidinkieli ja kirjallisuus
Tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen
ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi koskevat kaikkia äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen
oppimääriä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutusja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja
379

Vuosiluokat 3-6

Oppiaineen tehtävä

laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen,
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien
kanssa oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista
identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus
on monitieteinen taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen.
Keskeisiä ovat monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan
ja jakamisen taidot. Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja
mielikuvituksen monipuolista kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen
ilmaisunsa mahdollisuuksista. Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä
muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin
taitoja. Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen
rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.
Opetuksessa edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun
tukeminen sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen
toiminnallista, kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää
mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä.
Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla
huomioon oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa,
oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden
erilaisuus, yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin
oppimisvaikeuksien kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.
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Vuosiluokilla 3–6 opetuksen erityisenä tehtävänä on oppilaiden ilmaisu- ja
vuorovaikutustaitojen sekä lukemisen ja tekstien tuottamisen taitojen ja strategioiden
sujuvoittaminen ja tekstilajivalikoiman laajentaminen. Oppilaita ohjataan toimimaan
tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös
monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja
arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. Tietoa kielestä,
kirjallisuudesta, mediasta ja muusta kulttuurista opitaan kielellisten taitojen kehittämisen ja
tekstien merkitysten tarkastelun yhteydessä. Opetuksen tavoitteena on herättää kiinnostus ja
antaa välineitä kielen havainnointiin, lukuharrastukseen ja monenlaiseen ilmaisuun sekä tarjota
kieleen ja kirjallisuuteen liittyviä elämyksiä.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
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itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Suomen kieli ja kirjallisuus

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen
kielen, moniluku- sekä vuorovaikutustaitoja ja tutustuttaa kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opetus tukee
oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista. Opetuksessa
ohjataan oppilaita ymmärtämään suomen kielen, kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkitystä ja
asemaa monikulttuurisessa ja monikielisessä yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan huomaamaan
koulun ulkopuolella opitun kieli-, media- ja kulttuuritietouden merkitys suomen kielen oppimisen
tukena.
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielten asema kansalliskielinä ja suomen
asema enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Suomen kieli on paitsi opetuksen
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kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset
oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. Tehdään yhteistyötä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
-oppimäärän ja muiden äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärien kanssa.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
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Vuosiluokilla 3–6 opetuksen painopiste on oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitojen,
lukuharrastuksen sekä sujuvan ja monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon vakiinnuttamisessa.
Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä
ja kirjallisuuden keinoja. Lyhyiden tekstien lukemisesta edetään kokonaisteosten lukemiseen ja
lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.
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Sisältö-alueet

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Vuorovaikutustilanteissa
Tarjotaan
toimiminen
monipuolisia
tilaisuuksia
harjoitella omien
kokemusten,
ajatusten ja
mielipiteiden
jakamista, toisten
kuuntelemista
ja rakentavan
palautteen
antamista ja
saamista eri
viestintäympäristöissä.
Harjoitellaan ja
havainnoidaan
omaa
vuorovaikutusta
erilaisissa
viestintätilanteissa,
esimerkiksi
tapoja olla
kohtelias, toimia
tavoitteellisesti
ja esittää oma
mielipiteensä
ja perustella se
ottaen toiset
huomioon.
Harjoitellaan
ilmaisukeinoja
erilaisissa
viestintä- ja
esitystilanteissa.
Ohjataan
kokonaisilmaisuun,
hyödynnetään
draaman
toimintamuotoja
erilaisten
ajankohtaisten
aiheiden,
teemojen ja
kirjallisuuden
käsittelyssä.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
osallistua
oman luokan ja
kouluyhteisön
kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja
toteutukseen.
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Opetuksen
tavoite

T1 opastaa
3. Oppilas
L1 Ajattelu
Puheviestintätilanteissa
Oppilas esittää
oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
toimiminen
ajatuksiaan ja
vahvistamaan
toimimaan
oppiminen
ilmaisee
taitoaan toimia
rakentavasti
L2 Kulttuurinen
mielipiteensä
rakentavasti
erilaisissa
osaaminen,
itselleen tutuissa
erilaisissa
viestintäympäristöissä.
vuorovaikutus
ja
viestintäympäristöissä
viestintäympäristöissä.
4. Oppilas toimii ilmaisu L3 Itsestä
ja ilmaisemaan
rakentavasti
huolehtiminen ja
mielipiteensä
ja harjoittelee
arjen taidot
ilmaisemaan
mielipiteensä
erilaisissa
viestintäympäristöissä.
5. Oppilas toimii
rakentavasti
erilaisissa
viestintäympäristöissä
sekä
ilmaisemaan
mielipiteensä.
6. Oppilas esittää
ajatuksiaan ja
ilmaisee
mielipiteensä
itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.
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T2 ohjata
3. Oppilas
L1 Ajattelu
oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
huomaamaan
äänenkäyttöä
oppiminen L2
omien kielellisten ja kontaktinoton
Kulttuurinen
ja viestinnällisten taitoja, sekä
osaaminen,
valintojen
toisten huomioon vuorovaikutus
vaikutuksia ja
ottamista
ja ilmaisu L7
huomioimaan
ryhmäviestintätilanteissa.
Osallistaminen,
toisten tarpeita
vaikuttaminen
4. Oppilas
ryhmäviestintätilanteissa
ja kestävän
harjoittelee
tulevaisuuden
kielellisiä ja
rakentaminen
viestinnällisiä
taitojaan sekä
toisten huomioon
ottamista.
5. Oppilas
muuntelee
viestintätapojaan
eri
viestintätilanteiden
mukaan ja ottaa
huomioon toisten
tarpeet.
6. Oppilas
hyödyntää
äänenkäytön,
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Toiminta
Oppilas
vuorovaikutustilanteissa
hyödyntää
äänenkäytön,
viestien
kohdentamisen ja
kontaktinoton
taitoja erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa,
osaa muunnella
viestintätapaansa
tilanteen
mukaan ja pyrkii
ottamaan muiden
näkökulmat
huomioon.

viestien
kohdentamisen ja
kontaktinoton
taitoja erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas
muuntelee
viestintätapaansa
tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan
muiden
näkökulmat
huomioon.
T3 ohjata
oppilasta
käyttämään
luovuuttaan ja
ilmaisemaan
itseään
monipuolisesti
erilaisissa
viestintä- ja
esitystilanteissa,
myös draaman
avulla

3. Oppilas
harjoittelee
ilmaisemaan
itseään
monipuolisesti.
4. Oppilas
toimii luovasti ja
ilmaisee itseään
monipuolisesti
erilaisissa
viestintä- ja
esitystilanteissa.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu L7
Osallistaminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas
osallistuu
kouluyhteisön
kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja
toteutukseen.

Ilmaisukeinojen
käyttö

Oppilas
osaa käyttää
kokonaisilmaisun
keinoja omien
ideoidensa ja
ajatustensa
ilmaisemiseen
ryhmässä, osaa
pitää lyhyen
valmistellun
puheenvuoron tai
esityksen
sekä osallistuu
draamatoimintaan.

6. Oppilas
osaa käyttää
kokonaisilmaisun
keinoja omien
ideoidensa ja
ajatustensa
ilmaisemiseen
ryhmässä.
Oppilas pitää
lyhyen

esityksen
sekä osallistuu
draamatoimintaan.
T4 kannustaa
oppilasta
kehittämään
myönteistä
viestijäkuvaa

3. Oppilas
L1 Ajattelu
harjoittelee
ja oppimaan
toimimaan
oppiminen L2
erilaisissa
Kulttuurinen
vuorovaikutustilanteissa.
osaaminen,

Vuorovaikutustaitojen
kehittyminen
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valmistellun
puheenvuoron tai

sekä halua ja
4. Oppilas
vuorovaikutus
kykyä toimia
kehittää
ja ilmaisu L7
erilaisissa, myös myönteistä
Osallistaminen,
monimediaisissa viestijäkuvaansa vaikuttaminen
vuorovaikutustilanteissa
vuorovaikutustilanteissa.
ja kestävän
tulevaisuuden
5. Oppilas
rakentaminen
tutustuu
monimediaisiin
vuorovaikutustilanteisiin.
Oppilas
harjoittelee
palautteen
antamista ja
saamista.
6. Oppilas
ottaa vastaan
palautetta
omasta
toiminnastaan ja
antaa palautetta
muille.
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Tekstien
tulkitseminen
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Harjoitellaan
erilaisten
tekstien, kuten
kaunokirjallisuuden,
tietotekstien ja
kuvaa ja tekstiä
yhdistävien
mediatekstien,
sujuvaa
lukemista ja
käyttämään
tilanteeseen ja
tavoitteeseen
sopivia
tekstinymmärtämisen
strategioita ja
ajattelutaitoja.
Tarkkaillaan
ja arvioidaan
omaa lukutaitoa.
Syvennetään
tekstin tulkinnan
taitoja tutkimalla
ja vertailemalla
monimuotoisia
tekstejä.
Harjoitellaan
selittämään,
vertailemaan
ja pohtimaan
sanojen, niiden
synonyymien,
kielikuvien,
sanontojen
ja käsitteiden
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merkityksiä
ja niiden
hierarkioita.
Opitaan
tunnistamaan
kertovien,
kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten
kantaa ottavien
tekstien kielellisiä
ja tekstuaalisia
piirteitä.
Laajennetaan
oppilaiden
tietoja kielen
piirteistä tekstejä
tutkimalla.
Luokitellaan
sanoja
merkityksen
ja muodon
perusteella
(sanaluokat).
Pohditaan,
millaisia
merkityksiä
eri sijamuodot
sisältävät ja
opitaan verbien
taipuminen
persoona- ja
aikamuodoissa.
Luetaan ja
kuunnellaan
yhteisesti ja
itse valittua
lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta,
myös kokonaisia
teoksia. Aiemmin
opittujen
käsitteiden
lisäksi opitaan
käyttämään
käsitteitä kertoja,
aihe ja teema.
Etsitään tietoa
eri lähteistä ja
laajennetaan
tietämystä
luetun avulla.
Harjoitellaan
arvioimaan
tekstien ja
lähteiden
luotettavuutta.

T5 ohjata
oppilasta
sujuvoittamaan
lukutaitoaan
ja käyttämään
tekstin
ymmärtämisen
strategioita sekä
tarkkailemaan ja
arvioimaan omaa
lukemistaan

3. Oppilas
harjaannuttaa
lukutaitoaan
lukemalla erilaisia
tekstejä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Tekstinymmärtämisen
Oppilas lukee
perusstrategioiden sujuvasti
hallinta
monimuotoisia

L4 Monilukutaito

tekstejä
ja käyttää
tekstinymmärtämisen

L5 TVT4. Oppilas
teknologinen
kehittää
osaaminen
lukutaitoaan ja
harjaannuttaa
tekstin
ymmärtämisen
taitojaan. Oppilas
harjoittelee
käyttämään
erilaisia tekstin
ymmärtämisen
strategioita.

perusstrategioita
sekä osaa
tarkkailla ja
arvioida omaa
lukemistaan.

5. Oppilas lukee
erilaisia tekstejä,
tarkkailee
lukemistaan
ja kehittää
lukustrategioitaan.
6. Oppilas
lukee sujuvasti
monimuotoisia
tekstejä
ja käyttää
tekstinymmärtämisen
perusstrategioita
sekä osaa
tarkkailla ja
arvioida omaa
lukemistaan.
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T6 opastaa
oppilasta
kehittämään
monimuotoisten
tekstien erittelyn,
arvioinnin ja
tulkitsemisen
taitoja ja
laajentamaan
sana- ja
käsitevarantoaan
sekä edistämään
ajattelutaitojaan

3. Oppilas
tutustuu erilaisiin
teksteihin ja
laajentaa sana- ja
käsitevarantoaan.
4. Oppilas
harjoittelee
tekstien erittelyn,
arvioinnin ja
tulkitsemisen
taitoja ja
laajentaa sana- ja
käsitevarantoaan.
5. Oppilas
tutustuu eri
tekstilajeihin
tekstien erittelyn,
arvioinnin ja
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu L4
Monilukutaito

Tekstien erittely
ja tulkinta

Oppilas tunnistaa
joitakin kertovien,
kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten
kantaa ottavien
tekstien kielellisiä
ja
tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas
osaa käyttää
tekstien
tulkintataitoja
oman ajattelunsa
sekä

tulkitsemisen
avulla. Oppilas
kehittää
ajattelutaitojaan.

sana- ja
käsitevarantonsa
kehittämiseen.

6. Oppilas
tunnistaa joitakin
kertovien,
kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten
kantaa ottavien
tekstien kielellisiä
ja
tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas
osaa käyttää
tekstien
tulkintataitoja
oman ajattelunsa
sekä
sana- ja
käsitevarantonsa
kehittämiseen.
3. Oppilas
harjoittelee
tiedonhankintaa
ja tiedon
luotettavuuden
arviointia.
4. Oppilas
hankkii tietoja
monipuolisesti
eri tietolähteistä
hyödyntäen tvtteknologiaa.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L4
Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen

5. Oppilas osaa
hankkia tietoa
eri tietolähteistä.
Oppilas
harjaantuu
käyttämään
eri tietolähteitä
itsenäisesti,
monipuolisesti ja
kriittisesti.

Tiedonhankintataidot
Oppilas käyttää
ja lähdekriittisyys tiedonhankinnassaan
mediaa ja
eri
tekstiympäristöjä
sekä tilanteeseen
sopivia
strategioita ja
osaa jossain
määrin arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.

6. Oppilas
käyttää
tiedonhankinnassaan
mediaa ja eri
tekstiympäristöjä
sekä tilanteeseen
sopivia
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T7 ohjata
oppilasta
tiedonhankintaan,
monipuolisten
tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon
luotettavuuden
arviointiin

strategioita ja
osaa jossain
määrin arvioida
tietolähteiden
luotettavuutta.
T8 kannustaa
3. Oppilas
L2 Kulttuurinen
oppilasta
tutustuu lasten
osaaminen,
kehittämään
ja nuorten
vuorovaikutus ja
kirjallisuudentuntemusta
kirjallisuuteen ja ilmaisu
ja kiinnostustaan saa myönteisiä
lapsille ja nuorille lukukokemuksia. L4 Monilukutaito
tarkoitettua
L5 TVT4. Oppilas
kirjallisuutta,
teknologinen
kiinnostuu
media- ja
osaaminen
kirjallisuudesta
muita tekstejä
kohtaan, luomalla ja mediatekstistä
mahdollisuuksia lukemalla itseä
kiinnostavaa
myönteisiin
lukukokemuksiin kirjallisuutta.
Oppilas innostaa
ja elämyksiin,
muita lukemaan
tiedonhalun
kertomalla omista
tyydyttämiseen
myönteisistä
sekä
lukukokemusten lukukokemuksista.
jakamiseen,
5. Oppilas
myös
kehittää
monimediaisissa kirjallisuudenympäristöissä
tuntemustaan
ja tutustuu eri
kirjallisuuden
lajeihin. Oppilas
harjoittelee
jakamaan
lukukokemuksiaan
myös
monimediaisessa
ympäristössä.
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6. Oppilas tuntee
jonkin verran
lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta,
media- ja muita
tekstejä ja
osaa jakaa
kokemuksiaan,
myös
monimediaisessa
ympäristössä.
Tekstien
tuottaminen
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Tuotetaan sekä
fiktiivisiä että
ei-fiktiivisiä
monimuotoisia
tekstejä omien
kokemusten,
havaintojen,

Lapsille
ja nuorille
tarkoitetun
kirjallisuuden
ja tekstien
tuntemus ja
lukukokemusten
jakaminen

Oppilas tuntee
jonkin verran
lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta,
media- ja muita
tekstejä ja
osaa jakaa
kokemuksiaan,
myös
monimediaisessa
ympäristössä.
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ajatusten ja
mielipiteiden
sekä toisten
tekstien pohjalta.
Pohditaan
kirjoittamisen
tarkoitusta ja
sitä, miten se
näkyy kielellisissä
valinnoissa.
Sujuvoitetaan
käsinkirjoittamista
ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja
harjoitellaan
käyttämään
kertomiselle,
kuvaamiselle,
ohjaavalle ja
kantaa ottavalle
ilmaisulle
tyypillisiä
kielellisiä ja
tekstuaalisia
piirteitä.
Harjoitellaan
tekstien
otsikointia,
rakenteita ja
kappalejakoa,
sekä opitaan
käyttämään
niitä omissa
teksteissä.
Harjoitellaan
tekstien
elävöittämistä
ja tarkastellaan
sananvalintojen,
sanontojen ja
sanajärjestyksen
yhteyttä tekstin
merkityksiin.
Kiinnitetään
huomiota
kirjoitetun ja
puhutun kielen
eroihin. Opitaan
tunnistamaan
tekstistä virke,
päälause ja
sivulauseiden
selkeät
perustyypit
sekä lauseen
pääjäsenet ja
käyttämään
tietoa apuna
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oman tekstin
tuottamisessa.
Opitaan
käyttämään
persoona- ja
aikamuotoja
tekstien
aikasuhteiden
ilmaisussa.
Harjoitellaan
tekstin
tuottamisen
vaiheita,
omien tekstien
tarkastelua ja
arviointia sekä
palautteen
antamista ja
vastaanottamista.
Opitaan
käyttämään
omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen
perusasioita.
Harjoitellaan
opiskelussa
tarvittavien
tekstien
tuottamisen
taitoja, kuten
muistiinpanojen
tekemistä ja
tiivistämistä,
ja harjoitellaan
lähteiden käyttöä
ja merkintää sekä
tiedostetaan,
miten verkossa
tulee toimia
eettisesti
yksityisyyttä
kunnioittaen ja
tekijänoikeuksia
noudattaen.
T9 rohkaista
oppilasta
ilmaisemaan
kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja
vahvistamaan
myönteistä kuvaa
itsestään tekstien
tuottajana
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3. Oppilas
harjoittelee
ilmaisemaan
kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja
mielipiteitään
kirjoittamalla.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

4. Oppilas
ilmaisee
kokemuksiaan,
ajatuksiaan ja
mielipiteitään
erilaisten

L4 Monilukutaito
L7
Osallistaminen,
vaikuttaminen
ja kestävän

Kokemusten
ja ajatusten
ilmaiseminen

Oppilas ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten
tekstien avulla.

tekstien avulla
ja vahvistaa
myönteistä
kuvaa itsestään
kirjoittajana.

tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas
tuottaa fiktiivisiä
ja ei-fiktiivisiä
monimuotoisia
tekstejä.
6. Oppilas
ilmaisee
kokemuksiaan ja
ajatuksiaan
monimuotoisten
tekstien avulla.
3. Oppilas
harjoittelee
kielentämään
ajatuksiaan
ja tuottamaan
erilaisia tekstejä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito

L5 TVT4. Oppilas tuottaa teknologinen
erilaisia tekstejä osaaminen
ja harjoittelee
L7
kielentämään
Osallistaminen,
ajatuksiaan myös vaikuttaminen
monimediaisissa ja kestävän
ympäristöissä.
tulevaisuuden
5. Oppilas pohtii rakentaminen
kirjoittamisen
tarkoitusta ja
harjoittelee
käyttämään
ohjatusti
kertomiselle,
kuvaamiselle ja
kantaa ottavalle
kirjoittamiselle
tyypillisiä keinoja.

Oman ajattelun
kielentäminen
ja eri tekstilajien
käyttö

Oppilas osaa
ohjatusti käyttää
kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle
tekstille tyypillistä
kieltä.
Oppilas osaa
otsikoida
tekstinsä, jakaa
sen
kappaleisiin
ja kiinnittää
huomiota
sananvalintoihin.

6. Oppilas osaa
ohjatusti käyttää
kertomiselle,
kuvaamiselle ja
yksinkertaiselle
kantaaottavalle
tekstille tyypillistä
kieltä.
Oppilas osaa
otsikoida
tekstinsä, jakaa
sen
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T10 kannustaa ja
ohjata oppilasta
kielentämään
ajatuksiaan ja
harjoittelemaan
kertovien,
kuvaavien,
ohjaavien ja
yksinkertaisten
kantaa ottavien
tekstien
tuottamista, myös
monimediaisissa
ympäristöissä

kappaleisiin
ja kiinnittää
huomiota
sananvalintoihin.
T11 ohjata
oppilasta
edistämään
käsinkirjoittamisen
ja näppäintaitojen
sujuvoitumista
ja vahvistamaan
kirjoitetun kielen
ja tekstien
rakenteiden ja
oikeinkirjoituksen
hallintaa

3. Oppilas
kehittää käsin
kirjoittamista ja
näppäintaitoja.
Oppilas
harjoittelee
oikeinkirjoitusta.
4. Oppilas
kehittää käsin
kirjoittamista ja
näppäintaitoja.
Oppilas
harjoittelee
oikeinkirjoitusta ja
tekstin rakenteita.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kirjoitustaito ja
kirjoitetun kielen
hallinta

L4 Monilukutaito

Oppilas kirjoittaa
sujuvasti ja
selkeästi käsin ja
on omaksunut
tarvittavia
näppäintaitoja.

L5 TVTteknologinen
osaaminen

Oppilas tuntee
kirjoitetun kielen
perusrakenteita
ja
oikeinkirjoituksen
perusasioita ja
käyttää
niitä oman
tekstinsä
tuottamisessa.

5. Oppilas oppii
käyttämään
omissa teksteissä
oikeinkirjoituksen
periaatteita.
Oppilas
kehittää käsin
kirjoittamisen ja
näppäin-taitojen
sujuvuutta.
6. Oppilas
kirjoittaa sujuvasti
ja selkeästi käsin
ja on omaksunut
tarvittavia
näppäintaitoja.
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Oppilas tuntee
kirjoitetun kielen
perusrakenteita
ja
oikeinkirjoituksen
perusasioita
ja käyttää niitä
oman tekstinsä
tuottamisessa.
T12 kannustaa
oppilasta
kehittämään
tekstin
tuottamisen
prosesseja
ja taitoa
arvioida omia
tekstejä, tarjota
mahdollisuuksia
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3. Oppilas
harjoittelee
tekstin
tuottamisen
prosesseja sekä
omien tekstien
arviointia.
4. Oppilas
kehittää tekstien

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen

Tekstien
rakentaminen ja
eettinen viestintä

Oppilas tuntee
ja osaa kuvailla
tekstien
tuottamisen
perusvaiheita,
osaa arvioida
omia

tekstien
tuottamiseen
yhdessä,
rakentavan
palautteen
antamiseen
ja saamiseen,
ohjata ottamaan
huomioon tekstin
vastaanottaja
sekä toimimaan
eettisesti
verkossa
yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen

tuottamisen
prosesseja
ja taitoa
arvioida omia
tekstejä. Oppilas
harjoittelee
rakentavan
palautteen
antamista ja
saamista.
5. Oppilas tuottaa
erilaisia tekstejä
prosesseina ja
oppii arvioimaan
omia tekstejä.
Oppilas osaa
toimia verkossa
eettisesti
yksityisyyttä ja
tekijänoikeuksia
kunnioittaen.

L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

tekstejään ja
tuottaa tekstejä
vaiheittain yksin
ja muiden kanssa
sekä antaa ja
vastaanottaa
palautetta.
Oppilas osaa
merkitä lähteet
tekstin loppuun,
ymmärtää, ettei
saa esittää
lainaamaansa
tekstiä omanaan
ja tietää verkossa
toimimisen
eettiset
periaatteet.

6. Oppilas tuntee
ja osaa kuvailla
tekstien
tuottamisen
perusvaiheita,
osaa arvioida
omia
tekstejään ja
tuottaa tekstejä
vaiheittain yksin
ja muiden kanssa
sekä antaa ja
vastaanottaa

Kielen,
kirjallisuuden
ja kulttuurin
ymmärtäminen

Tutkitaan
kielen vaihtelua
tilanteen ja
aiheen mukaan
ja pohditaan
sanojen,
ilmaisutapojen
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palautetta.
Oppilas osaa
merkitä lähteet
tekstin loppuun,
ymmärtää, ettei
saa esittää
lainaamaansa
tekstiä omanaan
ja tietää verkossa
toimimisen
eettiset
periaatteet.
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ja tekstien
merkityksiä.
Tutkitaan
tekstienvälisyyttä
monimuotoisissa
teksteissä.
Tutustutaan
oppilaan omaan
ja muihin
kulttuureihin
ja kieliin ja
vertaillaan
suomea muiden,
oppilaille tuttujen
kielten piirteisiin.
Tutustutaan
oppilaille läheisiin
kansanperinteen
lajeihin ja
niiden jatkajiin
nykykulttuurissa.
Hyödynnetään
lapsille ja nuorille
suunnattua
media- ja
kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi
kirjastoa,
elokuvia, teatteria
ja museoita.
Tarkastellaan
mediakulttuurin
ilmiöitä ja
ikäkaudelle
tarkoitettuja
sisältöjä ja
keskustellaan
median roolista
oppilaan arjessa.
Suunnitellaan
ja toteutetaan
omia esityksiä.
Kannustetaan
ja tutustutaan
kirjaston
aktiiviseen ja
monipuoliseen
käyttöön,
etsitään itseä
kiinnostavaa
luettavaa
ja tuetaan
omaehtoista
lukemisen ja
kirjoittamisen
harrastamista.
Luetaan kotija ulkomaista
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lapsille ja nuorille
suunnattua
kirjallisuutta
nykykirjallisuudesta
klassikoihin
ja ikäkaudelle
suunnattua
tietokirjallisuutta
ja pohditaan
kirjallisuuden
herättämiä
kysymyksiä.
3. Oppilas
harjoittelee
tutkimaan ja
tarkkailemaan
puhuttua ja
kirjoitettua
kieltä. Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
ja kuvailemaan
tekstien kielellisiä
piirteitä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen L2
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu L4
Monilukutaito

Kielen
tarkastelun
kehittyminen ja
kielikäsitteiden
hallinta

Oppilas tekee
havaintoja ja
osaa kuvailla
tekstien kielellisiä
piirteitä ja käyttää
oppimiaan
käsitteitä
puhuessaan ja
kirjoittaessaan
niistä.

4. Oppilas
havainnoi
erityyppisiä
tekstejä ja oppii
havainnoimaan
niille tyypillisiä
piirteitä ja
kielellisiä
rakenteita.
5. Oppilas oppii
tutkimaan ja
nimeämään
tekemiään
havaintoja
kielestä ja
keskustelemaan
niistä muiden
kanssa. Oppilas
oppii käyttämään
kielellisiä
käsitteitä.
6. Oppilas tekee
havaintoja ja
osaa kuvailla
tekstien kielellisiä
piirteitä ja käyttää
oppimiaan
käsitteitä
puhuessaan ja
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T13 ohjata
oppilasta
vahvistamaan
kielitietoisuuttaan,
innostaa häntä
tutkimaan ja
tarkkailemaan
kieltä ja sen eri
variantteja ja
harjaannuttaa
käyttämään
käsitteitä, joiden
avulla kielestä ja
sen rakenteista
puhutaan
ja auttaa
ymmärtämään
kielellisten
valintojen
vaikutuksia

kirjoittaessaan
niistä.
T14 kannustaa
3. Oppilas lukee L2 Kulttuurinen
Kirjallisuuden
oppilasta
lapsille ja nuorille osaaminen,
tuntemus
laajentamaan
suunnattua
vuorovaikutus
tekstivalikoimaansakirjallisuutta,
ja ilmaisu L4
ja lukemaan
kehittää omaa
Monilukutaito L5
lapsille ja nuorille lukuharrastustaan TVT-teknologinen
suunnattua
ja kirjaston
osaaminen
kirjallisuutta
käyttöään.
L7
sekä rohkaista
Osallistaminen,
lukuharrastukseen 4. Oppilas
laajentaa
vaikuttaminen
ja lukuelämysten
lukuvalikoimaansa
ja kestävän
jakamiseen
ja
kehittää
tulevaisuuden
ja kirjaston
lukuharrastustaan
rakentaminen
aktiiviseen
ja
kirjaston
käyttöön
käyttöä.
Oppilas jakaa
lukukokemuksiaan.

Oppilas lukee
sovitut lapsille ja
nuorille
suunnatut kirjat,
keskustelee ja
jakaa
kokemuksiaan
lukemistaan
kirjoista.

5. Oppilas oppii
valitsemaan
monipuolista
kirjallisuutta
luettavakseen
ja kertomaan
siitä muille eri
viestintäkanavia
käyttäen.
6. Oppilas lukee
sovitut lapsille ja
nuorille
suunnatut kirjat,
keskustelee ja

Vuosiluokat 3-6

jakaa
kokemuksiaan
lukemistaan
kirjoista.
T15 tukea
oppilasta
kielellisen ja
kulttuurisen
identiteetin
rakentamisessa
ja ohjata
arvostamaan
eri kulttuureja
ja kieliä sekä
luoda oppilaalle
mahdollisuuksia
media- ja
kulttuuritarjontaan
tutustumiseen
sekä oman

Oppilas tutustuu L2 Kulttuurinen
laajasti erilaisiin
osaaminen,
kieliympäristöihin. vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Oppilas
tutustuu
L4 Monilukutaito
erilaisiin kieli- ja
L6
kulttuuriympäristöihin
Työelämätaidot ja
sekä media- ja
kulttuuritarjontaan. yrittäjyys
L7
4. Oppilas
Osallistaminen,
kehittää
vaikuttaminen
kulttuurintuntemustaan
ja kestävän
ja kielellistä
tulevaisuuden
tietoisuuttaan.
rakentaminen
Oppilas oppii
ohjatusti
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Kielitietoisuuden
ja kulttuurin
tuntemuksen
kehittyminen

Oppilas
osaa kuvailla
havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja
eroja eri kielten ja
kulttuurien
välillä. Oppilas
osaa kertoa
itseään
kiinnostavasta
media- ja
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu
omien esitysten

kulttuurin
tuottamiseen

arvostamaan
eri kulttuureja ja
kieliä. Oppilas
osallistuu
oman kulttuurin
tuottamiseen.

suunnitteluun ja
esittämiseen.

5. Oppilas
tutustuu
suomalaisen
sekä muiden
maiden
kielikulttuurin
monimuotoisuuteen
ja tuottaa oman
tai yhteisen
kulttuurituotoksen
6. Oppilas
osaa kuvailla
havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja
eroja eri kielten ja
kulttuurien
välillä. Oppilas
osaa kertoa
itseään
kiinnostavasta
media- ja
kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu
omien esitysten
suunnitteluun ja
esittämiseen.

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
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Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.

sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.

Vuosiluokat 3-6

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
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sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
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Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Oppilas harjoittelee toimimaan rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

Vuosiluokat 3-6

Oppilas harjoittelee äänenkäyttöä ja kontaktinoton taitoja, sekä toisten huomioon ottamista
ryhmäviestintätilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan itseään monipuolisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Oppilas harjoittelee toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Oppilas harjaannuttaa lukutaitoaan lukemalla erilaisia tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.
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Arvioinnin kohde

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Oppilas tutustuu erilaisiin teksteihin ja laajentaa sana- ja käsitevarantoaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Oppilas harjoittelee tiedonhankintaa ja tiedon luotettavuuden arviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas tutustuu lasten ja nuorten kirjallisuuteen ja saa myönteisiä lukukokemuksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään kirjoittamalla.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas harjoittelee kielentämään ajatuksiaan ja tuottamaan erilaisia tekstejä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Oppilas kehittää käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja. Oppilas harjoittelee oikeinkirjoitusta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas harjoittelee tekstin tuottamisen prosesseja sekä omien tekstien arviointia.

Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Oppilas harjoittelee tutkimaan ja tarkkailemaan puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Oppilas harjoittelee
tunnistamaan ja kuvailemaan tekstien kielellisiä piirteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Oppilas lukee lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, kehittää omaa lukuharrastustaan ja
kirjaston käyttöään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

Vuosiluokat 3-6

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Oppilas tutustuu erilaisiin kieli- ja kulttuuriympäristöihin sekä media- ja kulttuuritarjontaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.

Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
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S3 Tekstien tuottaminen

Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Oppilas toimii rakentavasti
viestintäympäristöissä.
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ja

harjoittelee

ilmaisemaan

mielipiteensä

erilaisissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Oppilas harjoittelee kielellisiä ja viestinnällisiä taitojaan sekä toisten huomioon ottamista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Oppilas toimii luovasti ja ilmaisee itseään monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Oppilas kehittää myönteistä viestijäkuvaansa vuorovaikutustilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.
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Arvioinnin kohde

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Oppilas kehittää lukutaitoaan ja harjaannuttaa tekstin ymmärtämisen taitojaan. Oppilas
harjoittelee käyttämään erilaisia tekstin ymmärtämisen strategioita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Oppilas harjoittelee tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentaa sana- ja
käsitevarantoaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Oppilas hankkii tietoja monipuolisesti eri tietolähteistä hyödyntäen tvt-teknologiaa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
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ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas kiinnostuu kirjallisuudesta ja mediatekstistä lukemalla itseä kiinnostavaa kirjallisuutta.
Oppilas innostaa muita lukemaan kertomalla omista myönteisistä lukukokemuksista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään erilaisten tekstien avulla ja vahvistaa
myönteistä kuvaa itsestään kirjoittajana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä ja harjoittelee kielentämään ajatuksiaan myös monimediaisissa
ympäristöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Oppilas kehittää käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja. Oppilas harjoittelee oikeinkirjoitusta ja
tekstin rakenteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Oppilas kehittää tekstien tuottamisen prosesseja ja taitoa arvioida omia tekstejä. Oppilas
harjoittelee rakentavan palautteen antamista ja saamista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Oppilas havainnoi erityyppisiä tekstejä ja oppii havainnoimaan niille tyypillisiä piirteitä ja kielellisiä
rakenteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
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lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Oppilas laajentaa lukuvalikoimaansa ja kehittää lukuharrastustaan ja kirjaston käyttöä. Oppilas
jakaa lukukokemuksiaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Oppilas kehittää kulttuurintuntemustaan ja kielellistä tietoisuuttaan. Oppilas oppii ohjatusti
arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä. Oppilas osallistuu oman kulttuurin tuottamiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

S2 Tekstien tulkitseminen
Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
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Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.

sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Vuosiluokat 3-6

Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Oppilas toimii rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä sekä ilmaisemaan mielipiteensä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas muuntelee viestintätapojaan eri viestintätilanteiden mukaan ja ottaa huomioon toisten
tarpeet.

Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Oppilas osallistuu kouluyhteisön kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ilmaisukeinojen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Oppilas tutustuu monimediaisiin vuorovaikutustilanteisiin. Oppilas harjoittelee palautteen
antamista ja saamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Oppilas lukee erilaisia tekstejä, tarkkailee lukemistaan ja kehittää lukustrategioitaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Oppilas tutustuu eri tekstilajeihin tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen avulla. Oppilas
kehittää ajattelutaitojaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Oppilas osaa hankkia tietoa eri tietolähteistä. Oppilas harjaantuu käyttämään eri tietolähteitä
itsenäisesti, monipuolisesti ja kriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas kehittää kirjallisuuden-tuntemustaan ja tutustuu eri kirjallisuuden lajeihin. Oppilas
harjoittelee jakamaan lukukokemuksiaan myös monimediaisessa ympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.
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Arvioinnin kohde

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Oppilas tuottaa fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas pohtii kirjoittamisen tarkoitusta ja harjoittelee käyttämään ohjatusti kertomiselle,
kuvaamiselle ja kantaa ottavalle kirjoittamiselle tyypillisiä keinoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Oppilas oppii käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen periaatteita. Oppilas kehittää käsin
kirjoittamisen ja näppäin-taitojen sujuvuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
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ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Oppilas tuottaa erilaisia tekstejä prosesseina ja oppii arvioimaan omia tekstejä.
Oppilas osaa toimia verkossa eettisesti yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Oppilas oppii tutkimaan ja nimeämään tekemiään havaintoja kielestä ja keskustelemaan niistä
muiden kanssa. Oppilas oppii käyttämään kielellisiä käsitteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Oppilas oppii valitsemaan monipuolista kirjallisuutta luettavakseen ja kertomaan siitä muille eri
viestintäkanavia käyttäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
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Arvioinnin kohde

mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Oppilas tutustuu suomalaisen sekä muiden maiden kielikulttuurin monimuotoisuuteen ja tuottaa
oman tai yhteisen kulttuurituotoksen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden
jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen antamista ja saamista eri
viestintäympäristöissä. Harjoitellaan ja havainnoidaan omaa vuorovaikutusta erilaisissa
viestintätilanteissa, esimerkiksi tapoja olla kohtelias, toimia tavoitteellisesti ja esittää
oma mielipiteensä ja perustella se ottaen toiset huomioon. Harjoitellaan ilmaisukeinoja
erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa. Ohjataan kokonaisilmaisuun, hyödynnetään draaman
toimintamuotoja erilaisten ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyssä.
Tarjotaan mahdollisuuksia osallistua oman luokan ja kouluyhteisön kulttuuritoiminnan
suunnitteluun ja toteutukseen.
S2 Tekstien tulkitseminen
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Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja kuvaa ja tekstiä
yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja tavoitteeseen
sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. Tarkkaillaan ja arvioidaan omaa
lukutaitoa. Syvennetään tekstin tulkinnan taitoja tutkimalla ja vertailemalla monimuotoisia tekstejä.
Harjoitellaan selittämään, vertailemaan ja pohtimaan sanojen, niiden synonyymien, kielikuvien,
sanontojen ja käsitteiden merkityksiä ja niiden hierarkioita. Opitaan tunnistamaan kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Laajennetaan oppilaiden tietoja kielen piirteistä tekstejä tutkimalla. Luokitellaan sanoja
merkityksen ja muodon perusteella (sanaluokat). Pohditaan, millaisia merkityksiä eri sijamuodot
sisältävät ja opitaan verbien taipuminen persoona- ja aikamuodoissa. Luetaan ja kuunnellaan
yhteisesti ja itse valittua lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, myös kokonaisia teoksia.
Aiemmin opittujen käsitteiden lisäksi opitaan käyttämään käsitteitä kertoja, aihe ja teema. Etsitään
tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja
lähteiden luotettavuutta.
S3 Tekstien tuottaminen
Tuotetaan sekä fiktiivisiä että ei-fiktiivisiä monimuotoisia tekstejä omien kokemusten, havaintojen,
ajatusten ja mielipiteiden sekä toisten tekstien pohjalta. Pohditaan kirjoittamisen tarkoitusta ja
sitä, miten se näkyy kielellisissä valinnoissa. Sujuvoitetaan käsinkirjoittamista ja näppäintaitoja.
Tutkitaan ja harjoitellaan käyttämään kertomiselle, kuvaamiselle, ohjaavalle ja kantaa ottavalle
ilmaisulle tyypillisiä kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Harjoitellaan tekstien otsikointia, rakenteita
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ja kappalejakoa, sekä opitaan käyttämään niitä omissa teksteissä. Harjoitellaan tekstien
elävöittämistä ja tarkastellaan sananvalintojen, sanontojen ja sanajärjestyksen yhteyttä tekstin
merkityksiin. Kiinnitetään huomiota kirjoitetun ja puhutun kielen eroihin. Opitaan tunnistamaan
tekstistä virke, päälause ja sivulauseiden selkeät perustyypit sekä lauseen pääjäsenet ja
käyttämään tietoa apuna oman tekstin tuottamisessa. Opitaan käyttämään persoona- ja
aikamuotoja tekstien aikasuhteiden ilmaisussa. Harjoitellaan tekstin tuottamisen vaiheita,
omien tekstien tarkastelua ja arviointia sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.
Opitaan käyttämään omissa teksteissä oikeinkirjoituksen perusasioita. Harjoitellaan opiskelussa
tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten muistiinpanojen tekemistä ja tiivistämistä, ja
harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten verkossa tulee toimia
eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia noudattaen.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tutkitaan kielen vaihtelua tilanteen ja aiheen mukaan ja pohditaan sanojen, ilmaisutapojen
ja tekstien merkityksiä. Tutkitaan tekstienvälisyyttä monimuotoisissa teksteissä. Tutustutaan
oppilaan omaan ja muihin kulttuureihin ja kieliin ja vertaillaan suomea muiden, oppilaille
tuttujen kielten piirteisiin. Tutustutaan oppilaille läheisiin kansanperinteen lajeihin ja niiden
jatkajiin nykykulttuurissa. Hyödynnetään lapsille ja nuorille suunnattua media- ja kulttuuritarjontaa,
esimerkiksi kirjastoa, elokuvia, teatteria ja museoita. Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä
ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja keskustellaan median roolista oppilaan arjessa.
Suunnitellaan ja toteutetaan omia esityksiä. Kannustetaan ja tutustutaan kirjaston aktiiviseen ja
monipuoliseen käyttöön, etsitään itseä kiinnostavaa luettavaa ja tuetaan omaehtoista lukemisen
ja kirjoittamisen harrastamista. Luetaan koti- ja ulkomaista lapsille ja nuorille suunnattua
kirjallisuutta nykykirjallisuudesta klassikoihin ja ikäkaudelle suunnattua tietokirjallisuutta ja
pohditaan kirjallisuuden herättämiä kysymyksiä.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L1, L2, L7

T2

S1

L1, L2, L3, L7

T3

S1

L1, L2, L4, L7

T4

S1

L1, L2, L3, L4

T5

S2

L1, L4, L5

T6

S2

L1, L2, L4, L5

T7

S2

L1, L4, L5

T8

S2

L1, L4, L5

T9

S3

L1, L2, L4, L7

T10

S3

L1, L4, L5, L7

T11

S3

L1, L4, L5

T12

S3

L2, L4, L5, L6

T13

S4

L1, L2, L4

T14

S4

L2, L4, L5, L7

T15

S4

L2, L4, L6, L7

421

Vuosiluokat 3-6

Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa
viestintäympäristöissä ja ilmaisemaan mielipiteensä
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa viestintä-ympäristöissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Puheviestintätilanteissa toimiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää ajatuksiaan ja ilmaisee
mielipiteensä itselleen tutuissa
viestintäympäristöissä.

T2 ohjata oppilasta huomaamaan omien kielellisten ja viestinnällisten
valintojensa vaikutuksia ja huomioimaan toisten tarpeita
ryhmäviestintätilanteissa
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa. Oppilas muuntelee viestintätapaansa tilanteen mukaan ja pyrkii
ottamaan muiden näkökulmat huomioon.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Toiminta vuorovaikutustilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas hyödyntää äänenkäytön, viestien
kohdentamisen ja kontaktinoton taitoja
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, osaa
muunnella viestintätapaansa tilanteen mukaan
ja pyrkii ottamaan muiden näkökulmat
huomioon.

T3 ohjata oppilasta käyttämään luovuuttaan ja ilmaisemaan itseään
monipuolisesti erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
avulla
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa ilmaisemiseen
ryhmässä. Oppilas pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä osallistuu
draamatoimintaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ilmaisukeinojen käyttö

422

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää kokonaisilmaisun
keinoja omien ideoidensa ja ajatustensa
ilmaisemiseen ryhmässä, osaa pitää lyhyen
valmistellun puheenvuoron tai esityksen sekä
osallistuu draamatoimintaan.

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa
sekä halua ja kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa
vuorovaikutustilanteissa
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta toiminnastaan ja antaa palautetta muille.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutustaitojen kehittyminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastaan palautetta omasta
toiminnastaan ja antaa palautetta muille.

T5 ohjata oppilasta sujuvoittamaan lukutaitoaan ja käyttämään tekstin
ymmärtämisen strategioita sekä tarkkailemaan ja arvioimaan omaa
lukemistaan
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen perusstrategioita
sekä osaa tarkkailla ja arvioida omaa lukemistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstinymmärtämisen perusstrategioiden
hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sujuvasti monimuotoisia
tekstejä ja käyttää tekstinymmärtämisen
perusstrategioita sekä osaa tarkkailla ja
arvioida omaa lukemistaan.

T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien
erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen taitoja ja laajentamaan sana- ja
käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman
ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien erittely ja tulkinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien,
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia
piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien
tulkintataitoja oman ajattelunsa sekä sana- ja
käsitevarantonsa kehittämiseen.

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden
käyttöön ja tiedon luotettavuuden arviointiin
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia
strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa
ja eri tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen
sopivia strategioita ja osaa jossain määrin
arvioida tietolähteiden luotettavuutta.

T8 kannustaa oppilasta kehittämään kirjallisuudentuntemusta ja
kiinnostustaan lapsille ja nuorille tarkoitettua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä kohtaan, luomalla mahdollisuuksia myönteisiin lukukokemuksiin
ja -elämyksiin, tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten
jakamiseen, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita tekstejä
ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös monimediaisessa ympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Lapsille ja nuorille tarkoitetun kirjallisuuden
ja tekstien tuntemus ja lukukokemusten
jakaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee jonkin verran lapsille ja nuorille
suunnattua kirjallisuutta, media- ja muita
tekstejä ja osaa jakaa kokemuksiaan, myös
monimediaisessa ympäristössä.

T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja
mielipiteitään ja vahvistamaan myönteistä kuvaa itsestään tekstien
tuottajana
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan monimuotoisten tekstien avulla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kokemusten ja ajatusten ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee kokemuksiaan ja ajatuksiaan
monimuotoisten tekstien avulla.

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja
harjoittelemaan kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa
ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle
tekstille tyypillistä kieltä. Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää
huomiota sananvalintoihin.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oman ajattelun kielentäminen ja eri
tekstilajien käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti käyttää kertomiselle,
kuvaamiselle ja yksinkertaiselle
kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä.
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa
sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota
sananvalintoihin.

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden
ja oikeinkirjoituksen hallintaa
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi käsin ja on omaksunut tarvittavia näppäintaitoja.
Oppilas tuntee kirjoitetun kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen perusasioita ja käyttää niitä
oman tekstinsä tuottamisessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjoitustaito ja kirjoitetun kielen hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kirjoittaa sujuvasti ja selkeästi
käsin ja on omaksunut tarvittavia
näppäintaitoja. Oppilas tuntee kirjoitetun
kielen perusrakenteita ja oikeinkirjoituksen
perusasioita ja käyttää niitä oman tekstinsä
tuottamisessa.

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja
ja taitoa arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien
tuottamiseen yhdessä, rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen,
ohjata ottamaan huomioon tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti
verkossa yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia tekstejään
ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa palautetta.
Oppilas osaa merkitä lähteet tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää lainaamaansa tekstiä
omanaan ja tietää verkossa toimimisen eettiset periaatteet.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien rakentaminen ja eettinen viestintä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tuntee ja osaa kuvailla tekstien
tuottamisen perusvaiheita, osaa arvioida omia
tekstejään ja tuottaa tekstejä vaiheittain yksin
ja muiden kanssa sekä antaa ja vastaanottaa
palautetta. Oppilas osaa merkitä lähteet
tekstin loppuun, ymmärtää, ettei saa esittää
lainaamaansa tekstiä omanaan ja tietää
verkossa toimimisen eettiset periaatteet.

T13 ohjata oppilasta vahvistamaan kielitietoisuuttaan, innostaa häntä
tutkimaan ja tarkkailemaan kieltä ja sen eri variantteja ja harjaannuttaa
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Arvioinnin kohde

käyttämään käsitteitä, joiden avulla kielestä ja sen rakenteista puhutaan ja
auttaa ymmärtämään kielellisten valintojen vaikutuksia
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää oppimiaan käsitteitä
puhuessaan ja kirjoittaessaan niistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielen tarkastelun kehittyminen ja
kielikäsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tekee havaintoja ja osaa kuvailla
tekstien kielellisiä piirteitä ja käyttää
oppimiaan käsitteitä puhuessaan ja
kirjoittaessaan niistä.

T14 kannustaa oppilasta laajentamaan tekstivalikoimaansa ja
lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista
lukuharrastukseen ja lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen
käyttöön
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa kokemuksiaan
lukemistaan kirjoista. Oppilas tutustuu laajasti erilaisiin kieliympäristöihin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kirjallisuuden tuntemus

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas lukee sovitut lapsille ja nuorille
suunnatut kirjat, keskustelee ja jakaa
kokemuksiaan lukemistaan kirjoista.

T15 tukea oppilasta kielellisen ja kulttuurisen identiteetin rakentamisessa
ja ohjata arvostamaan eri kulttuureja ja kieliä sekä luoda oppilaalle
mahdollisuuksia media- ja kulttuuritarjontaan tutustumiseen sekä oman
kulttuurin tuottamiseen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien välillä.
Oppilas osaa kertoa itseään kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta. Oppilas osallistuu
omien esitysten suunnitteluun ja esittämiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielitietoisuuden ja kulttuurin tuntemuksen
kehittyminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla havaitsemiaan
yhtäläisyyksiä ja eroja eri kielten ja kulttuurien
välillä. Oppilas osaa kertoa itseään
kiinnostavasta media- ja kulttuuritarjonnasta.
Oppilas osallistuu omien esitysten
suunnitteluun ja esittämiseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Oppimäärän erityinen tehtävä
Tuntijakoasetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja
kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai
ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti. Tämän oppimäärän
tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on
kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla
oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja
kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen
kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan
monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen
kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden
kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja
kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset
ja tarpeelliset tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja
käyttöä tutkitaan ja opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osaalueilla, joita ovat kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen.
Ymmärtämis- ja tuottamistaitojen kehittyminen nivoutuvat toisiinsa. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen
tilanteeseen sopivalla tavalla. Opetuksessa arvostetaan ja hyödynnetään oppilaiden osaamia
kieliä.
Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat
opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus
tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on
keskeistä, että oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas
voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei
ole suomi, ruotsi tai saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen
selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:

•

oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin
kielitaidon osa-alueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei anna vielä edellytyksiä
yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja
koulutyöskentelyssä tai
oppilaan suomen kielen taito ei anna vielä edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus oppimäärän opiskeluun.

Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle
opetetaan suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja
kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet
ja kielenoppimisen vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän
tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus
on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin
luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden
opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan
kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma.
Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan
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•

suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä on riittävät edellytykset sen
tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.

Oppimäärän tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3–6 erityisenä tehtävänä on tukea suomen kielen taidon kehittymistä sekä luku- ja
kirjoitustaidon ja vuorovaikutustaitojen sujuvoitumista ja monipuolistumista. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen yhteydessä
harjaannutaan tarkastelemaan kielen piirteitä ja kirjallisuuden keinoja ja edetään laajempien
tekstien lukemiseen ja lukukokemusten monipuoliseen jakamiseen.

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Vuosiluokat 3-6

Laaja-alainen osaaminen

428

1.-2.lk

L1 Ajattelu ja oppimaan
oppiminen

•
•
•
•
•

•
•

•

3.-6.lk
tiedon etsiminen eri
lähteistä
kriittinen suhtautuminen
tietoon
kysymysten tekeminen
oppilasta ohjataan
tunnistamaan omat
vahvuudet
sadut, tarinat,
lorut, laulut, leikit,
pelit, monipuolinen
vuorovaikutus
oman äidinkielen taidon
hyödyntäminen
nimeämis- ja
kuvailutaidot siirtymällä
konkreettisesta
abstraktiin
rohkaistaan kysymään
itselle epäselviä
käsitteitä, sanontoja ja
sanoja

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•

•

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

•

•
•
•

tutustutaan
suomalaiseen kulttuuriin
ja perinteeseen (juhlat,
leikit, sadut yms.)
sekä kulttuuriseen
monimuotoisuuteen
tutustutaan paikalliseen
kulttuuriin (esim.
museo, kirjasto, teatteri)
ohjataan arvostamaan
omaa ja toisten
kulttuuria
hyödynnetään
kokemuksia
kansainvälisyydestä

•

•
•
•

tiedon etsiminen eri
lähteistä
kriittinen suhtautuminen
tietoon
kysymysten tekeminen
lukemisen ja
kirjoittamisen
strategiat (esim.
luettelo, tiivistäminen,
tukisanalistat,
ajatuskartat)
oppilasta ohjataan
tunnistamaan omat
vahvuudet
sadut, tarinat,
lorut, laulut, leikit,
pelit, monipuolinen
vuorovaikutus
oman äidinkielen taidon
hyödyntäminen
nimeämis- ja
kuvailutaidot siirtymällä
konkreettisesta
abstraktiin
rohkaistaan kysymään
itselle epäselviä
käsitteitä, sanontoja ja
sanoja
oppilaille
esitellään erilaisia
mahdollisuuksia oppia
(oppimistyylit) ja
ohjataan valitsemaan
itselle sopivimmat tavat
ohjataan oppilasta
tarkastelemaan omaa
kielitaitoprofiiliaan ja
asettamaan itselleen
tavoitteita sen mukaan
tutustutaan
suomalaiseen kulttuuriin
ja perinteeseen (juhlat,
leikit, sadut yms.)
sekä kulttuuriseen
monimuotoisuuteen
tutustutaan paikalliseen
kulttuuriin (esim.
museo, kirjasto, teatteri)
ohjataan arvostamaan
omaa ja toisten
kulttuuria
hyödynnetään
kokemuksia
kansainvälisyydestä
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Suomi toisena kielenä ja
kirjallisuus

•

•
•
•

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

•

•

•

•
•

•

Vuosiluokat 3-6

L4 Monilukutaito

•

•
•
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rohkaistaan
ilmaisemaan itseä
myös nonverbaalisti,
varsinkin kielitaidon
alkuvaiheessa
hyödynnetään oman
äidinkielen sanoja ja
fraaseja
esitellään omaa
kulttuuria
korostetaan oman
äidinkielen merkitystä
suomen kielen
oppimisessa

•

tunnistetaan
aikaan ja paikkaan
liittyviä käsitteitä
ja ymmärretään
niiden merkitys
(koulupäivän alkaminen
ja päättyminen, lomaajat, juhlapäivät)
omien tunteiden
tunnistaminen, niiden
nimeäminen ja
ilmaiseminen
perehdytään
suomalaisen
koulumaailman
arkikäytäntöihin (läksyt,
välitunnit, ruokailu,
terveydenhoitaja,
liikuntatunnit)
tutustutaan koulun
tiedotteisiin
opetellaan
kohteliaisuuden
ilmaisemista suomen
kielellä
varmistetaan, että
oppilas ymmärtää
yhteiset pelisäännöt
(koulun ohjeet,
säännöt ja käytänteet,
liikennesäännöt, pelit,
leikit, symbolit)

•

ohjataan
monilukutaitoisiksi
erilaisten tekstien
(kuvallisten, sanallisten
ja auditiivisten)
lukijoiksi, tulkitsijoiksi,
tuottajiksi ja arvioijiksi
opetellaan luku- ja
kirjoitustaidon perusteet
ohjataan kehittämään
kuvanlukutaitoa

•

•
•
•

•
•

•

•
•

rohkaistaan
ilmaisemaan itseä
myös nonverbaalisti,
varsinkin kielitaidon
alkuvaiheessa
hyödynnetään oman
äidinkielen sanoja ja
fraaseja
esitellään omaa
kulttuuria
korostetaan oman
äidinkielen merkitystä
suomen kielen
oppimisessa
omien tunteiden
tunnistaminen, niiden
nimeäminen ja
ilmaiseminen
tutustutaan koulun
tiedotteisiin
opetellaan
kohteliaisuuden
ilmaisemista suomen
kielellä
varmistetaan, että
oppilas ymmärtää
yhteiset pelisäännöt
(koulun ohjeet,
säännöt ja käytänteet,
liikennesäännöt, pelit,
leikit, symbolit)

ohjataan
monilukutaitoisiksi
erilaisten tekstien
(kuvallisten, sanallisten
ja auditiivisten)
lukijoiksi, tulkitsijoiksi,
tuottajiksi ja arvioijiksi
sujuvoitetaan luku- ja
kirjoitustaitoa
ohjataan kehittämään
kuvanlukutaitoa

•

L5 Tieto- ja
viestintäteknologinen
osaaminen

•
•

•

•

tarjotaan
mahdollisuuksia käyttää
kieltä monipuolisesti
eri tilanteissa (kysely,
ihmettely, kokemusten
jakaminen, tarinan
kertominen)
harjoitellaan fiktion ja
faktan sekä mielipiteen
tarkastelua ja erottelua

•

hyödynnetään erilaisia
suomen kielen
harjoituksia netissä
harjoitellaan
näppäintaitoja, tekstin
tuottamista ja tekstin
käsittelyä
käytetään tvt-välineitä
oman ilmaisun
välineenä (esim. kuvat,
tarinat, elokuvat, videot,
animaatiot)
ohjataan tvt:n
vastuulliseen
ja turvalliseen
käyttöön sekä hyviin
käytöstapoihin ja
tekijänoikeuksien
perusperiaatteiden
tuntemiseen

•

•
•

•
•

•

•

•
•
L6 työelämätaidot ja yrittäjyys

•
•

•

harjoitellaan toimimista
ryhmässä
rohkaistaan toimimaan
uusissa kielenkäytön
tilanteissa itseensä
luottaen
rohkaistaan
kehittämään
omaa kielitaitoa
pitkäjänteisesti,
sisukkaasti ja
järjestelmällisesti

•
•

•

tarjotaan
mahdollisuuksia käyttää
kieltä monipuolisesti
eri tilanteissa (kysely,
ihmettely, kokemusten
jakaminen, tarinan
kertominen)
harjoitellaan fiktion ja
faktan sekä mielipiteen
tarkastelua ja erottelua
kiinnitetään huomiota
tekstin tavoitteisiin ja
nähdään, että tavoitteet
vaikuttavat tekstissä
käytettäviin keinoihin
opetellaan käyttämään
nettisanakirjaa ja
hakupalveluita
hyödynnetään erilaisia
suomen kielen
harjoituksia netissä
harjoitellaan
näppäintaitoja, tekstin
tuottamista ja tekstin
käsittelyä
käytetään tvt-välineitä
oman ilmaisun
välineenä (esim. kuvat,
tarinat, elokuvat, videot,
animaatiot)
ohjataan tvt:n
vastuulliseen
ja turvalliseen
käyttöön sekä hyviin
käytöstapoihin ja
tekijänoikeuksien
perusperiaatteiden
tuntemiseen
ohjataan hyödyntämään
lähteitä oman tiedon
tuottamisessa
harjoitellaan tiedon
kriittistä arvioimista
harjoitellaan
toimimista ryhmässä ja
neuvottelutaitoja
rohkaistaan toimimaan
uusissa kielenkäytön
tilanteissa itseensä
luottaen
rohkaistaan
kehittämään
omaa kielitaitoa
pitkäjänteisesti,
sisukkaasti ja
järjestelmällisesti
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•

•
•
•

L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja kestävän
kehityksen rakentaminen

•
•
•
•

•

rohkaistaan
tunnistamaan omia
vahvuuksia
harjoitellaan projektien
toteuttamista
opetellaan
yksinkertaista töihin ja
ammatteihin liittyvää
käsitteistöä suomeksi

•

suunnitellaan omaa
opiskelua, tavoitteita ja
toimintaa
opetellaan mielipiteen
ilmaisemista ja
perustelemista
tutustutaan eri
medioihin, esim.
sanomalehteen
tutustutaan
demokraattisen
toiminnan sääntöihin
ja toteutumiseen
käytännössä (esim.
äänestykset luokassa)
innostetaan koulun
yhteisiin toimintoihin
sekä muihin
lähiympäristön
tarjoamiin
toimintamuotoihin
(esim. oppilaskunta,
kerhotoiminta)

•

•
•

•
•
•
•
•

•

rohkaistaan
tunnistamaan omia
vahvuuksia
harjoitellaan projektien
toteuttamista
opetellaan
yksinkertaista töihin ja
ammatteihin liittyvää
käsitteistöä suomeksi
suunnitellaan omaa
opiskelua, tavoitteita ja
toimintaa
kehitetään kirjoitus- ja
puhetaitoja
opetellaan mielipiteen
ilmaisemista ja
perustelemista
pohditaan eri keinoja ja
kanavia vaikuttaa
tutustutaan eri
medioihin, esim.
sanomalehteen
tutustutaan
demokraattisen
toiminnan sääntöihin
ja toteutumiseen
käytännössä (esim.
äänestykset luokassa)
innostetaan koulun
yhteisiin toimintoihin
sekä muihin
lähiympäristön
tarjoamiin
toimintamuotoihin
(esim. oppilaskunta,
kerhotoiminta)

Vuosiluokat 3-6

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin
liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa oppilaiden
näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja
yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden
itse valitsemia ja heitä kiinnostavia kirjoja ja muita monimuotoisia tekstejä sekä laajennetaan
oppilaiden lukukokemuksia. Äidinkielen oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen
kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan niin, että ne mahdollistavat yhdessä toimimisen
ja kokemusten jakamisen sekä oppiaineen sisältöalueiden luontevan integroitumisen. Opetusta
eheytetään prosessinomaisen opiskelun ja projektityöskentelyn avulla. Vuorovaikutus- ja
draamataitoja syvennetään erilaisten harjoitusten avulla. Draamaa ja kirjallisuuden opetusta
yhdistetään muiden oppiaineiden opetukseen.
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Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tukea oppilaiden kielellistä kehitystä, sujuvan luku- ja kirjoitustaidon
oppimista sekä lukutaidon syvenemistä ymmärtäväksi lukemiseksi. Oppilaita tuetaan
sanavarannon laajentamisessa, käsitteiden oppimisessa sekä ajatusten kielentämisessä ja
vuorovaikutustaidoissa. Jokaista oppilasta kannustetaan taitotasoaan vastaavan kirjallisuuden
ja muiden tekstien lukemiseen ja ohjataan luetun ymmärtämisen strategioiden käyttöön sekä
sopivien opiskelustrategioiden kehittämiseen ja omien vahvuuksien tunnistamiseen. Oppilaiden
tekstien tuottamisen taitojen sekä oikeinkirjoituksen kehittämiseksi annetaan malleja sekä
yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea. Myös kielellisesti taitavia oppilaita tuetaan lukuhaasteiden
ottamisessa, itselleen soveltuvien työtapojen löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit
ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.

Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 3-6
Arviointi ja siihen perustuva palaute on monipuolista, konkreettista ja oppimisen taitoja
kehittävää. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Arviointi perustuu monipuoliseen
dokumentointiin siitä, miten oppilaiden laajenevat kielelliset taidot ja tekstien tuottaminen sekä
tulkinta kehittyvät ja mitkä ovat heidän tietonsa kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista.
Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa ja muiden työskentelyä, ilmaisua ja tuotoksia. Oppimista
tukevan, monipuolisen ja erittelevän arvioinnin ja palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoiseksi omista taidoistaan, tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja he saavat välineitä
niiden kehittämiseen. Omaehtoinen lukeminen on tärkeä tavoite, jota tuetaan ja arvioidaan
suhteessa luku- ja kirjoitustaitoon.
Äidinkielen ja kirjallisuuden sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaiden osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Oppimisen edistymisen kannalta keskeisiä ovat äidinkielen
ja kirjallisuuden eri tavoitealueiden perustaidot ja niihin johtavat työskentelyprosessit ja
oppimisstrategiat.

35.6.7. Käsityö
Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen
suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen
on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti
erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä
opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä
käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista
hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta
ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa
vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen
tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus
luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
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Oppiaineen tehtävä

eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 käsityön tehtävänä on tukea ja vahvistaa oppilaiden kokonaisen
käsityöprosessin hallintaa. Opetus edistää käsityöhön liittyvien käsitteiden, sanaston ja symbolien
oppimista ja soveltamista. Materiaalien ominaisuuksiin tutustuminen edellyttää niiden käsityöllistä
työstämistä, jonka myötä päästään kehittämään toimivia ratkaisuja. Oppilasta ohjataan tekemään
valintoja työstämismenetelmien, työvälineiden, koneiden ja laitteiden välillä sekä työskentelemään
niiden avulla. Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten
kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen
näkökulmista.
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Sisältö-alueet

S1 Ideointi:
Suunnittelussa
perehdytään
erilaisiin
lähtökohtiin ja
hyödynnetään
omia moniaistisia
kokemuksia ja
elämyksiä sekä
havainnoidaan
ja analysoidaan
esineitä,
rakennettua
ja luonnon
ympäristöä
uusien ideoiden
kehittämiseksi.
Käsityössä
yhdistetään
värejä, kuviota,
erilaisia pintoja,
tyylejä ja
muotoja.
Sovelletaan
materiaalien
lujuus- ja
taipumisominaisuuksia.
Tutkitaan
rakenteiden
syntymistä ja
energian käyttöä.

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S2 Suunnittelu:
Laaditaan omalle
tuotteelle tai
teokselle ja
työskentelylle
suunnitelma ja
kehitetään sitä
tarvittaessa.
Kokeillaan
erilaisia
materiaaleja ja
työskentelytekniikoita
ideoiden
kehittämiseksi
tuotteeksi tai
teokseksi.
Harjoitellaan
suunnitelman
dokumentointia
sanallisesti ja/tai
visuaalisesti sekä
numeerisesti
käyttäen
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Opetuksen
tavoite

esimerkiksi
mittoja, määriä ja
mittakaavoja.
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S3 Kokeilu:
Tutkitaan
materiaalien
ominaisuuksia
sekä käsityön
tekemisessä
tarvittavien
tavallisimpien
koneiden
ja laitteiden
toimintaperiaatteita.
Sovelletaan näin
hankittua tietoa
omassa työssä.
Kokeillaan
monipuolisesti
erilaisia
materiaaleja
kuten erilaisia
puulajeja,
metalleja,
muoveja,
kuituja, lankoja,
kankaita ja
kierrätysmateriaaleja.
Harjoitellaan
ohjelmoimalla
aikaan saatuja
toimintoja, joista
esimerkkinä
robotiikka ja
automaatio.
Kokeilujen
pohjalta tuotetta
tai teosta
kehitetään vielä
eteenpäin.
S4 Tekeminen:
Valmistetaan
erilaisia
yksilöllisiä ja /
tai yhteisöllisiä
tuotteita ja
teoksia, joiden
toteuttamiseen
käytetään
monenlaisia
käsityössä
tarvittavia
valmistustekniikoita,
työvälineitä,
koneita ja
laitteita.
Työskennellään
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itse tehdyn
suunnitelman
ohjaamana.
S5 Soveltaminen:
Työskennellessä
opitaan
käyttämään alan
peruskäsitteistöä
ja tutustutaan
turvallisiin
materiaaleihin
ja työtapoihin.
Perehdytään
laadukkaan
tuotteen
ominaisuuksiin
ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi
ja arviointi:
Tieto- ja
viestintäteknologiaa
käytetään
osana ideointia,
suunnittelua ja
dokumentointia.
Tehdään
käsityöprosessin
itse- ja
vertaisarviointia
prosessin
edetessä.
Opetellaan
antamaan
yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
3. – 6. Oppilas
vahvistaa
innostustaan
käsin tekemiseen
ja innostuu
keksivään,
kokeilevaan ja
paikallisuutta
hyödyntävään
käsityöhön.

Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen,
Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
osaaminen

T2 ohjata
oppilasta
hahmottamaan
ja hallitsemaan
kokonainen
käsityöprosessi
ja sen
dokumentointi

3. Oppilas
harjoittelee
käsityöprosessin
hallintaa
ohjatusti.

Li Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen,

4. Oppilas
harjoittelee
hahmottamaan
ja hallitsemaan

L5 Tvtosaaminen

Ei vaikuta
arvosanan
muodostamiseen.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksia
osana
itsearviointia.
Oman työn
suunnittelu,
valmistus,
arviointi ja
prosessin
dokumentointi

Oppilas osaa
toteuttaa
kokonaisen
käsityöprosessin
ja tehdä
dokumentointia
prosessin eri
vaiheista.
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T1 vahvistaa
oppilaan
kiinnostusta
käsin tekemiseen
sekä innostaa
keksivään,
kokeilevaan ja
paikallisuutta
hyödyntävään
käsityöhön

kokonaisen
käsityöprosessin
sekä
dokumentointia.
5. Oppilas
hahmottaa
ja hallitsee
kokonaisen
käsityöprosessin
sekä harjoittelee
dokumentoimaan
prosessin eri
vaiheita.
6. Oppilas
toteuttaa
kokonaisen
käsityöprosessin
ja tekee
dokumentointia
prosessin eri
vaiheista.
T3 opastaa
oppilasta
suunnittelemaan
ja valmistamaan
yksin tai yhdessä
käsityötuote tai
-teos luottaen
omiin esteettisiin
ja teknisiin
ratkaisuihin

3. Oppilas
harjoittelee
suunnittelemaan
ja valmistamaan
yksin tai yhdessä
käsityötuotteen.

Vuosiluokat 3-6

L4 Monilukutaito

L5 Tvt4. Oppilas
osaaminen
suunnittelee
ja valmistaa
käsityötuotteen
tai –teoksen
yksin tai yhdessä.
5. Oppilas
suunnittelee
ja valmistaa
käsityötuotteen
tai –teoksen
yksin tai yhdessä
harjoitellen
esteettisiä
ja teknisiä
ratkaisuja.
6. Oppilas
valmistaa omaan
tai yhteiseen
suunnitelmaansa
perustuvan
tuotteen tai
teoksen, jossa
on huomioitu
esteettisyys ja
toimivuus.
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L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
osaaminen

Tuotteen
valmistaminen

Oppilas osaa
valmistaa omaan
tai yhteiseen
suunnitelmaansa
perustuvan
tuotteen tai
teoksen, jossa
on huomioitu
esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata
3. Oppilas
oppilasta
harjoittelee
tunnistamaan
tunnistamaan
käsitteistöä
käsityön
sekä tuntemaan käsitteistöä.
monia erilaisia
Oppilas
materiaaleja ja
harjoittelee
työstämään niitä tuntemaan
tarkoituksenmukaisesti
erilaisia
materiaaleja ja
työstämään niitä
ohjatusti.

L4 Monilukutaito

Käsityössä
Oppilas valitsee,
käytettävien
yhdistää
L6
materiaalien ja
ja käyttää
Työelämätaidot ja valmistustekniikoiden
tarkoituksenmukaisesti
yrittäjyys
valinta,
eri materiaaleja ja
yhdistäminen ja
valmistustekniikoita.
työstäminen
Oppilas tuntee
ja osaa käyttää
käsityön
käsitteistöä.

4. Oppilas
tunnistaa
käsityön
käsitteistöä.
Oppilas
tuntee erilaisia
materiaaleja ja
työstää niitä.
5. Oppilas
käyttää käsityön
käsitteistöä ja
tuntee sekä
työstää erilaisia
materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
6. Oppilas
valitsee, yhdistää
ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti
eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita.
Oppilas tuntee
ja osaa käyttää
käsityön
käsitteistöä.

4. Oppilas
harjoittelee
ottamaan
vastuuta ja
toimimaan
pitkäjänteisesti.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

Työskentelytaidot Oppilas ottaa
vastuuta omasta
työstään ja toimii
tavoitteellisesti.
Oppilas
osaa kuvata
yksinkertaisten
ja arkipäivään
liittyvien laitteiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas
osaa käyttää
asianmukaisia
työvälineitä,
koneita ja
laitteita oikein,
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T5 kannustaa
3. Oppilas
oppilasta
harjoittelee
toimimaan
ottamaan
pitkäjänteisesti ja vastuuta
vastuuntuntoisesti, työstään. Oppilas
huolehtimaan
työskentelee
turvallisesta
turvallisesti
työskentelystä
ja valitsee
sekä valitsemaan ja käyttää
ja käyttämään
työhön sopivaa
työhön sopivaa
välineistöä
välineistöä
ohjatusti.

Oppilas
työskentelee
turvallisesti
ja valitsee ja
käyttää työhön
sopivia välineitä.

turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

5. Oppilas toimii
vastuullisesti ja
pitkäjänteisesti.
Oppilas huolehtii
turvallisesta
työskentelystä
sekä käyttää
töihin sopivia
välineitä, koneita
ja laitteita.
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6. Oppilas ottaa
vastuuta omasta
työstään ja toimii
tavoitteellisesti.
Oppilas kuvaa
yksinkertaisten
ja arkipäivään
liittyvien laitteiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas käyttää
asianmukaisia
työvälineitä,
koneita ja
laitteita oikein,
turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
T6 opastaa
3. Oppilas
L6
oppilasta
harjoittelee
Työelämätaidot ja
käyttämään
käyttämään
yrittäjyys
tieto– ja
tieto- ja
viestintäteknologiaaviestintäteknologiaa
käsityön
osana
suunnittelussa,
käsityöprosessia.
valmistamisessa
4. Oppilas
ja
käsityöprosessin harjoittelee
dokumentoinnissa käyttämään
tieto- ja
viestintäteknologiaa
käsityön
suunnittelussa,
valmistamisessa
ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
5. Oppilas
käyttää ohjatusti
tieto- ja
viestintäteknologiaa
käsityön
440

Tieto- ja
Oppilas osaa
viestintäteknologiankäyttää tieto- ja
käyttäminen
viestintäteknologiaa
omassa
ohjatusti käsityön
työskentelyssä
suunnittelussa,
valmistuksessa ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.

suunnittelussa,
valmistamisessa
ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
6. Oppilas
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
ohjatusti käsityön
suunnittelussa,
valmistuksessa ja
käsityöprosessin
dokumentoinnissa.
T7 ohjata
3. Oppilas
oppilasta
harjoittelee
arvioimaan,
ohjatusti
arvostamaan ja
arvioimaan,
tarkastelemaan
arvostamaan ja
vuorovaikutteisesti tarkastelemaan
omaa ja muiden omaa ja muiden
kokonaisen
käsityöprosessia.
käsityön
4. Oppilas
prosessia
harjoittelee
ohjatusti
arvioimaan,
arvostamaan ja
tarkastelemaan
omaa ja muiden
käsityöprosessia
yksin ja yhdessä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen,
L4 Monilukutaito

Oman ja muiden
työn arviointi,
vertaispalautteen
antaminen

Oppilas osallistuu
rakentavasti
oman ja
toisten työn ja
työskentelyn
arviointiin ja
vertaispalautteen
antamiseen.

Kulutus- ja
tuotanto- tapojen
pohdinta

Oppilas osaa
ilmaista, miten
kulutus- ja
tuotantotavat
vaikuttavat
tuotteen
elinkaaren.

L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas arvioi,
arvostaa ja
tarkastelee
omaa ja muiden
käsityöprosessia
vuorovaikutteisesti.

T8 herättää
oppilas
arvioimaan
kulutus- ja
tuotantotapoja
kriittisesti

3. Oppilas
harjoittelee
arvioimaan
kulutus- ja
tuotantotapoja.
4. Oppilas
harjoittelee
arvioimaan
kulutus- ja

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen,
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot’
L7
Osallistuminen,
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6. Oppilas
osallistuu
rakentavasti
oman ja
toisten työn ja
työskentelyn
arviointiin ja
vertaispalautteen
antamiseen.

tuotantotapoja
kriittisesti.
5. Oppilas
arvioi tuotteen
elinkaaren
kulutus- ja
tuotantotapoja
kriittisesti.

vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

6. Oppilas
ilmaisee, miten
kulutus- ja
tuotantotavat
vaikuttavat
tuotteen
elinkaaren.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asianmukaiset ja turvalliset tilat, työvälineet, koneet, laitteet ja materiaalit muodostavat
käsityön oppimista tukevan oppimisympäristön. Samalla ympäristö tukee käsityössä
tarvittavan teknologian toimintaperiaatteiden ymmärtämistä. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa
mahdollisuuden käyttää erilaisia oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten
kuvien muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun tukena.
Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.
Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. Kansalliseen ja kansainväliseen
kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja
kirjastokäynneillä. Näyttelyihin ja yrityksiin tehtävillä opintokäynneillä tuetaan ja vahvistetaan
koulussa opittua ja käyntejä hyödynnetään oppimistehtävissä. Opetustilanteissa teknologioita ja
verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on ottaa huomioon oppilaiden erilaiset edellytykset
ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja esimerkiksi
käytettävien oppimisympäristöjen, työtapojen ja oppimistehtävien valinnassa. Oppilasta tuetaan
kehittämään käsityöllisiä taitojaan joustavasti itselleen sopivalla tavalla ja kannustetaan
nauttimaan tekemisestään. Käsityössä tuetaan oppilaiden omia ratkaisuja sekä vahvistetaan uutta
luovan tiedon rakentamista ja käyttöönottoa yksin tai yhdessä muiden kanssa. Ohjaukselle ja
tuelle varataan riittävästi aikaa.
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Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute on ohjaavaa ja kannustavaa, koko
käsityöprosessia koskevaa. Eri vaiheiden dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Palautteen
antamisessa korostetaan myönteisesti oppilaan kehittymistä ja kannustetaan osaamisen
laajentamiseen ja syventämiseen. Keskeisten oppisisältöjen oppimisen ja omaksumisen
rinnalla arvioidaan monipuolisesti laaja-alaisen käsityötaidon ja -tiedon kehittymistä.
Arviointikeskustelussa ja muussa palautteessa osoitetaan kehittämiskohde ja ohjataan
kehittämään suoritusta. Oppilaat osallistuvat arviointiin ja heille tarjotaan erilaisia tapoja tehdä
itse- ja vertaisarviointia. Ryhmän työskentelyä ja tuotosta voidaan esitellä ja arvioida, jolloin
oppilaat oppivat esiintymistä, asioiden selkeää ja jäsenneltyä esittämistä, toisten työskentelyn
arvostamista ja rakentavaa palautteen antoa.
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Käsityön sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää käsityön
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
kokonaista käsityön prosessia, monimateriaalisen tekemisen tapoja, työskentelyn sujuvuutta ja
tuotosten laatua sekä muissa oppiaineissa opitun soveltamista.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
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S6 Dokumentointi ja arviointi

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
3. – 6. Oppilas vahvistaa innostustaan käsin tekemiseen ja innostuu keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Oppilas harjoittelee käsityöprosessin hallintaa ohjatusti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
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3. Oppilas harjoittelee suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä käsityötuotteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
Oppilas harjoittelee tunnistamaan käsityön käsitteistöä. Oppilas harjoittelee tuntemaan erilaisia
materiaaleja ja työstämään niitä ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Oppilas harjoittelee ottamaan vastuuta työstään. Oppilas työskentelee turvallisesti ja valitsee ja
käyttää työhön sopivaa välineistöä ohjatusti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
3. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa osana käsityöprosessia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.
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Arvioinnin kohde

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Oppilas harjoittelee ohjatusti arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan omaa ja muiden
käsityöprosessia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
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S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
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S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
4. Oppilas harjoittelee hahmottamaan ja hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin sekä
dokumentointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen tai –teoksen yksin tai yhdessä
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Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
4. Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen tai –teoksen yksin tai yhdessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
4. Oppilas tunnistaa käsityön käsitteistöä. Oppilas tuntee erilaisia materiaaleja ja työstää niitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
4. Oppilas harjoittelee ottamaan vastuuta ja toimimaan pitkäjänteisesti. Oppilas työskentelee
turvallisesti ja valitsee ja käyttää työhön sopivia välineitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Työskentelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
4. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa,
valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
Oppilas harjoittelee ohjatusti arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan omaa ja muiden
käsityöprosessia yksin ja yhdessä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
Oppilas harjoittelee arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
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S1 Ideointi

tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.
S6 Dokumentointi ja arviointi
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
3. – 6. Oppilas vahvistaa innostustaan käsin tekemiseen ja innostuu keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.

450

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
5. Oppilas hahmottaa ja hallitsee kokonaisen käsityöprosessin sekä harjoittelee dokumentoimaan
prosessin eri vaiheita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.

T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
Oppilas suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteen tai –teoksen yksin tai yhdessä harjoitellen
esteettisiä ja teknisiä ratkaisuja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
5. Oppilas käyttää käsityön käsitteistöä ja tuntee sekä työstää erilaisia materiaaleja
tarkoituksenmukaisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.
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Arvioinnin kohde

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
Oppilas toimii vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Oppilas huolehtii turvallisesta työskentelystä sekä
käyttää töihin sopivia välineitä, koneita ja laitteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa
5. Oppilas käyttää ohjatusti tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön suunnittelussa, valmistamisessa
ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
5. Oppilas arvioi, arvostaa ja tarkastelee omaa ja muiden käsityöprosessia vuorovaikutteisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.
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T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
5. Oppilas arvioi tuotteen elinkaaren kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Ideointi
Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia
ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä
uusien ideoiden kehittämiseksi. Käsityössä yhdistetään värejä, kuviota, erilaisia pintoja, tyylejä
ja muotoja. Sovelletaan materiaalien lujuus- ja taipumisominaisuuksia. Tutkitaan rakenteiden
syntymistä ja energian käyttöä.
S2 Suunnittelu
Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma ja kehitetään sitä
tarvittaessa. Kokeillaan erilaisia materiaaleja ja työskentelytekniikoita ideoiden kehittämiseksi
tuotteeksi tai teokseksi. Harjoitellaan suunnitelman dokumentointia sanallisesti ja/tai visuaalisesti
sekä numeerisesti käyttäen esimerkiksi mittoja, määriä ja mittakaavoja.
S3 Kokeilu
Tutkitaan materiaalien ominaisuuksia sekä käsityön tekemisessä tarvittavien tavallisimpien
koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. Sovelletaan näin hankittua tietoa omassa työssä.
Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja,
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja
toimintoja, joista esimerkkinä robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta
kehitetään vielä eteenpäin.
S4 Tekeminen
Valmistetaan erilaisia yksilöllisiä ja /tai yhteisöllisiä tuotteita ja teoksia, joiden toteuttamiseen
käytetään monenlaisia käsityössä tarvittavia valmistustekniikoita, työvälineitä, koneita ja laitteita.
Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana.
S5 Soveltaminen
Työskennellessä opitaan käyttämään alan peruskäsitteistöä ja tutustutaan turvallisiin
materiaaleihin ja työtapoihin. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja turvalliseen
työskentelykulttuuriin.

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja dokumentointia. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. Opetellaan antamaan yksilö- ja
ryhmäpalautetta.
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S6 Dokumentointi ja arviointi

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T3

S1, S2, S3, S4

L2, L4, L5

T4

S3, S5

L4, L6

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L3, L6

T6

S1, S2, S6

L5

T7

S6

L1, L4, L7

T8

S1, S2, S3, S5

L1, L3, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta käsin tekemiseen sekä innostaa
keksivään, kokeilevaan ja paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön
3. – 6. Oppilas vahvistaa innostustaan käsin tekemiseen ja innostuu keksivään, kokeilevaan ja
paikallisuutta hyödyntävään käsityöhön.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen.
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksia
osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen
käsityöprosessi ja sen dokumentointi
6. Oppilas toteuttaa kokonaisen käsityöprosessin ja tekee dokumentointia prosessin eri vaiheista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman työn suunnittelu, valmistus, arviointi ja
prosessin dokumentointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toteuttaa kokonaisen
käsityöprosessin ja tehdä dokumentointia
prosessin eri vaiheista.
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T3 opastaa oppilasta suunnittelemaan ja valmistamaan yksin tai yhdessä
käsityötuote tai -teos luottaen omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin
6. Oppilas valmistaa omaan tai yhteiseen suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai teoksen, jossa
on huomioitu esteettisyys ja toimivuus.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tuotteen valmistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa valmistaa omaan tai yhteiseen
suunnitelmaansa perustuvan tuotteen tai
teoksen, jossa on huomioitu esteettisyys ja
toimivuus.

T4 ohjata oppilasta tunnistamaan käsitteistöä sekä tuntemaan monia
erilaisia materiaaleja ja työstämään niitä tarkoituksenmukaisesti
6. Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää tarkoituksenmukaisesti eri
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa käyttää käsityön käsitteistöä.

materiaaleja

ja

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsityössä käytettävien materiaalien ja
valmistustekniikoiden valinta, yhdistäminen ja
työstäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas valitsee, yhdistää ja käyttää
tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja ja
valmistustekniikoita. Oppilas tuntee ja osaa
käyttää käsityön käsitteistöä.

T5 kannustaa oppilasta toimimaan pitkäjänteisesti ja vastuuntuntoisesti,
huolehtimaan turvallisesta työskentelystä sekä valitsemaan ja käyttämään
työhön sopivaa välineistöä
6. Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja toimii tavoitteellisesti. Oppilas kuvaa yksinkertaisten
ja arkipäivään liittyvien laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa vastuuta omasta työstään ja
toimii tavoitteellisesti. Oppilas osaa kuvata
yksinkertaisten ja arkipäivään liittyvien
laitteiden toimintaperiaatteita. Oppilas
osaa käyttää asianmukaisia työvälineitä,
koneita ja laitteita oikein, turvallisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa käsityön
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen
omassa työskentelyssä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja
käsityöprosessin dokumentoinnissa.
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6. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa ohjatusti käsityön suunnittelussa, valmistuksessa
ja käsityöprosessin dokumentoinnissa.

T7 ohjata oppilasta arvioimaan, arvostamaan ja tarkastelemaan
vuorovaikutteisesti omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia
6. Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oman ja muiden työn arviointi,
vertaispalautteen antaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu rakentavasti oman ja
toisten työn ja työskentelyn arviointiin ja
vertaispalautteen antamiseen.

T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti
6. Oppilas ilmaisee, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja
tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren.

35.6.8. Musiikki
Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan
ja aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden
kanssa. Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset
kiinnostuksen kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat
sekä koulun ulkopuolella tapahtuva toiminta. Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään
tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen
sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin opetuksessa oppilaat opiskelevat musiikkia
monipuolisesti, mikä edesauttaa heidän ilmaisutaitojensa kehittymistä.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokkien 3-6 musiikin opetuksessa oppilaat oppivat suhtautumaan avoimesti ja
kunnioittavasti toisten kokemuksiin sekä luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ryhmässään.
Samalla he tottuvat jäsentämään aiempaa tietoisemmin musiikillisia kokemuksia ja ilmiöitä
sekä musiikkikulttuureja. Oppilaiden ymmärrys musiikkikäsitteistä ja ilmaisukeinoista syvenee
ja laajenee samalla, kun taidot laulaa, soittaa, säveltää, liikkua ja kuunnella kehittyvät.
Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla
tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia. Näissä tehtävissä oppilaat käyttävät mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin
tai yhdessä muiden kanssa. Musiikillinen toiminta liittyy luontevasti eheyttävään opiskeluun koulun
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arjessa ja juhlassa. Oppilaiden käsitys itsestään musiikillisena toimijoina rakentuu myönteisten
oppimiskokemusten kautta.
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Musiikillisten
Sisältö-alueet
tietojen ja taitojen
oppiminen
tapahtuu
musisoiden eli
laulaen, soittaen,
kuunnellen,
liikkuen,
improvisoiden ja
säveltäen sekä
taiteidenvälisessä
työskentelyssä.
Sisällöt valitaan
siten, että
oppilas tutustuu
musiikkikulttuureihin
ja -tyyleihin
monipuolisesti.
Sisällöt tukevat
tavoitteiden
saavuttamista
ja hyödyntävät
paikallisia
mahdollisuuksia
ja oppilaiden
kokemuksia.
S1 Miten
musiikissa
toimitaan:
Musisointitilanteissa
kiinnitetään
huomiota
musisoivan
ryhmän jäsenenä
toimimiseen.
Luontevaa
äänenkäyttöä
ja laulamista,
liikkumista sekä
keho-, rytmi-,
melodia- ja
sointusoittimien
perussoittotekniikoita
harjoitellaan
yhteismusisoinnissa.
Opetuksessa
on keskeistä
ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn
monipuolinen
kehittäminen.
S2 Mistä musiikki
muodostuu:
Musisointitilanteissa
kiinnitetään
huomiota
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Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvion ”hyvä” /
arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S3 Musiikki
omassa
elämässä,
yhteisössä ja
yhteiskunnassa:
Musiikillisten
taitojen ja
tietojen lisäksi
opetuksessa
käsitellään
oppilaiden
kokemuksia
ja havaintoja
musiikista
ja musiikin
tekemisestä eri
ympäristöissä
koulussa
ja koulun
ulkopuolella.
Opetuksessa
rakennetaan
yhteyksiä muihin
oppiaineisiin ja
omiin yhteisöihin
sekä pohditaan
musiikin
merkityksiä
elämän eri
tilanteissa
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peruskäsitteiden
lisäksi
musiikkikäsitteiden
rytmi, melodia,
harmonia, muoto,
sointiväri ja
dynamiikka
hahmottamiskyvyn
kehittämiseen.
Osaamisen
kehittyessä
käsitteitä
nimetään ja
käytetään
vakiintuneita tai
omia symboleita
kuvaamaan
musiikillisia
tapahtumia.
Musiikillisessa
toiminnassa
kiinnitetään
huomiota myös
tulkintaan
ja musiikin
ilmaisullisiin
keinoihin.

eri aikoina ja
aikakausina.
S4 Ohjelmisto:
Ohjelmiston
suunnittelussa
kiinnitetään
huomiota
oppilaiden omiin
kulttuureihin,
kulttuuriperinnön
vaalimiseen
ja kulttuurisen
ymmärryksen
avartamiseen.
Ohjelmistoon
sisällytetään
monipuolisesti
muun muassa
lastenmusiikkia,
eri kulttuurien
musiikkia,
taidemusiikkia,
populaarimusiikkia
ja
kansanmusiikkia.
Musisointitilanteissa
syntyneet
oppilaiden luovat
tuotokset ja
sävellykset
sisältyvät myös
ohjelmistoon.
Osallisuus

Vuosiluokat 3-6

T1 rohkaista
oppilasta
osallistumaan
yhteismusisointiin
ja rakentamaan
myönteistä
yhteishenkeä
yhteisössään

3.lk Oppilas
L2 Kulttuurinen
Musiikilliset
harjoittelee
osaaminen,
yhteistyö-taidot
yhteissmusisointia. vuorovaikutus ja
ilmaisu
4. Oppilas
vahvistaa
L6
taitoaan toimia
Työelämätaidot ja
musisoivan
yrittäjyys
ryhmän
L7
jäsenenä.
Osallistuminen,
5. Oppilas oppii
vaikuttaminen
tiedostamaan
ja kestävän
vahvuuksiaan
tulevaisuuden
ja osaa
rakentaminen
hyödyntää niitä
musisoinnissa.
6. Oppilas
ottaa huomioon
ryhmän
muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.
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Oppilas ottaa
huomioon
ryhmän
muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

Musiikilliset taidot
ja tiedot sekä
luova tuottaminen
T2 ohjata
oppilasta
luontevaan
äänenkäyttöön
ja laulamiseen
sekä kehittämään
keho-, rytmi-,
melodia- ja
sointusoittimien
soittotaitoaan
musisoivan
ryhmän jäsenenä

3.Oppilaan
äänenkäyttö
ja laulaminen
vahvistuu. Hän
käyttää kehoja rytmisoittimia
monipuolisesti.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Laulaminen
Oppilas osallistuu
ja soittaminen
yhteislauluun ja ryhmän jäsenenä soittoon pyrkien
sovittamaan
osuutensa osaksi
musiikillista
kokonaisuutta.

4. Oppilas
tutustuu melodiaja sointusoittimiin
ja harjoittelee
niillä soittamista.
5.Oppilas
harjoittelee
perussoittotekniikoita
ja yhteissoittoa.
6.Oppilas
osallistuu
yhteislauluun ja soittoon pyrkien
sovittamaan
osuutensa osaksi
musiikillista
kokonaisuutta.
L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Musiikki-liikunta

Oppilas liikkuu
musiikin mukaan
ja käyttää
kehoaan
musiikilliseen
ilmaisuun.

5.lk Oppilas
harjoittelee
musiikin mukaan
liikkumista ja
kokonaisvaltaista
ilmaisua.
6.lk Oppilas
liikkuu musiikin
mukaan ja
käyttää kehoaan
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T3 kannustaa
3.lk. Oppilas
oppilasta
osallistuu
keholliseen
keholliseen
musiikin, kuvien, musiikin, kuvien,
tarinoiden ja
tarinoiden ja
tunnetilojen
tunnetilojen
ilmaisuun
ilmaisuun.
kokonaisvaltaisesti
4.lk Oppilas
liikkuen
harjoittelee
monipuolista
musiikkiliikuntaa
tarinoita ja
tunnetiloja
ilmaisten.

musiikilliseen
ilmaisuun.
T4 tarjota
oppilaalle
mahdollisuuksia
ääniympäristön
ja musiikin
elämykselliseen
kuunteluun sekä
ohjata häntä
jäsentämään
kuulemaansa
sekä kertomaan
siitä

3.lk Oppilas
harjoittelee
kuuntelemaan
monipuolisesti ja
elämyksellisesti
musiikkia.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Musiikin kuuntelu Oppilas
kuuntelee
keskittyneesti
musiikkia
ja esittää
näkemyksiään
kuulemastaan.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Luovan
musiikillisen
ajattelun
ilmaiseminen eri
keinoin

4.lk Oppilas
harjoittelee
jäsentämään
kuulemaansa
musiikkia sekä
kertomaan siitä.
5.lk Oppilas
rohkaistuu
tulkitsemaan
kokemuksia
kuulemastaan eri
tavoin.
6.lk Oppilas
kuuntelee
keskittyneesti
musiikkia
ja esittää
näkemyksiään
kuulemastaan.

T5 rohkaista
3.lk Oppilas
oppilasta
rohkaistuu
improvisoimaan
improvisoimaan
sekä
ja tuottamaan
suunnittelemaan pienimuotoisia
ja toteuttamaan
musiikillisia
pienimuotoisia
tuotoksia.
sävellyksiä tai
4.lk Oppilas
monitaiteellisia
innostuu
kokonaisuuksia
improvisointiin ja
eri keinoin ja
luovien tuotosten
myös tieto- ja
viestintäteknologiaatuottamiseen
yksin ja
käyttäen
ryhmässä.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L5 TVTosaaminen
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
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5.lk Oppilas oppii
hyödyntämään
tieto- ja
viestintäteknologiaa
musiikin
tuottamisessa.
6.lk Oppilas
keksii omia
ratkaisuja
käyttäen ääntä,
musiikkia,
kuvaa tai muita
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Oppilas keksii
omia ratkaisuja
käyttäen ääntä,
musiikkia,
kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja
osaa tarvittaessa
ohjatusti
hyödyntää
musiikkiteknologian
tarjoamia
mahdollisuuksia.

ilmaisutapoja ja
osaa tarvittaessa
ohjatusti
hyödyntää
musiikkiteknologian
tarjoamia
mahdollisuuksia.
Kulttuurinen
ymmärrys ja
monilukutaito
T6 ohjata
oppilasta
tarkastelemaan
musiikillisia
kokemuksiaan
ja musiikillisen
maailman
esteettistä,
kulttuurista ja
historiallista
monimuotoisuutta

3.lk Oppilas
tutustuu omaan
kulttuurihistoriaan
musiikin
näkökulmasta.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Musiikin
merkitysten
havainnointi

Oppilas esittää
näkemyksiä
musiikilliseen
toimintaan
liittyvistä
havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

Musiikin
merkintä-tapojen
ymmärtämi-nen

Oppilas toimii
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.

4.lk Oppilas
tutustuu eri
kulttuurien
musiikkiin.
5.lk Oppilas
tutustuu
länsimaisen
musiikin
historiaan.
Oppilas tutustuu
musiikin eri
tyylisuuntiin.

T7 ohjata
oppilasta
ymmärtämään
musiikkikäsitteitä
ja musiikin
merkintätapojen
periaatteita
musisoinnin
yhteydessä

3.lk Oppilas
L4 Monilukutaito
harjoittelee
musiikkikäsitteitä
ja merkintätapoja.
4.lk Oppilas
harjoittelee
musiikkikäsitteitä
ja musiikin
merkintätapoja
musisoinnin
yhteydessä.
5.lk Oppilas
syventää musiikin
merkintätapojen
osaamista
soitinopetuksen
yhteydessä.
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6.lk Oppilas
esittää
näkemyksiä
musiikilliseen
toimintaan
liittyvistä
havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

6.lk Oppilas toimii
opiskeltujen
musiikillisten
merkintöjen
mukaisesti
musisoinnin
yhteydessä.
Hyvinvointi ja
turvallisuus
musiikissa
T8 ohjata
oppilasta
tunnistamaan
musiikin
vaikutuksia
hyvinvointiin sekä
huolehtimaan
musisointi- ja
ääniympäristön
turvallisuudesta

Oppimaan
oppiminen
musiikissa
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T9 ohjata
oppilasta
kehittämään
musiikillista
osaamistaan
harjoittelun
avulla,
osallistumaan
tavoitteiden
asettamiseen
ja arvioimaan
edistymistään
suhteessa
tavoitteisiin.

3.lk Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
tunnistamaan
musiikin
vaikutuksia.

4.Oppilas
L1 Ajattelu
osaa huolehtia
ja oppimaan
musisointiympäristön
oppiminen
turvallisuudesta
ja toimivuudesta
esim. käyttämällä
kuulosuojaimia.
5.Oppilas osaa
käsitellä soittimia
ja laitteita
tarkoituksenmukaisesti.
6.Oppilas
käyttää laitteita
ja soittimia
ottaen huomioon
muun muassa
äänen ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.
3.Oppilas
osallistuu
ohjatusti
musiikillisen
osaamisen
harjoitteluun
ha tavoitteiden
asettamiseen.
4. Oppilas osaa
suunnitella,
harjoitella
ja toteuttaa
juhlaesityksiä
yhdessä toisten
kanssa.
5. oppilas osaa
asettaa omia
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L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Välineiden
ja laitteiden
turvallinen käyttö

Oppimaan
oppiminen ja
työskentely-taidot

Oppilas käyttää
laitteita ja
soittimia ottaen
huomioon muun
muassa äänen
ja musiikin
voimakkuuteen
liittyvät tekijät.

Oppilas asettaa
tavoitteen
musiikillisen
osaamisensa
kehittämiseksi ja
toimii tavoitteen
mukaisesti
yhteismusisoinnissa.

tavoitteita ja
arvioida itseään.
6.Oppilas asettaa
tavoitteen
musiikillisen
osaamisensa
kehittämiseksi ja
toimii tavoitteen
mukaisesti
yhteismusisoinnissa

Musiikin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus,
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista jokaiselle oppilaalle. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun
rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset
innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia
tieto- ja viestintäteknologian käyttöön musiikillisessa toiminnassa. Opetuksessa hyödynnetään
taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset
tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Niiden pohjalta tehdään muun muassa
työtapoja, opetusvälineiden käyttöä ja ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut niin, että myös
oppilaita kuullaan. Ratkaisuilla luodaan oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita sekä
vahvistetaan jokaisen oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Oppilaan oppimisen arviointi musiikissa vuosiluokilla 3-6
Musiikin opetuksessa oppilaat tarvitsevat ohjaavaa ja rohkaisevaa palautetta erityisesti
yhteistoiminnan ja musiikillisten taitojen harjoittelemisessa. Palaute ohjaa jokaista oppilasta
hahmottamaan musiikkia ja musiikkikäsitteitä sekä kehittämään toimintaansa ryhmän jäsenenä
suhteessa soivaan musiikilliseen kokonaisuuteen.
Antaessaan musiikin sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen
tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää musiikin valtakunnallisia
arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan
yhteismusisointitaitojen, käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
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S1 Miten musiikissa toimitaan

S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
3.lk Oppilas harjoittelee yhteissmusisointia.

Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
3.Oppilaan äänenkäyttö ja laulaminen vahvistuu. Hän käyttää keho- ja rytmisoittimia
monipuolisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
3.lk. Oppilas osallistuu keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja tunnetilojen ilmaisuun.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
3.lk Oppilas harjoittelee kuuntelemaan monipuolisesti ja elämyksellisesti musiikkia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
3.lk Oppilas rohkaistuu improvisoimaan ja tuottamaan pienimuotoisia musiikillisia tuotoksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
3.lk Oppilas tutustuu omaan kulttuurihistoriaan musiikin näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
3.lk Oppilas harjoittelee musiikkikäsitteitä ja merkintätapoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
3.lk Oppilas harjoittelee ohjatusti tunnistamaan musiikin vaikutuksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
3.Oppilas osallistuu ohjatusti musiikillisen osaamisen harjoitteluun ha tavoitteiden asettamiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
4. Oppilas vahvistaa taitoaan toimia musisoivan ryhmän jäsenenä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
4. Oppilas tutustuu melodia- ja sointusoittimiin ja harjoittelee niillä soittamista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
4.lk Oppilas harjoittelee monipuolista musiikkiliikuntaa tarinoita ja tunnetiloja ilmaisten.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
4.lk Oppilas harjoittelee jäsentämään kuulemaansa musiikkia sekä kertomaan siitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
4.lk Oppilas innostuu improvisointiin ja luovien tuotosten tuottamiseen yksin ja ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
4.lk Oppilas tutustuu eri kulttuurien musiikkiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
4.lk Oppilas harjoittelee musiikkikäsitteitä ja musiikin merkintätapoja musisoinnin yhteydessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.
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4.Oppilas osaa huolehtia musisointiympäristön turvallisuudesta ja toimivuudesta esim.
käyttämällä kuulosuojaimia.

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
4. Oppilas osaa suunnitella, harjoitella ja toteuttaa juhlaesityksiä yhdessä toisten kanssa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.
S2 Mistä musiikki muodostuu
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto

Vuosiluokat 3-6

Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
5. Oppilas oppii tiedostamaan vahvuuksiaan ja osaa hyödyntää niitä musisoinnissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
5.Oppilas harjoittelee perussoittotekniikoita ja yhteissoittoa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

5.lk Oppilas harjoittelee musiikin mukaan liikkumista ja kokonaisvaltaista ilmaisua.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen

Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
5.lk Oppilas rohkaistuu tulkitsemaan kokemuksia kuulemastaan eri tavoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
5.lk Oppilas oppii hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa musiikin tuottamisessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
5.lk Oppilas tutustuu länsimaisen musiikin historiaan. Oppilas tutustuu musiikin eri tyylisuuntiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
5.lk Oppilas syventää musiikin merkintätapojen osaamista soitinopetuksen yhteydessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
5.Oppilas osaa käsitellä soittimia ja laitteita tarkoituksenmukaisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
5. oppilas osaa asettaa omia tavoitteita ja arvioida itseään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Miten musiikissa toimitaan
Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota musisoivan ryhmän jäsenenä toimimiseen. Luontevaa
äänenkäyttöä ja laulamista, liikkumista sekä keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien
perussoittotekniikoita harjoitellaan yhteismusisoinnissa. Opetuksessa on keskeistä ilmaisutaitojen
ja kuvittelukyvyn monipuolinen kehittäminen.

Musisointitilanteissa kiinnitetään huomiota peruskäsitteiden lisäksi musiikkikäsitteiden rytmi,
melodia, harmonia, muoto, sointiväri ja dynamiikka hahmottamiskyvyn kehittämiseen. Osaamisen
kehittyessä käsitteitä nimetään ja käytetään vakiintuneita tai omia symboleita kuvaamaan
musiikillisia tapahtumia. Musiikillisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota myös tulkintaan ja
musiikin ilmaisullisiin keinoihin.
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S2 Mistä musiikki muodostuu

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja
havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä muihin oppiaineisiin ja omiin yhteisöihin sekä pohditaan
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
S4 Ohjelmisto
Ohjelmiston suunnittelussa kiinnitetään huomiota oppilaiden omiin kulttuureihin, kulttuuriperinnön
vaalimiseen ja kulttuurisen ymmärryksen avartamiseen. Ohjelmistoon sisällytetään monipuolisesti
muun muassa lastenmusiikkia, eri kulttuurien musiikkia, taidemusiikkia, populaarimusiikkia
ja kansanmusiikkia. Musisointitilanteissa syntyneet oppilaiden luovat tuotokset ja sävellykset
sisältyvät myös ohjelmistoon.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L2, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L2

T3

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T4

S1, S2, S3, S4

L2

T5

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5, L6

T6

S1, S2, S3, S4

L2

T7

S1, S2, S3, S4

L4

T8

S1, S2, S3

L3

T9

S1, S2, S3, S4

L1

Vuosiluokan tavoitteet
T1 rohkaista oppilasta osallistumaan yhteismusisointiin ja rakentamaan
myönteistä yhteishenkeä yhteisössään
6. Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Musiikilliset yhteistyötaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet
yhteismusisoinnissa.

T2 ohjata oppilasta luontevaan äänenkäyttöön ja laulamiseen sekä
kehittämään keho-, rytmi-, melodia- ja sointusoittimien soittotaitoaan
musisoivan ryhmän jäsenenä
6.Oppilas osallistuu yhteislauluun ja -soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista
kokonaisuutta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Laulaminen ja soittaminen ryhmän jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon
pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi
musiikillista kokonaisuutta.

T3 kannustaa oppilasta keholliseen musiikin, kuvien, tarinoiden ja
tunnetilojen ilmaisuun kokonaisvaltaisesti liikkuen
6.lk Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikkiliikunta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää
kehoaan musiikilliseen ilmaisuun.

T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin
elämykselliseen kuunteluun sekä ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa
sekä kertomaan siitä
6.lk Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin kuuntelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja
esittää näkemyksiään kuulemastaan.

T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan
ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia
kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen
6.lk Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa
tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikillisia kokemuksiaan
ja musiikillisen maailman esteettistä, kulttuurista ja historiallista
monimuotoisuutta
6.lk Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan
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Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen
keinoin
ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita
ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti
hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia
mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkitysten havainnointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen
toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja
kokemuksistaan.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään musiikkikäsitteitä ja musiikin
merkintätapojen periaatteita musisoinnin yhteydessä
6.lk Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Musiikin merkintätapojen ymmärtäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten
merkintöjen mukaisesti musisoinnin
yhteydessä.

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia hyvinvointiin sekä
huolehtimaan musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta
6.Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Välineiden ja laitteiden turvallinen käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen
huomioon muun muassa äänen ja musiikin
voimakkuuteen liittyvät tekijät.

T9 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun
avulla, osallistumaan tavoitteiden asettamiseen ja arvioimaan
edistymistään suhteessa tavoitteisiin
6.Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen
mukaisesti yhteismusisoinnissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Oppimaan oppiminen ja työskentelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteen musiikillisen
osaamisensa kehittämiseksi ja toimii
tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa.

35.6.9. Ympäristöoppi
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa
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yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään
osana ympäristöä, jossa he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien
mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja
muita ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta
edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään,
arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen
perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään
huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen
ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien
valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena
on tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä
ja ihmisen toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään
luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon
kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla,
niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä
on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää näitä ilmiöitä käyttäen myös
omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita
ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia
muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja
turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri
tiedonaloja kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään
teknologiaan ja koulutuspolkuihin.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
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Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla
syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella
pohditaan myös eri tiedonalojen ominaispiirteitä.

Opetuksen
tavoite

Sisältö-alueet

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Ympäristöopin
merkityksen
hahmottaminen

Oppilas
osaa antaa
esimerkkejä
ympäristöopin

Vuosiluokat 3-6

Merkitys, arvot,
asenteet
S6 Kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen:

Sisältöjä
valittaessa
otetaan
huomioon
luonnon
monimuotoisuuden
vaaliminen,
ilmastonmuutos
ja sen
hillitseminen,
luonnonvarojen
kestävä käyttö,
terveyden
edistäminen,
oman
kulttuuriperinnön
vaaliminen,
monikulttuurisessa
maailmassa
eläminen sekä
ihmiskunnan
globaali
hyvinvointi nyt ja
tulevaisuudessa.
Pohditaan
oman toiminnan
vaikutuksia
itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten
hyvinvointiin,
luontoon ja
yhteiskuntaan.
Harjoitellaan
ympäristövastuullista
toimintaa omassa
lähiympäristössä
sekä toisista
huolehtimista.
Toteutetaan
yhteinen
vaikuttamisprojekti,
jossa
harjoitellaan
osallistumista
ja vaikuttamista
paikallisella tai
globaalilla tasolla.

T1 synnyttää ja
ylläpitää oppilaan
kiinnostusta
ympäristöön ja

3. Oppilas
kiinnostuu
ympäristöstään
ja ympäristöopin
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ympäristöopin
opiskeluun sekä
auttaa oppilasta
kokemaan kaikki
ympäristöopin
tiedonalat
merkityksellisiksi
itselleen

tiedonalojen
opiskelusta.

tiedonalojen
merkityksestä.

4. Oppilas on
kiinnostunut
ympäristöstään
ja ympäristöopin
tiedonalojen
opiskelusta.
5. Oppilas on
kiinnostunut
ympäristöstään
ja ympäristöopin
tiedonalojen
opiskelusta.
Hän ymmärtää
ympäristöopin
tiedonalojen
merkityksiä.
6. Oppilas on
kiinnostunut
ympäristöstään
ja ympäristöopin
opiskelusta. Hän
oppii antamaan
esimerkkejä
ympäristöopin
tiedonalojen
merkityksestä.
3. Oppilas
harjoittelee
asettamaan omia
opiskelutavoitteita
ja
työskentelemään
pitkäjänteisesti.
4. Oppilas
työskentelee
tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Tavoitteellinen
työskentely
ja oppimaan
oppiminen

Oppilas osaa
asettaa omia
tavoitteita pienille
kokonaisuuksille
ja työskennellä
yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.

5. Oppilas
työskentelee
tavoitteellisesti ja
pitkäjänteisesti
sekä tunnistaa
omaa
ympäristöopin
osaamistaan.
6. Oppilas oppii
asettamaan omia
tavoitteita pienille
kokonaisuuksille
ja
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T2 ohjata ja
kannustaa
oppilasta
asettamaan omia
opiskelutavoitteita
ja
työskentelemään
pitkäjänteisesti
niiden
saavuttamiseksi
sekä
tunnistamaan
omaa
ympäristöopin
osaamistaan

työskentelemään
pitkäjänteisesti.
Oppilas
työskentelee
yhteisten
tavoitteiden
saavuttamiseksi.
T3 tukea
3. Oppilaan
L3 Itsestä
oppilaan
ympäristötietoisuushuolehtiminen ja
ympäristötietoisuuden
laajenee ja
arjen taidot
kehittymistä sekä kehittyy. Oppilas
L7
ohjata oppilasta
harjoittelee
Osallistuminen,
toimimaan ja
toimimaan
vaikuttaminen
vaikuttamaan
kestävän
ja kestävän
lähiympäristössäänkehityksen
tulevaisuuden
ja -yhteisöissään periaatteiden
rakentaminen
kestävän
mukaisesti.
kehityksen
4. Oppilaan
edistämiseksi
ympäristötietoisuus
ja arvostamaan
laajenee ja hän
kestävän
ymmärtää oman
kehityksen
merkitystä itselle toimintansa
merkityksen
ja maailmalle
kestävälle
kehitykselle ja
pyrkii toimimaan
sen mukaisesti.
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5. Oppilas oppii
vaikuttamaan
lähiympäristössään
ja
lähiyhteisössään
kestävän
kehityksen
edistämiseksi.
Oppilas
harjoittelee
toimimaan
ohjatusti
yhteisessä
vaikuttamisprojektissa.
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6. Oppilas kuvaa
esimerkkien
avulla
tulevaisuuden
rakentamista
tukevia ja
uhkaavia
tekijöitä (kestävä
elämäntapa,
ilmastonmuutos).
Oppilas
osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön
ja lähiyhteisöjen

Kestävän
kehityksen tiedot
ja taidot

Oppilas
osaa kuvata
esimerkkien
avulla kestävän
tulevaisuuden
rakentamista
tukevia ja
uhkaavia
tekijöitä.
Oppilas
osaa kuvata
erilaisia keinoja
lähiympäristön
ja -yhteisöjen
vaalimiseen,
kehittämiseen
ja niihin
vaikuttamiseen
sekä toimia
ohjatusti
yhteisessä
vaikuttamisprojektissa.

vaalimiseen,
kehittämiseen
ja niihin
vaikuttamiseen.
Oppilas toimii
ohjatusti
yhteisessä
vaikuttamisprojektissa.

S2 Arjen
tilanteissa ja
yhteisöissä
toimiminen
S3 Löytöretkelle
monimuotoiseen
maailmaan
S4 Ympäristön
tutkiminen

Oppimistehtäviä
ja sisältöjä
valitaan siten,
että ne liittyvät
arjen tilanteissa
ja yhteisöissä
toimimiseen.
Harjoitellaan
selittämään arjen
tilanteita, ilmiöitä
ja teknologiaa
eri tiedonalojen
käsitteillä
ja malleilla.
Tutkitaan
laitteiden
toimintaperiaatteita
ja erilaisia
rakenteita.
Harjoitellaan
turvallisuuden
edistämistä
ja turvataitoja
esimerkiksi
seuraavilla
osa-alueilla:
liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus,
tapaturmat,
myrkytykset,
päihteet,
kiusaamisen
ehkäisy, fyysinen
ja henkinen
koskemattomuus
sekä toiminta
ensiapu- ja
vaaratilanteissa.
Harjoitellaan
toimimista
erilaisissa
yhteisöissä
sekä pohditaan
erilaisten
vuorovaikutustilanteiden
ja yhteisöjen
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Tutkimisen ja
toimimisen taidot

merkitystä
hyvinvoinnille.
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Monipuolisten
alueellisten
esimerkkien ja
ajankohtaisten
uutisten avulla
hahmotetaan
Suomen,
Pohjoismaiden,
Euroopan
ja muiden
maanosien
luonnonympäristöä
ja ihmisen
toimintaa.
Keskeisiä
näkökulmia
ovat luonnon
ja kulttuurien
moninaisuuden
arvostaminen
sekä globaalin
ymmärryksen
vahvistaminen.
Maailmankuvan
ja sen alueellisen
viitekehyksen
rakentamisessa
käytetään
monipuolisesti
karttoja ja muuta
geomediaa.
Sisällöiksi
valitaan omaan
elinympäristöön
liittyviä
tutkimustehtäviä.
Elinympäristössä
kiinnitetään
huomiota
elolliseen ja
elottomaan
luontoon,
rakennettuun
ja sosiaaliseen
ympäristöön
sekä ympäristön
ilmiöihin,
materiaaleihin
ja teknologisiin
sovelluksiin.
Tehtävien avulla
harjoitellaan
tutkimuksen
tekemisen
eri vaiheita.
484

Tutkitaan säätä
sekä maa- ja
kallioperää.
Tutkimalla
kappaleiden
liikkeiden
muutoksia
tutustutaan
voiman
käsitteeseen.
Tunnistetaan
eliöitä ja
elinympäristöjä,
laaditaan
kasvio ohjatusti
sekä tutkitaan
kokeellisesti
kasvien kasvua.
Kotiseudun
erilaisten
ympäristöjen
merkitystä
havainnoidaan
myös
hyvinvoinnin
näkökulmasta.
Tutustutaan
ympäristössä
toimimisen
oikeuksiin ja
velvollisuuksiin.
3. Oppilas
harjoittelee
ihmettelyn ja
kyselyn kautta
muodostamaan
kysymyksiä eri
aihepiireistä.
4. Oppilas
harjoittelee
muodostamaan
kysymyksiä eri
aihepiireistä
ja käyttämään
niitä tutkimusten
lähtökohtana.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Kysymysten
muodostaminen

Oppilas osaa
muodostaa
aiheeseen liittyviä
kysymyksiä,
joita voidaan
yhdessä kehittää
tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi.

5. Oppilas
muodostaa
kysymyksiä eri
aihepiireistä,
joita voidaan
käyttää yhteisten
tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtäkohtana.
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T4 rohkaista
oppilasta
muodostamaan
kysymyksiä eri
aihepiireistä sekä
käyttämään niitä
tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohtana

6. Oppilas
muodostaa
opiskeltavaan
aiheeseen liittyviä
tutkimusten ja
muun toiminnan
lähtökohdaksi
sopivia
kysymyksiä, joita
voidaan yhdessä
kehittää.
T5 ohjata
3. Oppilas
L1 Ajattelu
oppilasta
harjoittelee
ja oppimaan
suunnittelemaan tutkimisen taitoja, oppiminen
ja toteuttamaan
havainnoi ja
pieniä
tekee mittauksia L5 TVTtutkimuksia,
ohjeiden mukaan teknologinen
osaaminen
tekemään
ja eri aisteja
havaintoja
hyödyntäen
ja mittauksia
kouluympäristössä.
monipuolisissa
4. Oppilas
oppimisympäristöissä
harjoittelee
eri aisteja ja
pienten
tutkimus- ja
tutkimusten
mittausvälineitä
suunnittelua ja
käyttäen
toteuttamista
tehden havaintoja
ja mittauksia
tutkimus- ja
mittausvälineitä
käyttäen
koulussa ja
lähiympäristöissä.
Oppilas
harjoittelee
dokumentointia.
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5. Oppilas
suunnittelee ja
toteuttaa pieniä
tutkimuksia
havainnoiden ja
käyttäen erilaisia
mittausvälineitä
yksin tai
yhdessä. Oppilas
dokumentoi
tutkimustuloksia.
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6. Oppilas toimii,
havainnoi, mittaa
ja dokumentoi
tuloksia ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas
suunnittelee
pieniä
tutkimuksia yksin

Tutkimisen taidot:
suunnittelu,
havainnointi ja
mittaukset

Oppilas
osaa toimia,
havainnoida,
mitata ja
dokumentoida
tuloksia ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osaa
suunnitella pieniä
tutkimuksia yksin
tai yhdessä
muiden kanssa.

tai yhdessä
muiden kanssa.
T6 ohjata
oppilasta
tunnistamaan
syyseuraussuhteita,
tekemään
johtopäätöksiä
tuloksistaan
sekä esittämään
tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri
tavoin

3. Oppilas
L1 Ajattelu
harjoittelee
ja oppimaan
tekemään
oppiminen
ohjatusti
L2 Kulttuurinen
yksinkertaisia
osaaminen,
johtopäätöksiä
vuorovaikutus ja
tutkimustuloksistaan.
ilmaisu
4. Oppilas
L5 TVTharjoittelee
teknologinen
tekemään
osaaminen
ohjatusti
yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tutkimustuloksistaan
sekä esittämään
tutkimuksiaan
ja tuloksiaan eri
tavoin.

Tutkimisen taidot:
johtopäätösten
tekeminen
ja tulosten
esittäminen

Oppilas
harjoittelee
ohjatusti syyseuraussuhteiden
tunnistamista
ja osaa tehdä
yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tuloksista.
Oppilas osaa
esittää tuloksiaan
selkeästi.

5. Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
syyseuraussuhteita.
Oppilas
osaa esittää
tutkimustuloksiaan
ja tutkimuksiaan
eri tavoin mm.
hyödyntäen tvtosaamistaan.

T7 ohjata
oppilasta
ymmärtämään
arjen
teknologisten
sovellusten
käyttöä,
merkitystä ja

3. Oppilas
L2 Kulttuurinen
harjoittelee
osaaminen,
käyttämään arjen vuorovaikutus ja
teknologisia
ilmaisu
sovelluksia ja
kiinnostuu niiden L3 Itsestä
huolehtiminen ja
toimintaperiaatteista.
Oppilas kokeilee, arjen taidot

Teknologinen
Oppilas
osaaminen
osaa kuvata
ja yhteistyö
joidenkin arjen
teknologisessa
teknologisten
ongelmanratkaisussa
sovellusten
toimintaperiaatteita
ja antaa
esimerkkejä
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6. Oppilas
osaa tunnistaa
ohjatusti syyseuraussuhteita
sekä tehdä
yksinkertaisia
johtopäätöksiä
tuloksista.
Oppilas
osaa esittää
tutkimuksiaan
ja tuloksiaan
selkeästi mm.
hyödyntäen tvtosaamistaan.

toimintaperiaatteita keksii ja luo
sekä innostaa
uutta yhdessä
oppilaita
toimien. Oppilas
kokeilemaan,
harjoittelee
keksimään ja
koodauksen
luomaan uutta
alkeita, mm.
yhdessä toimien vaiheittaisia
työohjeita
tvt-välineitä
hyödyntäen.

L5 TVTteknologinen
osaaminen

4. Oppilas
käyttää arjen
teknologisia
sovelluksia
ja alkaa
ymmärtää niiden
toimintaperiaatteita.
Oppilas kokeilee,
keksii ja luo
uutta yhdessä
toimien. Oppilas
harjoittelee
koodausta
tvt-välineitä
hyödyntäen ja
yksinkertaisten
koneiden
toimintaperiaatteita
esim. robotiikkaa
hyödyntäen.
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5. Oppilas
käyttää arjen
teknologisia
sovelluksia ja
ymmärtää niiden
toimintaperiaatteita
ja merkityksiä.
Oppilas kokeilee,
keksii ja luo
uutta yhdessä
toimien. Oppilas
harjoittelee
koodausta
tvt-välineitä
hyödyntäen ja
yksinkertaisten
koneiden
toimintaperiaatteita
esim. robotiikkaa
hyödyntäen.
6. Oppilas kuvaa
joidenkin arjen
teknologisten
sovellusten
toimintaperiaatteita
ja antaa
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niiden
merkityksestä.
Oppilas osaa
työskennellä
kokeiluissa ja
keksimisessä
yhdessä toimien.

esimerkkejä
niiden
merkityksestä
Oppilas
työskentelee
kokeiluissa ja
keksimisessä
yhdessä
toimien. Oppilas
harjoittelee
koodausta
tvt-välineitä
hyödyntäen ja
yksinkertaisten
koneiden
toimintaperiaatteita
esim. robotiikkaa
hyödyntäen.

4. Oppilas
ymmärtää
keskeisiä
hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä.
Oppilas
harjoittelee
edistämään
omaa
hyvinvointiaan ja
turvallisuuttaan
toiminnassaan ja
lähiympäristössään.
Oppilas
harjoittelee
ensiaputaitoja.

Turvallisuuden
edistäminen ja
turvataidot

Oppilas osaa
esitellä keskeisiä
hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä
esimerkkien
avulla.
Oppilas
osaa kuvata
turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja
erilaisissa
vaara- ja
ensiaputilanteissa,
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa
sekä harjoittelee
niiden
perustelemista
ympäristöopin
eri tiedonalojen
avulla.

5. Oppilas oppii
toimimaan
turvallisesti,
tarkoituksenmukaisesti,
vastuullisesti
ja itseään
suojellen. Oppilas
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T8 kannustaa
3. Oppilas alkaa L3 Itsestä
oppilasta
ymmärtää, mitkä huolehtiminen ja
edistämään
asiat vaikuttavat arjen taidot
hyvinvointia ja
omaan
turvallisuutta
hyvinvointiin ja
toiminnassaan ja turvallisuuteen.
lähiympäristössäänOppilas tietää
ja ohjata
keskeiset
oppilasta
turvallisuusohjeet
toimimaan
ja toimintatavat
turvallisesti,
erilaisissa
tarkoituksenmukaisesti,
vaaratilanteissa.
vastuullisesti ja
(liikenneturvallisuus,
itseään suojellen paloturvallisuus)

harjoittelee
erilaisia
turvataitoja
sekä toimimaan
ensiapu- ja
vaaratilanteissa.
(ensiaputaidot,
sähköturvallisuus)
6. Oppilas
esittelee
keskeisiä
hyvinvointiin ja
turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä
esimerkkien
avulla.
Oppilas kuvaa
turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja
erilaisissa
vaara- ja
ensiaputilanteissa,
osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa
sekä harjoittelee
niiden
perustelemista
ympäristöopin
eri tiedonalojen
avulla.
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T9 ohjata
oppilasta
tutkimaan ja
toimimaan sekä
liikkumaan ja
retkeilemään
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä

3. Oppilas tutkii,
toimii, liikkuu
ja retkeilee
luonnossa.
(mm. erilaiset
suunnistustavat)

4. Oppilas tutkii,
toimii, liikkuu
ja retkeilee
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä.
(mm. erilaiset
suunnistustavat,
kaupunkisuunnistus)
5. Oppilas tutkii,
toimii, liikkuu
ja retkeilee
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä
sekä tekee
tutkimuksia yksin
ja ryhmässä.
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L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Ympäristössä
toimiminen ja
tutkiminen

Oppilas osaa
toimia, liikkua
ja retkeillä
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä
ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osaa
tehdä tutkimuksia
ympäristössä
ohjatusti sekä
yksin että ryhmän
jäsenenä.

6. Oppilas osaa
toimia, liikkua
ja retkeillä
luonnossa ja
rakennetussa
ympäristössä
ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas tekee
tutkimuksia
ympäristössä
ohjatusti sekä
yksin että ryhmän
jäsenenä.
Vuorovaikutuksen
taitojen
kehittäminen
sekä tunteiden
tunnistaminen ja
säätely

Oppilas
osaa kuvata
esimerkkien
avulla ryhmässä
toimimiseen,
kohteliaaseen
käytökseen
sekä tunteiden
ilmaisuun
ja niiden
säätelyyn liittyviä
toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri
rooleissa.

5. Oppilas
toimii ryhmässä
erilaisissa
rooleissa ja
vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas
harjoittelee
tunteiden
tunnistamista,
ilmaisua ja niiden
säätelyä. Oppilas
käyttäytyy
kohteliaasti.
6. Oppilas
osaa kuvata
esimerkkien
avulla ryhmässä
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T10 tarjota
3. Oppilas
L2 Kulttuurinen
oppilaalle
harjoittelee
osaaminen,
mahdollisuuksia ryhmässä
vuorovaikutus ja
harjoitella
vuorovaikutustaitoja,
ilmaisu
ryhmässä
sekä tunteiden
L3 Itsestä
toimimista
tunnistamista,
erilaisissa
ilmaisua ja niiden huolehtiminen ja
rooleissa ja
säätelyä. Oppilas arjen taidot
vuorovaikutustilanteissa,
käyttäytyy
innostaa
kohteliaasti.
oppilasta
4. Oppilas
ilmaisemaan
harjoittelee
itseään ja
toimimaan
kuuntelemaan
ryhmässä
muita sekä
erilaisissa
tukea oppilaan
rooleissa ja
valmiuksia
vuorovaikutustilanteissa.
tunnistaa,
Oppilas
ilmaista ja
harjoittelee
säädellä
tunteiden
tunteitaan
tunnistamista,
ilmaisua ja niiden
säätelyä. Oppilas
käyttäytyy
kohteliaasti.

toimimiseen,
kohteliaaseen
käytökseen
sekä tunteiden
ilmaisuun
ja niiden
säätelyyn liittyviä
toimintamalleja ja
harjoittelee niiden
soveltamista eri
rooleissa.
T11 ohjata
3. Oppilas
L5 TVToppilasta
harjoittelee
teknologinen
käyttämään
käyttämään
osaaminen
tieto- ja
tieto- ja
viestintäteknologiaaviestintäteknologiaaL4 Monilukutaito
tiedon
tiedon
hankinnassa,
hankinnassa,
käsittelyssä ja
käsittelyssä ja
esittämisessä
esittämisessä
sekä
sekä
vuorovaikutuksen vuorovaikutuksen
välineenä
välineenä
vastuullisesti,
vastuullisesti
turvallisesti ja
ja turvallisesti.
ergonomisesti
(esim. yhteisesti
käytettävät
sovellukset,mm.
padlet, turvallinen
koneen käyttö)
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4. Oppilas
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon
hankinnassa,
käsittelyssä ja
esittämisessä
sekä
vuorovaikutuksen
välineenä
vastuullisesti
ja turvallisesti.
(esim. yhteisesti
käytettävät
sovellukset,mm.
padlet, tietoturva,
netiketti, someasiat)
5. Oppilas
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tiedon
hankinnassa,
käsittelyssä ja
esittämisessä
sekä
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Tieto- ja
Oppilas osaa
viestintäteknologiankäyttää tieto- ja
käyttäminen
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä.
Oppilas osaa
kuvata tieto- ja
viestintäteknologian
vastuullista,
turvallista ja
ergonomista
käyttöä.

vuorovaikutuksen
välineenä
vastuullisesti,
turvallisesti ja
ergonimisesti.
(esim. yhteisesti
käytettävät
sovellukset,
tietoturva,
netiketti,
some-asiat,
lähdekriittisyys)
6. Oppilas
käyttää tieto- ja
viestintäteknologiaa
tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja
vuorovaikutuksen
välineenä.
Oppilas osaa
kuvata tieto- ja
viestintäteknologian
vastuullista,
turvallista ja
ergonomista
käyttöä.

S1 Minä
ihmisenä
S5 Luonnon
rakenteet,
periaatteet ja
kiertokulut

Sisältöjä valitaan
siten, että ne
liittyvät ihmisen
rakenteeseen
ja keskeisiin
elintoimintoihin
sekä ihmisen
kasvun ja
kehityksen
eri vaiheisiin.
Sisällöissä
kiinnitetään
huomiota
kehityksen
ajankohtaisiin
muutoksiin ja
niiden yksilöllisen
luonteen
ymmärtämiseen.
Käsitellään
ikäkauden
mukaisesti
seksuaalista
kehitystä
ja ihmisen
lisääntymistä.
Harjoitellaan
tunnistamaan
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Tiedot ja
ymmärrys
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oman kehon ja
mielen viestejä
ja tiedostamaan
omia ajatuksia,
tarpeita,
asenteita
ja arvoja.
Perehdytään
terveyden osaalueisiin ja
voimavaroihin,
arjen
terveystottumuksiin,
mielenterveystaitoihin,
sairauksien
ehkäisyyn ja
itsehoitotaitoihin.
Lisäksi
harjoitellaan
tunteiden
tunnistamista,
ilmaisua ja
säätelyä.
Tunnistetaan
omaa oppimista
tukevia asioita.
Erilaisten
materiaalien ja
aineiden avulla
tarkastellaan
olomuotoja
ja aineiden
ominaisuuksia.
Palaminen,
yhteyttäminen ja
veden kiertokulku
muodostavat
pohjan aineen
muutosten
ja aineen
säilymisen
periaatteen
hahmottamiselle.
Lämpötilan
mittaamisen,
lämpöenergiaan
perehtymisen
ja energialajien
muuntumisen
avulla tutustutaan
energian
säilymisen
periaatteeseen.
Tutkitaan äänija valoilmiöitä.
Perehdytään
lähiavaruuteen,
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vuodenaikoihin,
päivän ja yön
vaihteluun sekä
maapallon
rakenteeseen.
Tutkitaan
eliöiden ja niiden
elinympäristöjen
sekä ihmisen
toiminnan
vuorovaikutussuhteita.
Tutustutaan
ravintoketjuihin,
eläinten
ja kasvien
lisääntymiseen,
ravinnon
tuotantoon ja
ruoan reitteihin
sekä metsien
hyötykäyttöön.
T12 ohjata
3. Oppilas
L1 Ajattelu
oppilasta
hahmottaa
ja oppimaan
hahmottamaan
ympäristöä,
oppiminen
ympäristöä,
ihmisten
ihmisten
toimintaa ja niihin
toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
ympäristöopin
käsitteiden
käsitteiden avulla avulla.
sekä kehittämään
käsiterakenteitaan 4. Oppilas
ennakkokäsityksistähahmottaa
kohti käsitteiden ympäristöä,
ihmisten
täsmällistä
toimintaa ja niihin
käyttöä
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
käsitteiden avulla
sekä kehittää
käsiterakenteitaan.

Käsitteiden käyttö Oppilas
osaa kuvata
ympäristöä,
ihmisen
toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
tiedonalojen
keskeisillä
käsitteillä ja omin
sanoin.
Oppilas osaa
yhdistää
käsitteitä
loogisesti
toisiinsa.

6. Oppilas kuvaa
ympäristöä,
ihmisen
toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin
tiedonalojen
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5. Oppilas
käyttää
ympäristöopin
käsitteitä
kuvatessaan
ympäristöä,
ihmisen toimintaa
ja niihin liittyviä
ilmiöitä.

keskeisillä
käsitteillä ja
omin sanoin.
Oppilas yhdistää
käsitteitä
loogisesti
toisiinsa.
T13 ohjata
oppilasta
ymmärtämään,
käyttämään
ja tekemään
erilaisia malleja,
joiden avulla
voidaan tulkita ja
selittää ihmistä,
ympäristöä ja
niiden ilmiöitä

3. Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
ymmärtämään
ja käyttämään
erilaisia malleja,
joiden avulla
voidaan tulkita ja
selittää ihmistä,
ympäristöä ja
niiden ilmiöitä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L5 TVTteknologinen
osaaminen

Mallien
käyttäminen

Oppilas osaa
käyttää ja
tulkita erilaisia
konkreettisia
malleja.
Oppilas
harjoittelee
abstraktien
mallien käyttöä.

4. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
ja käyttämään
erilaisia malleja,
joiden avulla
voidaan tulkita ja
selittää ihmistä,
ympäristöä ja
niiden ilmiöitä.
5. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään,
käyttämään
ja tekemään
erilaisia malleja,
joiden avulla
voidaan tulkita ja
selittää ihmistä,
ympäristöä ja
niiden ilmiöitä.
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6. Oppilas
käyttää ja
tulkitsee erilaisia
konkreettisia
malleja. Oppilas
harjoittelee
abstraktien
mallien käyttöä.
T14 ohjata
oppilasta
hankkimaan
luotettavaa tietoa,
ilmaisemaan
perustellen
erilaisia
näkemyksiä sekä
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3. Oppilas
harjoittelee
tiedonhakua
erilaisista
tietolähteistä
ohjatusti sekä
perustelemaan
näkemyksiä.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L4 Monilukutaito

Näkemyksien
Oppilas osaa
ilmaiseminen ja
hakea tietoa
kriittinen lukutaito erilaisista
tietolähteistä ja
valita joitakin
luotettavia
tietolähteitä.

tulkitsemaan
ja arvioimaan
kriittisesti
tietolähteitä ja
näkökulmia

4. Oppilas
harjoittelee
hankkimaan
luotettavaa
tietoa sekä
perustelemaan
näkemyksiä.
Oppilas
harjoittelee
kriittistä
tietolähteiden
arviointia.

L5 TVTteknologinen
osaaminen

Oppilas
harjoittelee
erilaisten
näkemysten
perustelemista
ja osaa nimetä
eroja eri
näkökulmissa.

5. Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä
ja arvioi
tietolähteiden
luotettavuutta.
Oppilas
harjoittelee
tulkitsemaan
tietolähteitä ja
näkökulmia sekä
perustelemaan
eri näkökulmia.
6. Oppilas hakee
tietoa erilaisista
tietolähteistä ja
valitsee joitakin
luotettavia
tietolähteitä.
Oppilas
harjoittelee
erilaisten
näkemysten
perustelemista
ja osaa nimetä
eroja eri
näkökulmissa.
3. Oppilas
havainnoi ja
tutkii luontoa
sekä tunnistaa
yleisimpiä
eliöitä ja niiden
elinympäristöjä
(kasvi- ja
eläinlajeja).
Oppilas tutkii
kokeellisesti
kasvien kasvua
yksin ja yhdessä
muiden kanssa.
4. Oppilas
havainnoi ja
tutkii luontoa

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Biologian
tiedonala:
Luonnon
tutkiminen,
eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistaminen,
ihmisen rakenne,
elintoiminnot ja
kehitys

Oppilas osaa
havainnoida
luontoa, tunnistaa
yleisimpiä
kasvilajeja
ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas laatii
ohjatusti
pienen kasvion,
osaa tutkia
kokeellisesti
kasvien kasvua
yksin ja yhdessä
muiden kanssa
sekä osaa
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T15 ohjata
oppilasta luonnon
tutkimiseen,
eliöiden ja
elinympäristöjen
tunnistamiseen
ja ekologiseen
ajatteluun
sekä ohjata
oppilasta ihmisen
rakenteen,
elintoimintojen
ja kehityksen
ymmärtämiseen

sekä tunnistaa
yleisimpiä
eliöitä ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä
(kasvi- ja
eläinlajeja).
Oppilas
harjoittelee
kasvion
laatimista.
Oppilas kehittää
ekologista
ajatteluaan.
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5. Oppilas
havainnoi ja
tutkii luontoa
sekä tunnistaa
eliöitä ja niiden
elinympäristöjä
(yleisimmät
kasvi- ja
eläinlajit). Oppilas
harjoittelee
kasvion
laatimista.
Oppilas tutustuu
ihmisen
rakenteeseen
ja ymmärtää
elintoimintoja ja
kehitystä.
6. Oppilas
havainnoi
luontoa, tunnistaa
yleisimpiä
kasvilajeja
ja niiden
tunnusomaisia
elinympäristöjä.
Oppilas laatii
ohjatusti pienen
kasvion, tutkii
kokeellisesti
kasvien kasvua
yksin ja yhdessä
muiden kanssa
sekä osaa
pääpiirteittäin
kuvata ihmisen
rakenteen,
elintoiminnat
ja kehityksen.
(digikasviot)
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pääpiirteittäin
kuvata ihmisen
rakenteen,
elintoiminnat ja
kehityksen.

3. Oppilas
hahmottaa
ympäristöään
ja kehittää
maantieteellistä
ajatteluaan
sekä tunnistaa
eri aluetasoja.
(lähialueet,
kotikaupunki,
Suomi ja
naapurimaat).
Oppilas
harjoittelee
kartankäyttö- ja
geomediataitoja.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L5 TVTteknologinen
osaaminen

4. Oppilas
hahmottaa
ympäristöään
ja kehittää
maantieteellistä
ajatteluaan
sekä tunnistaa
eri aluetasoja.
(Suomi,
Pohjoismaat ja
Baltia). Oppilas
harjoittelee
kartankäyttö- ja
geomediataitoja.

Maantiedon
tiedonala:
Maapallon
hahmottaminen,
kartta- ja muut
geomediataidot

Oppilas osaa
tunnistaa eri
aluetasot,
jäsentää omaa
ympäristöään,
hahmottaa
opiskelemiaan
alueita ja koko
maapallon
karttakuvaa
sekä osaa
kuvata alueellista
monimuotoisuutta
maapallolla.
Oppilas osaa
käyttää karttoja
ja muita
geomedialähteitä
tiedonhaussa ja
esittämisessä.

5. Oppilas
hahmottaa
ympäristöään
ja maapalloa
sekä kehittää
maantieteellistä
ajatteluaan
sekä tunnistaa
eri aluetasoja.
(Suomi,
Eurooppa,
maanosat).
Oppilas
harjoittelee
kartankäyttö- ja
geomediataitoja
sekä tietojen
esittämistä.
(ilmastodiagrammit,
taulukot, kaaviot)
6. Oppilas
tunnistaa eri
aluetasot,
jäsentää omaa
ympäristöään,
hahmottaa
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T16 ohjata
oppilasta
maantieteelliseen
ajatteluun,
hahmottamaan
omaa ympäristöä
ja koko
maailmaa sekä
harjaannuttamaan
kartankäyttöja muita
geomediataitoja

opiskelemiaan
alueita ja koko
maapallon
karttakuvaa
sekä osaa
kuvata alueellista
monimuotoisuutta
maapallolla.
Oppilas käyttää
karttoja ja muita
geomedialähteitä
tiedonhaussa ja
esittämisessä.
(Suomi, Afrikka,
Aasia, muut
maanosat)
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T17 ohjata
oppilasta
tutkimaan,
kuvaamaan
ja selittämään
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa
sekä
rakentamaan
perustaa
energian
säilymisen
periaatteen
ymmärtämiselle

3. Oppilas
harjoittelee
tutkimaan ja
kuvaamaan
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa.
(yhteys
käsitöihin, esim.
avoin ja suljettu
virtapiiri)
4. Oppilas
harjoittelee
tutkimaan,
kuvaamaan
ja selittämään
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa.
Oppilas
harjoittelee
energian
säilymisen
periaatteita.
5. Oppilas
tutkii, kuvailee
ja harjoittelee
selittämään
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa.
Oppilas
harjoittelee
energian
säilymisen
periaatteita.
Oppilas
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Fysiikan
tiedonala:
Fysikaalisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Oppilas osaa
havainnoida
ja kuvata
yksinkertaisia
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa
sekä harjoittelee
niihin liittyviä
selityksiä.
Oppilas osaa
käyttää energia-,
voima- ja
liikekäsitteitä
arkisissa
tilanteissa ja
osaa antaa
esimerkkejä
energian
säilymisen
periaatteesta.

harjoittelee
käyttämään
energia-, voimaja liikekäsitteitä
arkisissa
tilanteissa.
(koodaus,
ohjelmointi,
robotiikka)
6. Oppilas
havainnoi
ja kuvaa
yksinkertaisia
fysikaalisia
ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja
teknologiassa
sekä harjoittelee
niihin liittyviä
selityksiä.
Oppilas käyttää
energia-, voimaja liikekäsitteitä
arkisissa
tilanteissa
ja antaa
esimerkkejä
energian
säilymisen
periaatteesta.
(koodaus,
ohjelmointi ja
robotiikka)
3. Oppilas
L1 Ajattelu
harjoittelee
ja oppimaan
havainnoimaan, oppiminen
tutkimaan ja
kuvaamaan
kemiallisia
ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia
ja muutoksia
ohjatusti. Oppilas
harjoittelee
kierrättämistä.
(olomuodot,
aineiden
ominaisuudet)
4. Oppilas
harjoittelee
havainnoimaan,
tutkimaan,
kuvaamaan
ja selittämään
kemiallisia
ilmiöitä, aineiden

Kemian
tiedonala:
Kemiallisten
ilmiöiden
tutkiminen,
kuvaaminen ja
selittäminen

Oppilas osaa
havainnoida
ja kuvata
olomuotoja ja
tuttujen aineiden
ominaisuuksia
sekä harjoittelee
niihin liittyviä
selityksiä.
Oppilas osaa
selittää aineen
säilymisen
periaatteen
avulla esimerkiksi
veden
kiertokulkua tai
kierrätystä.
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T18 ohjata
oppilasta
tutkimaan,
kuvaamaan
ja selittämään
kemiallisia
ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja
muutoksia sekä
rakentamaan
perustaa aineen
säilymisen
periaatteen
ymmärtämiselle

ominaisuuksia
ja muutoksia.
Oppilas kehittää
ymmärrystään
aineen
säilymisen
periaatteesta.
Oppilas
kierrättää.
5. Oppilas
havainnoi,
tutkii, kuvaa
ja harjoittelee
selittämään
kemiallisia
ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia
ja muutoksia.
Oppilas kehittää
ymmärrystään
aineen
säilymisen
periaatteesta.
(esim. veden
kiertokulku,
kierrätys)
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6. Oppilas
havainnoi ja
kuvaa olomuotoja
ja tuttujen
aineiden
ominaisuuksia
sekä harjoittelee
niihin liittyviä
selityksiä.
Oppilas
selittää aineen
säilymisen
periaatteen
avulla esimerkiksi
veden
kiertokulkua tai
kierrätystä.
T19 ohjata
3. Oppilas
L1 Ajattelu
oppilasta
tunnistaa arjen
ja oppimaan
ymmärtämään
terveystottumuksia oppiminen
terveyden osaja harjoittelee
L3 Itsestä
alueita, arjen
terveysosaamistaan.
huolehtiminen ja
terveystottumusten Oppilas
arjen taidot
merkitystä sekä
harjoittelee
elämänkulkua,
kuvaamaan
lapsuuden ja
omaa kasvuaan
nuoruuden
ja kehitystään.
yksilöllistä
4. Oppilas
kasvua ja
tunnistaa arjen
kehitystä sekä
terveystottumuksia
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Terveystiedon
tiedonala:

Oppilas osaa
kuvata terveyden
osa-alueita
Terveyden osaja antaa
alueiden ja arjen esimerkkejä siitä,
terveystottumuksienmiten terveyttä
tuntemus
voidaan arjessa
sekä niiden
edistää.
merkityksen
pohtiminen,
Oppilas
ikäkauteen
osaa kuvata
liittyvän kasvun
elämänkulun
ja kehityksen
eri vaiheita
ja selittää

rohkaista
ja harjoittelee
oppilasta
terveysosaamistaan.
harjoittelemaan
Oppilas
ja soveltamaan
harjoittelee
terveysosaamistaankuvaamaan
arjessa.
omaa kasvuaan
ja kehitystään.

tunnistaminen ja
kuvaaminen

murrosikään
liittyviä keskeisiä
kasvun ja
kehityksen
tunnuspiirteitä ja
niiden yksilöllistä
vaihtelua.

5. Oppilas kuvaa
terveyden osaalueita ja antaa
esimerkkejä siitä,
miten terveyttä
voidaan arjessa
edistää. Oppilas
harjoittelee
kuvaamaan
elämänkulun
eri vaiheita ja
selittämään
murrosikään
liittyviä keskeisiä
kasvun ja
kehityksen
tunnuspiirteitä.
6. Oppilas kuvaa
terveyden osaalueita ja antaa
esimerkkejä
siitä, miten
terveyttä voidaan
arjessa edistää.
Oppilas kuvaa
elämänkulun
eri vaiheita
ja selittää
murrosikään
liittyviä keskeisiä
kasvun ja
kehityksen
tunnuspiirteitä ja
niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus,
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta.
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita,
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
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Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6

tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin
liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen.

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa,
tukee monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain
muutamaa osa-aluetta asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan
omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan
palautteen, kysymysten ja konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja
kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille
tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi
arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien
lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa.
Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus,
temperamentti tai muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja
toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen osaaminen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet

Vuosiluokat 3-6

S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
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S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.

Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
3. Oppilas kiinnostuu ympäristöstään ja ympäristöopin tiedonalojen opiskelusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
3. Oppilas harjoittelee asettamaan omia opiskelutavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
3. Oppilaan ympäristötietoisuus laajenee ja kehittyy. Oppilas harjoittelee toimimaan kestävän
kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
3. Oppilas harjoittelee ihmettelyn ja kyselyn kautta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
3. Oppilas harjoittelee tutkimisen taitoja, havainnoi ja tekee mittauksia ohjeiden mukaan ja eri
aisteja hyödyntäen kouluympäristössä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.
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Arvioinnin kohde

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
3. Oppilas harjoittelee tekemään ohjatusti yksinkertaisia johtopäätöksiä tutkimustuloksistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
3. Oppilas harjoittelee käyttämään arjen teknologisia sovelluksia ja kiinnostuu niiden
toimintaperiaatteista. Oppilas kokeilee, keksii ja luo uutta yhdessä toimien. Oppilas harjoittelee
koodauksen alkeita, mm. vaiheittaisia työohjeita tvt-välineitä hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
3. Oppilas alkaa ymmärtää, mitkä asiat vaikuttavat omaan hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Oppilas
tietää keskeiset turvallisuusohjeet ja toimintatavat erilaisissa vaaratilanteissa.(liikenneturvallisuus,
paloturvallisuus)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
3. Oppilas tutkii, toimii, liikkuu ja retkeilee luonnossa. (mm. erilaiset suunnistustavat)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
3. Oppilas harjoittelee ryhmässä vuorovaikutustaitoja, sekä tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja
niiden säätelyä. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
3. Oppilas harjoittelee käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä
ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti ja turvallisesti. (esim. yhteisesti
käytettävät sovellukset,mm. padlet, turvallinen koneen käyttö)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
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Arvioinnin kohde

käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
3. Oppilas hahmottaa ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
3. Oppilas harjoittelee ohjatusti ymmärtämään ja käyttämään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
3. Oppilas harjoittelee tiedonhakua erilaisista tietolähteistä ohjatusti sekä perustelemaan
näkemyksiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
3. Oppilas havainnoi ja tutkii luontoa
sekä tunnistaa yleisimpiä eliöitä ja niiden
elinympäristöjä (kasvi- ja eläinlajeja). Oppilas
tutkii kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja
yhdessä muiden kanssa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
3. Oppilas hahmottaa ympäristöään ja kehittää maantieteellistä ajatteluaan sekä tunnistaa eri
aluetasoja. (lähialueet, kotikaupunki, Suomi ja naapurimaat). Oppilas harjoittelee kartankäyttö- ja
geomediataitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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3. Oppilas harjoittelee tutkimaan ja kuvaamaan fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja
teknologiassa. (yhteys käsitöihin, esim. avoin ja suljettu virtapiiri)

Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
3. Oppilas harjoittelee havainnoimaan, tutkimaan ja kuvaamaan kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia ohjatusti. Oppilas harjoittelee kierrättämistä. (olomuodot, aineiden
ominaisuudet)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
3. Oppilas tunnistaa arjen terveystottumuksia ja harjoittelee terveysosaamistaan. Oppilas
harjoittelee kuvaamaan omaa kasvuaan ja kehitystään.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.
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Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
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S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet

Vuosiluokat 3-6

T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
4. Oppilas on kiinnostunut ympäristöstään ja ympäristöopin tiedonalojen opiskelusta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
4. Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti tavoitteiden saavuttamiseksi.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
4. Oppilaan ympäristötietoisuus laajenee ja hän ymmärtää oman toimintansa merkityksen
kestävälle kehitykselle ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
4. Oppilas harjoittelee muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä ja käyttämään niitä tutkimusten
lähtökohtana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.
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Arvioinnin kohde

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
4. Oppilas harjoittelee pienten tutkimusten suunnittelua ja toteuttamista tehden havaintoja
ja mittauksia tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen koulussa ja lähiympäristöissä. Oppilas
harjoittelee dokumentointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
4. Oppilas harjoittelee tekemään ohjatusti yksinkertaisia johtopäätöksiä tutkimustuloksistaan sekä
esittämään tutkimuksiaan ja tuloksiaan eri tavoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
4. Oppilas käyttää arjen teknologisia sovelluksia ja alkaa ymmärtää niiden toimintaperiaatteita.
Oppilas kokeilee, keksii ja luo uutta yhdessä toimien. Oppilas harjoittelee koodausta tvt-välineitä
hyödyntäen ja yksinkertaisten koneiden toimintaperiaatteita esim. robotiikkaa hyödyntäen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
4. Oppilas ymmärtää keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Oppilas harjoittelee
edistämään omaa hyvinvointiaan ja turvallisuuttaan toiminnassaan ja lähiympäristössään. Oppilas
harjoittelee ensiaputaitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
4. Oppilas tutkii, toimii, liikkuu ja retkeilee luonnossa ja rakennetussa ympäristössä. (mm. erilaiset
suunnistustavat, kaupunkisuunnistus)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
4. Oppilas harjoittelee toimimaan ryhmässä erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa.
Oppilas harjoittelee tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja niiden säätelyä. Oppilas käyttäytyy
kohteliaasti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.
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Arvioinnin kohde

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
4. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä
sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti ja turvallisesti. (esim. yhteisesti käytettävät
sovellukset,mm. padlet, tietoturva, netiketti, some-asiat)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
4. Oppilas hahmottaa ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla sekä kehittää käsiterakenteitaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
4. Oppilas harjoittelee ymmärtämään ja käyttämään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita
ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Mallien käyttäminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
4. Oppilas harjoittelee hankkimaan luotettavaa tietoa sekä perustelemaan näkemyksiä. Oppilas
harjoittelee kriittistä tietolähteiden arviointia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
4. Oppilas havainnoi ja tutkii luontoa sekä tunnistaa yleisimpiä eliöitä ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä (kasvi- ja eläinlajeja). Oppilas harjoittelee kasvion laatimista. Oppilas kehittää
ekologista ajatteluaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
4. Oppilas hahmottaa ympäristöään ja kehittää maantieteellistä ajatteluaan sekä tunnistaa eri
aluetasoja. (Suomi, Pohjoismaat ja Baltia). Oppilas harjoittelee kartankäyttö- ja geomediataitoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.
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Arvioinnin kohde

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
4. Oppilas harjoittelee tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa. Oppilas harjoittelee energian säilymisen periaatteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
4. Oppilas harjoittelee havainnoimaan, tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä,
aineiden ominaisuuksia ja muutoksia. Oppilas kehittää ymmärrystään aineen säilymisen
periaatteesta. Oppilas kierrättää.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
4. Oppilas tunnistaa arjen terveystottumuksia ja harjoittelee terveysosaamistaan. Oppilas
harjoittelee kuvaamaan omaa kasvuaan ja kehitystään.
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Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan
Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.

Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
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S4 Ympäristön tutkiminen

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
5. Oppilas on kiinnostunut ympäristöstään ja ympäristöopin tiedonalojen opiskelusta. Hän
ymmärtää ympäristöopin tiedonalojen merkityksiä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
5. Oppilas työskentelee tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti sekä tunnistaa omaa ympäristöopin
osaamistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
5. Oppilas oppii vaikuttamaan lähiympäristössään ja lähiyhteisössään kestävän kehityksen
edistämiseksi. Oppilas harjoittelee toimimaan ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.
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Arvioinnin kohde

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
5. Oppilas muodostaa kysymyksiä eri aihepiireistä, joita voidaan käyttää yhteisten tutkimusten ja
muun toiminnan lähtäkohtana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
5. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa pieniä tutkimuksia havainnoiden ja käyttäen erilaisia
mittausvälineitä yksin tai yhdessä. Oppilas dokumentoi tutkimustuloksia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
5. Oppilas harjoittelee tunnistamaan syy-seuraussuhteita. Oppilas osaa esittää tutkimustuloksiaan
ja tutkimuksiaan eri tavoin mm. hyödyntäen tvt-osaamistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.
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T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
5. Oppilas käyttää arjen teknologisia sovelluksia ja ymmärtää niiden toimintaperiaatteita ja
merkityksiä. Oppilas kokeilee, keksii ja luo uutta yhdessä toimien. Oppilas harjoittelee koodausta
tvt-välineitä hyödyntäen ja yksinkertaisten koneiden toimintaperiaatteita esim. robotiikkaa
hyödyntäen.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen
5. Oppilas oppii toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään
suojellen. Oppilas harjoittelee erilaisia turvataitoja sekä toimimaan ensiapu- ja vaaratilanteissa.
(ensiaputaidot, sähköturvallisuus)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
5. Oppilas tutkii, toimii, liikkuu ja retkeilee luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä tekee
tutkimuksia yksin ja ryhmässä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
5. Oppilas toimii ryhmässä erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilas harjoittelee
tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja niiden säätelyä. Oppilas käyttäytyy kohteliaasti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
5. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä
sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonimisesti. (esim. yhteisesti
käytettävät sovellukset, tietoturva, netiketti, some-asiat, lähdekriittisyys)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
5. Oppilas käyttää ympäristöopin käsitteitä kuvatessaan ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.
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T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
5. Oppilas harjoittelee ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia malleja, joiden avulla
voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia
5. Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta. Oppilas
harjoittelee tulkitsemaan tietolähteitä ja näkökulmia sekä perustelemaan eri näkökulmia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
5. Oppilas havainnoi ja tutkii luontoa sekä tunnistaa eliöitä ja niiden elinympäristöjä (yleisimmät
kasvi- ja eläinlajit). Oppilas harjoittelee kasvion laatimista. Oppilas tutustuu ihmisen rakenteeseen
ja ymmärtää elintoimintoja ja kehitystä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

5. Oppilas hahmottaa ympäristöään ja maapalloa sekä kehittää maantieteellistä ajatteluaan sekä
tunnistaa eri aluetasoja. (Suomi, Eurooppa, maanosat). Oppilas harjoittelee kartankäyttö- ja
geomediataitoja sekä tietojen esittämistä. (ilmastodiagrammit, taulukot, kaaviot)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja

Arvioinnin kohde
Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
5. Oppilas tutkii, kuvailee ja harjoittelee selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa
ja teknologiassa. Oppilas harjoittelee energian säilymisen periaatteita. Oppilas harjoittelee
käyttämään energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa. (koodaus, ohjelmointi,
robotiikka)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
5. Oppilas havainnoi, tutkii, kuvaa ja harjoittelee selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia. Oppilas kehittää ymmärrystään aineen säilymisen periaatteesta.
(esim. veden kiertokulku, kierrätys)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
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nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa
5. Oppilas kuvaa terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa
edistää. Oppilas harjoittelee kuvaamaan elämänkulun eri vaiheita ja selittämään murrosikään
liittyviä keskeisiä kasvun ja kehityksen tunnuspiirteitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Minä ihmisenä
Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin elintoimintoihin
sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota kehityksen
ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman
kehon ja mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään
terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin,
sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua
ja säätelyä. Tunnistetaan omaa oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen
Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät arjen tilanteissa ja yhteisöissä
toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa eri tiedonalojen
käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita. Harjoitellaan
turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa
yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä
hyvinvoinnille.

Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten uutisten avulla hahmotetaan Suomen,
Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä ja ihmisen toimintaa.
Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin
ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
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S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan

S4 Ympäristön tutkiminen
Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan
tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja
elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun
erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan
ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut
Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia.
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen
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Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos
ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman
kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan
globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin
ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen
vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla
tasolla.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5, S6

T2

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L7

T5

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T6

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L2, L5

T7

S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3, L5

T8

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L3

T9

S2, S3, S4, S5, S6

L3

T10

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L3

T11

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L4, L5

T12

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1

T13

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L1, L5

T14

S1, S2, S3, S4, S5, S6

L2, L4, L5

T15

S1, S3, S4, S5, S6

L1

T16

S3, S4, S5, S6

L1, L5

T17

S2, S4, S5, S6

L1

T18

S2, S4, S5, S6

L1

T19

S1, S2, S3, S6

L1, L3

Vuosiluokan tavoitteet
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja
ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa oppilasta kokemaan kaikki
ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen
6. Oppilas on kiinnostunut ympäristöstään ja ympäristöopin opiskelusta. Hän oppii antamaan
esimerkkejä ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ympäristöopin merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen merkityksestä.

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta asettamaan omia opiskelutavoitteita
ja työskentelemään pitkäjänteisesti niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa ympäristöopin osaamistaan
6. Oppilas oppii asettamaan omia tavoitteita pienille kokonaisuuksille ja työskentelemään
pitkäjänteisesti. Oppilas työskentelee yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tavoitteellinen työskentely ja oppimaan
oppiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa omia tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi.

T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata
oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen
merkitystä itselle ja maailmalle
6. Oppilas kuvaa esimerkkien avulla tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä
(kestävä elämäntapa, ilmastonmuutos). Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön
ja lähiyhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen. Oppilas toimii ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kestävän kehityksen tiedot ja taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
kestävän tulevaisuuden rakentamista
tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa
kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti
yhteisessä vaikuttamisprojektissa.

T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä
käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana
6. Oppilas muodostaa opiskeltavaan aiheeseen liittyviä tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohdaksi sopivia kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kysymysten muodostaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä
kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdaksi.

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia,
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä
eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen
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6. Oppilas toimii, havainnoi, mittaa ja dokumentoi tuloksia ohjeiden mukaisesti. Oppilas
suunnittelee pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja
mittaukset

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia
yksin tai yhdessä muiden kanssa.

T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan
eri tavoin
6. Oppilas osaa tunnistaa ohjatusti syy-seuraussuhteita sekä tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä
tuloksista. Oppilas osaa esittää tutkimuksiaan ja tuloksiaan selkeästi mm. hyödyntäen tvtosaamistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tutkimisen taidot: johtopäätösten tekeminen
ja tulosten esittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas harjoittelee ohjatusti syyseuraussuhteiden tunnistamista ja osaa
tehdä yksinkertaisia johtopäätöksiä tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan selkeästi.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä,
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien
6. Oppilas kuvaa joidenkin arjen teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita ja antaa
esimerkkejä niiden merkityksestä Oppilas työskentelee kokeiluissa ja keksimisessä yhdessä
toimien. Oppilas harjoittelee koodausta tvt-välineitä hyödyntäen ja yksinkertaisten koneiden
toimintaperiaatteita esim. robotiikkaa hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Teknologinen osaaminen ja yhteistyö
teknologisessa ongelmanratkaisussa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata joidenkin arjen
teknologisten sovellusten toimintaperiaatteita
ja antaa esimerkkejä niiden merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä kokeiluissa ja
keksimisessä yhdessä toimien.

6. Oppilas esittelee keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla.
Oppilas kuvaa turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa,
osaa käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri
tiedonalojen avulla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta
toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata oppilasta toimimaan
turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen

Arvioinnin kohde
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin
ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla. Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita
ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja
ensiaputilanteissa, osaa käyttää niitä
oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen
avulla.

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
6. Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden
mukaisesti. Oppilas tekee tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti. Oppilas osaa tehdä
tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.

T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista
erilaisissa rooleissa ja vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta
ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea oppilaan
valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan
6. Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä
tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista
eri rooleissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä
tunteiden tunnistaminen ja säätely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla
ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen
käytökseen sekä tunteiden ilmaisuun ja
niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja
harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa.

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen
välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti
6. Oppilas käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja
vuorovaikutuksen välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista,
turvallista ja ergonomista käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa tutkimusprosessin
eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen
välineenä. Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja
ergonomista käyttöä.

T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja
niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään
käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä
käyttöä
6. Oppilas kuvaa ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen
keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä
ympäristöopin tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin. Oppilas osaa
yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa.

T13 ohjata oppilasta ymmärtämään, käyttämään ja tekemään erilaisia
malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
6. Oppilas käyttää ja tulkitsee erilaisia konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee abstraktien
mallien käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Mallien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää ja tulkita erilaisia
konkreettisia malleja. Oppilas harjoittelee
abstraktien mallien käyttöä.

T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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6. Oppilas hakee tietoa erilaisista tietolähteistä ja valitsee joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas
harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa.

Arvioinnin kohde
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen
lukutaito

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista
tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia
tietolähteitä. Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja osaa nimetä
eroja eri näkökulmissa.

T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen
tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
6. Oppilas havainnoi luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, tutkii kokeellisesti kasvien kasvua yksin
ja yhdessä muiden kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja
kehityksen. (digikasviot)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen,
eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot ja kehitys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa
yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia
elinympäristöjä. Oppilas laatii ohjatusti pienen
kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien
kasvua yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä
osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen,
elintoiminnat ja kehityksen.

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja
muita geomediataitoja
6. Oppilas tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita
ja koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.
Oppilas käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (Suomi, Afrikka,
Aasia, muut maanosat)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Maantiedon tiedonala: Maapallon
hahmottaminen, kartta- ja muut
geomediataidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot,
jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa
opiskelemiaan alueita ja koko maapallon
karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista
monimuotoisuutta maapallolla. Oppilas osaa
käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä
tiedonhaussa ja esittämisessä.

T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia
ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa sekä rakentamaan perustaa
energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
6. Oppilas havainnoi ja kuvaa yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja
teknologiassa sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja antaa esimerkkejä
energian säilymisen periaatteesta. (koodaus, ohjelmointi ja robotiikka)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Fysiikan tiedonala: Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas osaa käyttää
energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa
tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä energian
säilymisen periaatteesta.

T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia
ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja muutoksia sekä rakentamaan perustaa
aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle
6. Oppilas havainnoi ja kuvaa olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee
niihin liittyviä selityksiä. Oppilas selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kemian tiedonala: Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata
olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.
Oppilas osaa selittää aineen säilymisen
periaatteen avulla esimerkiksi veden
kiertokulkua tai kierrätystä.

T19 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen
terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä sekä rohkaista oppilasta
harjoittelemaan ja soveltamaan terveysosaamistaan arjessa

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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6. Oppilas kuvaa terveyden osa-alueita ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä voidaan arjessa
edistää. Oppilas kuvaa elämänkulun eri vaiheita ja selittää murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun
ja kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä vaihtelua.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Terveystiedon tiedonala: Terveyden osaalueiden ja arjen terveystottumuksien
tuntemus sekä niiden merkityksen pohtiminen,
ikäkauteen liittyvän kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueita
ja antaa esimerkkejä siitä, miten terveyttä
voidaan arjessa edistää. Oppilas osaa
kuvata elämänkulun eri vaiheita ja selittää
murrosikään liittyviä keskeisiä kasvun ja
kehityksen tunnuspiirteitä ja niiden yksilöllistä
vaihtelua.

35.6.10. Elämänkatsomustieto
Elämänkatsomustiedon tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen ydintehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä
hyvää elämää. Elämänkatsomustiedossa ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uusintavina ja
luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä toiminnassaan ja
kanssakäymisissä ympäröivän maailman kanssa. Katsomuksia, inhimillisiä käytäntöjä ja niitä
koskevia merkityksiä pidetään yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen
tuloksina. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan
ajatteluunsa ja toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on
keskeistä sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa
itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi.
Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti
muuttuvassa maailmassa. Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen
katsomuksellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajatteluja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittämistä. Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu
ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään
korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne.
Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja
oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä
huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.

Elämänkatsomustiedon tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on rohkaista ja tukea
oppilaiden pyrkimystä rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan. Opetuksessa keskeistä
on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen kehittymistä sekä kykyä
ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita.

Vuosiluokat 3-6

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Työtapojen valinnassa oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä on luoda turvallinen ja avoin
psyykkinen ja sosiaalinen oppimisympäristö, jossa jokainen oppilas kokee tulevansa kuulluksi
ja arvostetuksi. Työskentelyssä tuetaan oppimisen itsesäätelytaitojen kehittymistä. Fyysistä
oppimisympäristöä kehitetään erilaiset oppimisen ja työskentelemisen tavat huomioon ottavaksi
ja joustavasti muunneltavaksi. Yhteisiä, opettajan ohjaamia tutkimuskeskusteluja rikastetaan
toiminnallisilla aktiviteeteilla, saduilla, kertomuksilla, leikeillä, musiikilla, kuvataiteella ja draamalla.
Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön digitalisoituminen.
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 3.-6. LK
538

3.-6. Luokkien tavoitteet

3.-6. Luokkien sisällöt

Huomioita/kommentteja.

T4 ohjata oppilasta
kantamaan vastuuta itsestä,
toisista ihmisistä ja luonnosta

Kuka minä olen? Perhe ja
ystävät, muut yhteisöt ja
erilaiset roolit niissä. (S1S3)

Elämänkatsomustiedon
ryhmät ovat usein
hyvin heterogeenisiä ja
oppilaat ovat eri luokkaasteilta. Tämän vuoksi
elämänkatsomustiedon
sisällöt vuosiluokilta 1.-6. on
jaettu oheisiin teemoihin, joita
voi käsitellä vuosiluokkiin
sitomattomasti.

T6 tukea oppilasta
rakentamaan katsomuksellista
ja kulttuurista yleissivistystään
T10 rohkaista oppilasta
toimimaan aloitteellisesti
ja vastuullisesti omassa
ympäristössään

•
•
•
•
•

Mietitään omaa
identiteettiä eri
näkökulmista.
Erilaiset tavat elää ja
ajatella.
Koti ja kulttuuritausta.
Ystävyyden sisältö ja
merkitys.
Toisen kohtaaminen ja
erilaisten näkemysten
ymmärtäminen.

T1 luoda edellytyksiä oppilaan Oikea ja väärä. (S1, S3)
eettisten ajattelun taitojen
• Sääntöjen maailma.
kehittymiselle ja kannustaa
• Etiikan ja moraalin
oppilasta soveltamaan eettisiä
maailma.
periaatteita arjen tilanteisiin
• Arvot ja normit.
T2 ohjata oppilasta
• Luottamus, lupaus,
tunnistamaan ja arvioimaan
rehellisyys, reiluus.
väitteitä ja niiden perusteluita
• Oikeudenmukaisuus.
T3 edistää oppilaan
kykyä oivaltaa asioiden
välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
T10 rohkaista oppilasta
toimimaan aloitteellisesti
ja vastuullisesti omassa
ympäristössään

T9 ohjata oppilas tuntemaan
YK:n yleismaailmalliseen
ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa
ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti
lapsen oikeuksia

Tasa-arvo ja
yhdenvertaisuus. (S1, S3)
•
•
•

T10
T1
T5 ohjata oppilas
tutustumaan suomalaiseen,
eurooppalaiseen ja maailman
kulttuuriperintöön sekä
hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
T6

Lasten oikeudet.
Oikeudet ja
velvollisuudet.
Kansainväliset
ihmisoikeus-,
hyväntekeväisyys- ja
avustusjärjestöt.

Erilaiset kulttuurit ja
maailmankatsomukset. (S1,
S2)
•
•
•
•
•

Suomalaisuus.
Vähemmistökulttuurit.
Erilaiset elämän- ja
maailmankatsomukset.
Katsomuksellinen
vapaus.
Maailman
kulttuuriperintö.
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T1-T4

T7 ohjata oppilasta
suunnittelemaan ja
arvioimaan omaa
katsomuksellista oppimistaan

•

Rauha ja demokratia.

T8 rohkaista oppilasta
ilmaisemaan katsomustaan
ja kuuntelemaan muiden
katsomuksellisia kannanottoja
T2-T4
T6, T8, T10

Luonto ja kestävä
tulevaisuus. (S4)
•
•
•
•
•

T1-T3
T6, T8, T10

Maailman synty.
Ajan merkitys ja
aikakäsitykset.
Elämä ja sen
rajallisuus.
Ihmisen suhde
luontoon.
Kestävä kehitys
ja elämän
kunnioittaminen.

Ajatteleva ihminen. (S1-S4)
•
•
•

Keskustelutaidot ja
omien näkemysten
perusteleminen.
Ihmislajin kehitys.
Tieto, luulo, uskomus.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa
oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. Elämänkatsomustieto oppiaineena tukee
oppilaan hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tarjoamalla mahdollisuuksia ja käsitteellisiä välineitä
tutkia, jäsentää ja rakentaa omaa katsomuksellista identiteettiä yhdessä muiden kanssa.
Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden
yksilöllisen tuen tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan
huomioon työtapojen ja sisältöjen valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 3-6

Vuosiluokat 3-6

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa.
Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta
keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan
huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja
ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja
perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota
tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.
Elämänkatsomustiedon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi
oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää
elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä.
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Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7
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Opetuksen tavoitteet

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.
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Arvioinnin kohde

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita
Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
547

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Päättelytaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvaminen hyvään elämään
Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan
oikeudenmukaisuuden ilmenemistä jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta,
erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista. Perehdytään
arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää.
Harjoitellaan oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.
S2 Erilaisia elämäntapoja
Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja
kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi
yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen
merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.
S3 Yhteiselämän perusteita

Vuosiluokat 3-6

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen,
oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin
erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin.
Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan
omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.
S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus
Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden
vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia
luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien
näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L3, L7

T2

S1, S2, S3, S4

L1, L4, L5

T3

S1, S2, S3

L1, L4

T4

S1, S2, S3

L3, L7

T5

S2, S3, S4

L2, L4, L5

T6

S1, S2, S3, S4

L1, L2

T7

S1, S2, S3, S4

L1, L2, L5

T8

S1, S2, S3

L2, L7

T9

S3

L2, L3

T10

S1, S2, S3, S4

L5, L6, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja
kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä
etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla
joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä
tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden
perusteluita
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja
arviointi

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja
niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden
asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää
ajatteluaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Päättelytaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja
korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan
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Arvioinnin kohde

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja
luonnosta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vastuullisen toiminnan tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä,
toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä
kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen
ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista
moninaisuutta ilmiönä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin
kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta,
eurooppalaisesta ja maailman
kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa
esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan
kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista
yleissivistystään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietojen ja käsitteiden hallinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja
kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista
oppimistaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Oppimaan oppimisen taidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä
tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden
suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä
yksin että ryhmässä.
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T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan
muiden katsomuksellisia kannanottoja
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän
jäsenenä
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista
ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella
toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien
julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Ihmisoikeusetiikka

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen
ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen
sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen
oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa
ympäristössään
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin
vastuullisen vaikuttamisen keinoja.

35.6.11. VIERAAT KIELET
Englanti, A-oppimäärä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.

Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
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Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa.

Englannin A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.
Useat oppilaat käyttävät englantia kasvavassa määrin vapaa-aikanaan. Tämä oppilaiden
informaalin oppimisen kautta hankkima taito otetaan huomioon opetuksen suunnittelussa ja
sisältöjä valittaessa.
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Englanti vuosiluokat 2 - 6
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Oppimiskokonaisuudet
Laaja-alainen
osaaminen

Kasvu
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja
kielitietoisuuteen
S1

Tutustutaan
kielten ja
kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
Pohditaan
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa.
Hankitaan
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Harjoitellaan
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
Kuunnellaan eri
kieliä, katsellaan
eri tapoja
kirjoittaa, tehdään
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
Pohditaan, miten
voi toimia, jos
osaa kieltä vain
vähän.

T1 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
lähiympäristön
ja maailman
kielellinen ja
kulttuurinen
runsaus sekä
englannin
asema globaalin
viestinnän
kielenä.

2. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin.
3. Oppilas
tutustuu
lähiympäristön
kieliin ja
kulttuuriin.
4. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Kielellisen
ympäristön
hahmottaminen

Oppilas
osaa kuvata
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.

5. Oppilas
tutustuu kielten
ja kulttuurien
moninaisuuteen
sekä englannin
levinneisyyteen
mm. internetissä.
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Opetuksen
tavoite

6. Oppilas kuvaa
pääpiirteissään,
millaisia kieliä
on hänen
lähiympäristössään,
mitkä ovat
maailman
eniten puhutut
kielet ja miten
laajalti levinnyt
englannin kieli
on.
T2 motivoida
2. Oppilas
L1
oppilasta
tutustuu omaan
L2 Kulttuurinen
arvostamaan
kielitaustaansa.
osaaminen,
omaa kieli- ja
3.
Oppilas
vuorovaikutus ja
kulttuuritaustaansa
tutustuu
ilmaisu
sekä maailman
omaan
kielija
kielellistä ja
kulttuuritaustaansa.L1 Ajattelu
kulttuurista
ja oppimaan
moninaisuutta
4. Oppilas
oppiminen
ja kohtaamaan
tutustuu
ihmisiä ilman
kielelliseen ja
arvottavia
kulttuuriseen
ennakkomoninaisuuteen.
oletuksia
5. Oppilas pohtii
oman kielen
ja kulttuurin
merkitystä
maailman kielten
ja kulttuurien
joukossa.

Ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
perusteena.
Oppilasta
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.
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6. Oppilas pohtii
omaa kieli- ja
kulttuuritaustaa
ja arvostaa sitä.
Oppilas hankkii
tietoa kielen
ja kulttuurin
merkityksestä
yksilölle ja
yhteisölle.
Oppilas
harjoittelee
arvostavaa
kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.
T3 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
kieliä yhdistäviä
ja erottavia
ilmiöitä sekä
tukea oppilaan
kielellisen
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2. Oppilas
tutustuu
englannin kieleen
suomen kielen
rinnalla.
3. Oppilas
tutustuu
englannin kielen

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kielellinen
päättely

Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,

päättelykyvyn
kehittymistä

rakenteeseen ja
sanastoon.
4. Oppilas oppii
huomaamaan
eroja suomen ja
englannin kielen
sanastoissa ja
rakenteissa.

sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.

5. Oppilas
kuuntelee eri
kieliä, katselee
eri tapoja
kirjoittaa, tekee
havaintoja
sanojen
lainautumisesta
kielestä toiseen.
6. Oppilas osaa
tehdä havaintoja
englannin kielen
ja äidinkielensä
tai muun
osaamansa
kielen
rakenteellisista,
sanastollisista tai
muista eroista ja
yhtäläisyyksistä.
2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu
osaaminen,
englanninkieliseen vuorovaikutus ja
aineistoon.
ilmaisu
3. Oppilas
L3 Itsestä
tutustuu
huolehtiminen ja
englanninkieliseen arjen taidot
aineistoon ja
harjoittelee
käyttämään sitä.

Englanninkielisen Oppilas osaa
aineiston
kertoa, millaista
löytäminen
englanninkielistä
hänen omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.

4. Oppilas
harjoittelee
valitsemaan
itselleen sopivia
englanninkielisiä
aineistoja.
5. Oppilas osaa
valita omaa
oppimistaan
edistävää
aineistoa.
6. Oppilas osaa
kertoa, millaista
englanninkielistä
hänen omaa
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T4 ohjata
oppilasta
ymmärtämään,
että englanniksi
on saatavilla
runsaasti
aineistoa ja
valitsemaan
niistä omaa
oppimistaan
edistävää,
sisällöltään ja
vaikeustasoltaan
sopivaa aineistoa

oppimistaan
edistävää
aineistoa on
saatavilla.
KielenopiskelutaidotOpetellaan
S2
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä,
antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta
ja ottamaan
vastuuta.
Opetellaan
tehokkaita
kielenopiskelutapoja,
kuten uusien
sanojen ja
rakenteiden
aktiivista
käyttöä omissa
ilmaisuissa,
muistiinpainamiskeinoja,
tuntemattoman
sanan
merkityksen
päättelemistä
asiayhteydestä.
Totutellaan
arvioimaan
omaa kielitaitoa
esimerkiksi
Eurooppalaista
kielisalkkua
käyttäen.
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T5 tutustua
yhdessä
opetuksen
tavoitteisiin ja
luoda salliva
opiskeluilmapiiri,
jossa tärkeintä
on viestin
välittyminen
sekä kannustava
yhdessä
oppiminen

2. Oppilas
tutustuu
englannin kielen
opiskeluun ja
kannustavaan
oppimiseen.
3. Oppilas
harjoittelee
yhdessä
oppimista
ja yhteisten
tehtävien
tekemistä.
4. Oppilas
opettelee
suunnittelemaan
toimintaa
yhdessä sekä
tekemään
tehtäviä yhdessä.
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L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

Tietoisuus
tavoitteista
ja toiminta
ryhmässä

Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.

5. Oppilas
oppii antamaan
ja ottamaan
vastaan
palautetta.
6. Oppilas osaa
kuvata opiskelun
tavoitteita
ja osallistuu
ryhmän yhteisten
tehtävien tekoon.
T6 ohjata
2. Oppilas
L1 Ajattelu
Kielenopiskelutavoitteiden
Oppilas asettaa
oppilasta
tutustuu
ja oppimaan
asettaminen ja
tavoitteita
ottamaan
englannin kielen oppiminen
löytäminen
kielenopiskelulleen,
vastuuta omasta opiskeluun ja
harjoittelee
kielenopiskelustaankokeilee erilaisia L4 Monilukutaito
erilaisia tapoja
ja kannustaa
kielenopiskelutapoja.
opiskella
L5
harjaannuttamaan
kieliä käyttäen
TVT_teknologinen
3.
Oppilas
kielitaitoaan
myös tieto- ja
osaaminen
harjoittelee
rohkeasti ja
viestintäteknologiaa,
erilaisia tapoja
L6 Työelätaidot ja
myös tieto- ja
harjaannuttaa ja
yrittäjyys
viestintäteknologiaaopiskella
arvioi taitojaan
englantia ja
käyttäen sekä
harjoittelee
kokeilemaan,
rohkeasti
millaiset tavat
englannin kielen
oppia kieliä
käyttöä.
sopivat hänelle
parhaiten
4. Oppilas
harjoittelee
pohtimaan,
millaiset
tavat oppia
kieliä sopivat
hänelle. Oppilas
harjoittelee
hyödyntämään
TVT-teknologiaa
englannin
opiskellussaan.

6. Oppilas osaa
asettaa tavoitteita
kielenopiskelulleen,
harjoittelee
erilaisia tapoja
opiskella
kieliä käyttäen
myös tieto- ja
viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja
arvioi taitojaan
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5. Oppilas
oppii ottamaan
vastuuta omasta
opiskelustaan.
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Kehittyvä
Opetellaan
kielitaito,
kuulemaan,
taito toimia
puhumaan,
vuorovaikutuksessalukemaan ja
S3
kirjoittamaan
englantia
monenlaisista
aiheista.
Keskeisiä aiheita
ovat minä
itse, perheeni,
ystäväni, koulu,
harrastukset
ja vapaa-ajan
vietto sekä
elämä ja toiminta
englanninkielisessä
ympäristössä.
Lisäksi valitaan
aiheita yhdessä.
Sisältöjen
valinnassa
lähtökohtana
on oppilaiden
jokapäiväinen
elämänpiiri,
kiinnostuksen
kohteet sekä
ajankohtaisuus,
näkökulmana
minä, me
ja maailma.
Valitaan erilaisia
kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.
Sanastoa ja
rakenteita
opetellaan
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Tarjotaan
mahdollisuuksia
harjoitella
vaativampia
kielenkäyttötilanteita.
Opetellaan
löytämään
englanninkielistä
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aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.
Valittaessa
tekstejä ja
aiheita otetaan
huomioon
englannin kielen
levinneisyys ja
asema globaalin
kommunikaation
kielenä.
Havainnoidaan
ja harjoitellaan
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Harjoitellaan
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu pieniin
osaaminen,
englanninkielisiin vuorovaikutus ja
vuorovaikutustilanteisiin.
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia.
4. Oppilas
harjoittelee
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan
englantia ja
rohkaistuu
käyttämään
kieltä erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa.
5. Oppilas oppii
kuulemaan,
puhumaan,
lukemaan ja
kirjoittamaan

L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen

Vuorovaikutus
erilaisissa
tilanteissa

Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.

L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen
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T7 ohjata
oppilasta
harjoittelemaan
vuorovaikutusta
aihepiiriltään
monenlaisissa
tilanteissa
rohkaisten
viestinnän
jatkumiseen
mahdollisista
katkoksista
huolimatta

englantia
monenlaisista
aiheista.
6. Oppilas pystyy
vaihtamaan
ajatuksia tai
tietoja tutuissa ja
jokapäiväisissä
tilanteissa
sekä toisinaan
ylläpitämään
viestintätilannetta.
T8 rohkaista
oppilasta
pitämään yllä
viestintätilannetta
käyttäen
monenlaisia
viestinnän
jatkamisen
keinoja

2. Oppilas
L4 Monilukutaito
tutustuu
englanninkielisiin
viestintätilanteisiin.
3. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
viestintätilanteita
englannin
kielellä.
4. Oppilas
harjoittelee
käyttämään
englanniksi
monenlaisia
viestinnän
keinoja.
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5. Oppilas
rohkaistuu
käyttämään
kieltä eri
kielenkäyttötilanteissa
kuten esimerkiksi
tervehtiminen,
avun pyytäminen
tai mielipiteen
ilmaiseminen.
6. Oppilas
osallistuu
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
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Viestintästrategioiden
Oppilas osallistuu
käyttö
enenevässä
määrin
viestintään.
Oppilas turvautuu
harvemmin
ei-kielellisiin
ilmaisuihin.
Oppilas joutuu
pyytämään
toistoa tai
selvennystä
melko usein.
Oppilas osaa
jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.

jonkin verran
soveltaa
viestintäkumppanin
ilmaisuja omassa
viestinnässään.
T9 tukea
oppilaan
viestinnän
kulttuurista
sopivuutta
tarjoamalla
mahdollisuuksia
harjoitella
monipuolisia
sosiaalisia
tilanteita

2. Oppilas
L2 Kulttuurinen
tutustuu erilaisiin osaaminen,
kielenkäyttötilanteisiin.
vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Oppilas
harjoittelee
L4 Monilukutaito
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Viestinnän
kulttuurinen
sopivuus

4. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.
5. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kielenkäyttötilanteita.

Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.

6. Oppilas
selviytyy lyhyistä
sosiaalisista
tilanteista.
Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä
kohteliaita
tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja
sekä esittää
kohteliaasti
esimerkiksi
pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä
ja vastata
sellaisiin.

T10 ohjata
2. Oppilas
L4 Monilukutaito
oppilasta
tutustuu
työskentelemään helppoon
vaativuudeltaan
ja tuttuun
monentasoisten englanninkieliseen
puhuttujen ja
sanastoon.
kirjoitettujen
3. Oppilas
tekstien parissa
käyttäen erilaisia harjoittelee tuttua
sanastoa ja
ymmärtämisstrategioita
ilmaisuja. Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
lyhyitä viestejä.

Taitotaso A2.1

Tekstien
tulkintataidot

Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien
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Kehittyvä
kielitaito, taito
tulkita tekstejä S3

4. Oppilas
harjoittelee
ja oppii
ymmärtämään
sanastoa,
ilmaisuja ja
viestintää.
Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
erilaisia tekstejä.
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5. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden itseään
kiinnostavien
tekstien
ydinsisällön ja
pääajatukset.
Oppilas oppii
löytämään
englanninkielistä
aineistoa
esimerkiksi
ympäristöstä,
verkosta ja
kirjastosta.

ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.

6. Oppilas
ymmärtää
helppoja, tuttua
sanastoa ja
ilmaisuja sekä
selkeää puhetta
sisältäviä
tekstejä. Oppilas
ymmärtää
lyhyiden,
yksinkertaisten,
itseään
kiinnostavien
viestien
ydinsisällön
ja tekstin
pääajatukset
tuttua sanastoa
sisältävästä,
ennakoitavasta
tekstistä. Oppilas
pystyy hyvin
yksinkertaiseen
päättelyyn
asiayhteyden
tukemana.
Kehittyvä
kielitaito, taito
tuottaa tekstejä
S3
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2. Oppilas
tutustuu
sanastoon,
kuuntelee
ääntämistä ja
harjoittelee pieniä
sanoja.
3. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita.
4. Oppilas
havainnoi ja
harjoittelee
runsaasti
ääntämistä
sekä sana- ja
lausepainoa,
puherytmiä ja
intonaatiota.
Oppilas opettelee
sanastoa ja
rakenteita monin
eri keinoin.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVTteknologinen
osaaminen
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Tekstien
tuottamistaidot

Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

5. Oppilas
opettelee
sanastoa ja
rakenteita
monenlaisten
tekstien,
kuten pienten
tarinoiden,
näytelmien,
haastattelujen
ja sanoitusten
yhteydessä.
Oppilas
harjoittelee
tunnistamaan
englannin kielen
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.
6. Oppilas pystyy
kertomaan
jokapäiväisistä
ja konkreettisista
565

Vuosiluokat 3-6

T11 tarjota
oppilaalle
mahdollisuuksia
tuottaa puhetta
ja kirjoitusta
laajenevasta
aihepiiristä
kiinnittäen
huomiota myös
keskeisiin
rakenteisiin ja
ääntämisen
perussääntöihin

sekä itselleen
tärkeistä asioista
käyttäen
yksinkertaisia
lauseita ja
konkreettista
sanastoa.
Oppilas osaa
helposti
ennakoitavan
perussanaston
ja monia
keskeisimpiä
rakenteita.
Oppilas osaa
soveltaa joitakin
ääntämisen
perussääntöjä
muissakin kuin
harjoitelluissa
ilmauksissa.

Englannin A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on
mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Vuosiluokat 3-6

Oppilaan oppimisen arviointi englannin A-oppimäärässä vuosiluokilla 3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoisiksi
omista taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Monipuolinen
arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä
oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua.
Englannin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää englannin A566

oppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Oppilas tutustuu lähiympäristön kieliin ja kulttuuriin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Oppilas tutustuu omaan kieli- ja kulttuuritaustaansa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Vuosiluokat 3-6

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Oppilas tutustuu englannin kielen rakenteeseen ja sanastoon.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Oppilas tutustuu englanninkieliseen aineistoon ja harjoittelee käyttämään sitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Oppilas harjoittelee yhdessä oppimista ja yhteisten tehtävien tekemistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas harjoittelee erilaisia tapoja opiskella englantia ja harjoittelee rohkeasti englannin kielen
käyttöä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan
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Arvioinnin kohde

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Oppilas harjoittelee kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Oppilas harjoittelee erilaisia viestintätilanteita englannin kielellä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Oppilas harjoittelee erilaisia kielenkäyttötilanteita.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Oppilas harjoittelee tuttua sanastoa ja ilmaisuja. Oppilas harjoittelee ymmärtämään lyhyitä
viestejä.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas havainnoi ja harjoittelee runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota. Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
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S2 Kielenopiskelutaidot

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Oppilas tutustuu kielten ja kulttuurien moninaisuuteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kielellisen ympäristön hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Oppilas tutustuu kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Oppilas oppii huomaamaan eroja suomen ja englannin kielen sanastoissa ja rakenteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Oppilas harjoittelee valitsemaan itselleen sopivia englanninkielisiä aineistoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.
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Oppilas opettelee suunnittelemaan toimintaa yhdessä sekä tekemään tehtäviä yhdessä.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas harjoittelee pohtimaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle. Oppilas harjoittelee
hyödyntämään TVT-teknologiaa englannin opiskellussaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Oppilas harjoittelee kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia ja rohkaistuu
käyttämään kieltä erilaisissa vuorovaikutus-tilanteissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Oppilas harjoittelee käyttämään englanniksi monenlaisia viestinnän keinoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Oppilas harjoittelee erilaisia kielenkäyttötilanteita.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Oppilas harjoittelee ja oppii ymmärtämään sanastoa, ilmaisuja ja viestintää. Oppilas harjoittelee
ymmärtämään erilaisia tekstejä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas havainnoi ja harjoittelee runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja
intonaatiota. Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monin eri keinoin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
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Arvioinnin kohde

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Oppilas tutustuu kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Oppilas pohtii oman kielen ja kulttuurin merkitystä maailman kielten ja kulttuurien joukossa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Oppilas kuuntelee eri kieliä, katselee eri tapoja kirjoittaa, tekee havaintoja sanojen lainautumisesta
kielestä toiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Oppilas osaa valita omaa oppimistaan edistävää aineistoa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Oppilas oppii antamaan ja ottamaan vastaan palautetta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Oppilas oppii kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Oppilas rohkaistuu käyttämään kieltä eri kielenkäyttötilanteissa kuten esimerkiksi tervehtiminen,
avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Oppilas harjoittelee erilaisia kielenkäyttötilanteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Oppilas ymmärtää lyhyiden itseään kiinnostavien tekstien ydinsisällön ja pääajatukset. Oppilas
oppii löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.
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Arvioinnin kohde

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas opettelee sanastoa ja rakenteita monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden,
näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Oppilas harjoittelee tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tuottamistaidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen mm.
internetissä. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Hankitaan tietoa kielen ja
kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja
sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä
elämä ja toiminta englanninkielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen
valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä
ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia,
kuten esimerkiksi tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa
ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien,
haastattelujen ja sanoitusten yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia
kielenkäyttötilanteita. Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä,
verkosta ja kirjastosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan huomioon englannin kielen
levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti
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ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan
englannin kielen foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän
kielenä
Oppilas kuvaa pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman
eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia
kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä
ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten
laajalti levinnyt englannin kieli on.

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

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Oppilas pohtii omaa kieli- ja kulttuuritaustaa ja arvostaa sitä. Oppilas hankkii tietoa kielen
ja kulttuurin merkityksestä yksilölle ja yhteisölle. Oppilas harjoittelee arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutustilanteissa.

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen
rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti
aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja
vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on
saatavilla.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Englanninkielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, millaista
englanninkielistä hänen omaa oppimistaan
edistävää aineistoa on saatavilla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja
osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
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viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Oppilas osaa asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa,
harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään
monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista
katkoksista huolimatta
Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä
toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy vaihtamaan
ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä
tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään
viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen
monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin
ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin
verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas osallistuu enenevässä
määrin viestintään. Oppilas turvautuu
harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas
joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä
melko usein. Oppilas osaa jonkin verran
soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa
viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla
mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita
tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja,
ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A2.1: Oppilas selviytyy lyhyistä
sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa
käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja
puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti
esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja
anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten
puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia
ymmärtämisstrategioita
Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä
tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja
tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas ymmärtää helppoja,
tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää
puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas
ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään
kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin
pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä,
ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin
yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden
tukemana.

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta
aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin
rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista
käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas osaa helposti ennakoitavan
perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen
perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tuottamistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A2.1: Oppilas pystyy kertomaan
jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen
tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia
lauseita ja konkreettista sanastoa. Oppilas
osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja
monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa
soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä
muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Muu vieras kieli, A-oppimäärä venäjä
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja
jokainen opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se
antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle.
Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kielten opetus on osa kielikasvatusta ja johdatusta kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen
ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri
kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa kielivalinnoissa ja kielten
opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla
oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja sukupuolesta riippumatta, käsittelemällä
opetuksessa monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käyttämällä vaihtelevia ja toiminnallisia
työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia
tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja
oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen
vaikuttamiseen.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan
tukea oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan
siltoja myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä
tarvittavaan kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan
hakemaan osaamillaan kielillä tietoa.

Vieraan kielen A-oppimäärä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3 – 6 kaikilla oppilailla on äidinkielen lisäksi opetusta vähintään kahdessa muussa
kielessä: yhteisessä A1-kielessä sekä B1- kielessä ja mahdollisesti myös A2-kielessä, joka on Akielen valinnainen oppimäärä.

Vieraan kielen opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusteiksi mille tahansa kielelle, jolle
ei ole kielikohtaisia perusteita. Opetuksen järjestäjä huolehtii tällöin kielikohtaisen sovelluksen
laatimisesta paikalliseen opetussuunnitelmaan näiden perusteiden pohjalta. Perusteissa kuvattu
kehittyvän kielitaidon taso 6. vuosiluokan lopussa ja perusopetuksen päättövaiheessa soveltuu
parhaiten indoeurooppalaisiin kieliin sekä eurooppalaisiin kieliin, joissa käytetään aakkosiin
pohjautuvaa kirjoitusjärjestelmää. Muihin opetuksen järjestäjän kieliohjelmaan sisältyviin kieliin
opetuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman noudattaen näitä perusteita soveltuvin osin.
Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin eieurooppalaisten kielten opetuksessa ottaen huomioon esimerkiksi erilaisten kirjoitusmerkkien
vaikutus kielen oppimisnopeuteen.
Vapaaehtoisen vieraan kielen A2-oppimäärän tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet
vuosiluokittain
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A2-kielen vuosiviikkotuntien jakamisessa eri vuosiluokille ei ole 6. vuosiluokan nivelvaihetta.

4.lk venäjä
•
•
•
•
•
•
•

Kielen alkeisiin tutustuminen kirjallista ja suullista tekstiä tuottamalla ja tulkitsemalla
(kyrilliset kirjaimet, tervehdyksiä, lukusanoja, kohteliaisuuksia, lyhyitä virkkeitä,
yksinkertaiset kielen rakenteet)
Huomataan kuinka paljon samanlaisia sanoja esim. englannissa, venäjässä ja suomessa
on sekä verrataan myös muihin oppilaiden mahdollisesti osaamiin kieliin
Teemoina: omasta itsestä ja lähielämänpiiristä kertominen (koulu, minä itse, perhe)
Monipuolisten työskentelytapojen omaksuminen/harjoittelu (tieto- ja viestintätekniikka, parija ryhmätyöt)
Kohdemaan kulttuuriin tutustuminen
Monipuoliset arviointimenetelmät
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

5.lk venäjä
•
•
•

Kaikki jo 4. luokan kohdalla mainitut osa-alueet jatkuvat ja laajenevat sekä oman itsenäisen
työn merkitys korostuu
Jatketaan kielen alkeisiin tutustumista kirjallista ja suullista tekstiä tuottamalla ja
tulkitsemalla (tervehdyksiä, lisää lukusanoja, verbitaivutusta preesensissä ja preteriti),
lyhyet virkkeet, yksinkertaiset kielen rakenteet)
Teemoina laajennetaan omasta itsestä ja elämänpiiristä kertomista

6. lk venäjä
•
•
•

Kaikki jo 4. ja 5. luokkien kohdalla mainitut osa-alueet jatkuvat ja laajenevat sekä oman
itsenäisen työn merkitys korostuu
Kehitetään edelleen kirjallista ja suullista kielitaitoa (venäjässä preesenstaivutusta, omien
pienten tekstien tuottamista, vapaa-ajasta kertomista)
Erityisteemat: tutustutaan kohdekielen kaupunkeihin

Vieraan kielen A-oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja
oppilaille merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä
oppiminen erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden
saavuttamiseksi tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman
avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös
asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita
ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan
Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän
yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös
mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on
mahdollista.

Vuosiluokat 3-6

•
•

Pyrimme käyttämään opetuksessa monipuolisesti digimateriaaleja, esim. pelejä.
Alueen erityispiirteenä on venäjänkielisen väestön ja matkailijoiden tarjoamat
mahdollisuudet omaksua kieltä myös koulun ulkopuolella S3

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
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suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi vieraan kielen A-oppimäärässä vuosiluokilla
3-6
Arviointi on luonteeltaan kannustavaa ja antaa oppilaille mahdollisuuden tulla tietoiseksi omista
taidoistaan, kehittää niitä ja painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja tai osoittaa informaalin
oppimisen kautta hankittua osaamista. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa
osaamistaan myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla
tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua.
Vieraan kielen sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaiden osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää vieraan kielen Aoppimäärän valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä,
että oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin ja että arviointi
kohdistuu kaikkiin arvioitaviin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osaalueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun
suomalaiseen sovellukseen.

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.

Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
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S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä

Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Vuosiluokat 3-6

Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Tekstien tuottamistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
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Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tuottamistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
Tutustutaan kielten ja kulttuurien monimuotoisuuteen sekä opiskeltavan kielen levinneisyyteen
ja tarvittaessa päävariantteihin. Hankitaan tietoa kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilölle
ja yhteisölle. Pohditaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaa. Harjoitellaan arvostavaa kielenkäyttöä
vuorovaikutuksessa. Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan erilaisia tapoja kirjoittaa, tehdään
havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä
vain vähän.
S2 Kielenopiskelutaidot
Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta
ja ottamaan vastuuta. Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten uusien sanojen ja
rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa, muistiinpainamiskeinoja, tuntemattoman sanan
merkityksen päättelemistä asiayhteydestä. Totutellaan arvioimaan omaa kielitaitoa esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua käyttäen.
S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa
tekstejä
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Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan kohdekieltä monenlaisista aiheista.
Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto
sekä elämä kohdekielisessä ympäristössä. Lisäksi valitaan aiheita yhdessä. Sisältöjen valinnassa
lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus,
näkökulmana minä, me ja maailma. Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia, kuten esimerkiksi
tervehtiminen, avun pyytäminen tai mielipiteen ilmaiseminen. Sanastoa ja rakenteita opetellaan
monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien, haastattelujen ja sanoitusten
yhteydessä. Tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Opetellaan
löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. Valittaessa tekstejä ja aiheita otetaan
huomioon opiskeltavan kielen maantieteellinen levinneisyys sekä kielialueen elämänmuoto.
Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä
ja intonaatiota. Harjoitellaan tunnistamaan opiskeltavan kielen foneettisen tarkekirjoituksen
merkkejä sekä tuottamaan tarvittavia kirjoitusmerkkejä.

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1

L2

T2

S1

L1, L2

T3

S1

L1, L2

T4

S1

L2, L3

T5

S2

L1, L3

T6

S2

L1, L4, L5, L6

T7

S3

L2, L4, L5, L7

T8

S3

L2, L4

T9

S3

L2, L4

T10

S3

L4

T11

S3

L3, L4, L5, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen
ja kulttuurinen runsaus sekä opiskeltavan kielen asema siinä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellisen ympäristön sekä kohdekielen
aseman ja merkityksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tietää, että maailman kielet jakautuvat
kielikuntiin ja osaa kertoa, mihin kielikuntaan
opiskeltava kieli kuuluu. Oppilas osaa kuvata,
mitä kieliä lähiympäristössä puhutaan.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa
sekä maailman kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta ja kohtaamaan
ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei käytetä arvosanan muodostamisen
perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä
sekä tukea oppilaan kielellisen uteliaisuuden ja päättelykyvyn kehittymistä
Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielellinen päättely
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä havaintoja opiskeltavan
kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa
kielen rakenteellisista, sanastollisista tai
muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta löytämään kohdekielistä aineistoa
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kohdekielisen aineiston löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kertoa, missä opiskeltavaa kieltä
voi nähdä tai kuulla.

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva
opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava
yhdessä oppiminen
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita
ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien
tekemiseen.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja
kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia
kieliä sopivat hänelle parhaiten
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja
opiskelutottumusten löytäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen,
harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä
käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä harjaannuttaa ja arvioi taitojaan.

T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas selviytyy monista
rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen
joskus viestintäkumppaniin.

T8 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
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Vuosiluokat 3-6

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi

Arvioinnin kohde
Viestintästrategioiden käyttö

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas osallistuu
viestintään, mutta tarvitsee vielä usein
apukeinoja. Oppilas osaa reagoida
suppein sanallisin ilmauksin, pienin elein
(esim. nyökkäämällä), äännähdyksin, tai
muunlaisella minimipalautteella. Oppilas
joutuu pyytämään selvennystä tai toistoa
hyvin usein.

T9 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien
ilmausten tuntemustaan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Taitotaso A1.3: Oppilas osaa käyttää
yleisimpiä kohteliaaseen kielenkäyttöön
kuuluvia ilmauksia monissa rutiininomaisissa
sosiaalisissa tilanteissa.

T10 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään
kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tekstien tulkintataidot

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.3: Oppilas ymmärtää
yksinkertaista, tuttua sanastoa ja
ilmaisuja sisältävää kirjoitettua tekstiä ja
hidasta puhetta asiayhteyden tukemana.
Oppilas pystyy löytämään tarvitsemansa
yksinkertaisen tiedon lyhyestä tekstistä.

T11 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa
pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös
ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Tekstien tuottamistaidot
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Taitotaso A1.2: Oppilas pystyy kertomaan
joistakin tutuista ja itselleen tärkeistä asioista
käyttäen suppeaa ilmaisuvarastoa ja kirjoittaa
muutaman lyhyen lauseen harjoitelluista
aiheista. Oppilas ääntää useimmat harjoitellut
ilmaisut ymmärrettävästi. Oppilas hallitsee
hyvin suppean perussanaston ja muutaman
tilannesidonnaisen ilmauksen sekä
peruskieliopin aineksia.

35.6.12. Kuvataide
Oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden
omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen
opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä.
Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta
vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden
kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja
yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille
toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita
ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin
sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6
Vuosiluokilla 3-6 oppilaat laajentavat omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun
visuaaliseen kulttuuriin. Oppilaita kannustetaan erilaisten kuvailmaisun keinojen kokeiluun ja
harjoitteluun sekä kuvallisten taitojen tavoitteelliseen kehittämiseen. Opetuksessa tarkastellaan
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin
oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Oppilaita ohjataan tutkimaan taiteilijoiden
ja muun visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina sekä erilaisissa
kulttuurisissa yhteyksissä. Opetuksessa tuetaan oppilaiden yhdessä toimimisen edellytyksiä ja
käytäntöjä. Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä vastuullisesti tietoja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä.
Pontuksen koulussa kuvataiteen opetus kulkee vahvasti sidoksissa kunkin opetusryhmän
teemaan sekä oppilaan meneillään olevan oppimiskokonaisuuden aiheisiin. Työskentelytapa, tekniikat ja -välineet valitaan siten, että ohjaus, eriyttäminen ja tuki toimivat kuvataiteen tunneilla
joustavasti työrauhaa, oppilaan ilmaisua ja tunnekokemusta tukien.

Kuvataiteen asenne- ja arvokasvatus tähtää oman sekä toisten työn arvostamiseen taitoa
ja taitavuutta korostamatta. Tarkasteltaessa opetusryhmän töitä yhteisesti, pyritään niistä
nostamaan esiin tekniikoita, valon, värien, muotojen ja rytmin ilmenemismuotoja sekä erilaisia
tunnelmia ryhmän yhteiseen keskusteluun. Kuvataiteen tunneilla korostetaan työvälineistä
huolehtimista ja ympäristön siistimistä yhteistyössä oppituntien päätteeksi.
Yhteistyön ja yhdessä tekemisen vahvistamiseksi voidaan tehdä isompi yhteinen kuvataiteen
työ, johon jokainen ryhmän oppilas valmistaa oman osansa. Tällaisia voivat olla esim.
muiden oppiaineiden sisältöjä yhdistävät isommat seinäteokset, kollaasit, pienoismallit, näyttelyt,
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Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään erilaisten taidekuvien hakemiseen ja tarkasteluun,
kuvien muokkaamisen ja tuottamisen harjoitteluun sekä omien tuotosten dokumentointiin.
Alakouluikäisillä oppilailla kuvataiteen pääpaino on kuitenkin motorista kehitystä, silmän ja
käden yhteistyötä sekä keskittymistä edistävässä käsillä tekemisessä konkreettisin välinein,
aitoihin materiaaleihin tutustuen. Luokilla 3-6 tutustutaan kuvataiteen perustermeihin ja pyritään
omaksumaan työvälineiden, tekniikoiden sekä kuvallisen ilmaisun nimikkeitä.

draamalliset esitykset, av-projektit, elokuvat jne. joissa yhdistyvät nk. lukuaineiden sisältöjen
lisäksi mahdollisuuksien mukaan myös liikunta, käsityö sekä vieraat kielet.
Oppilaita ohjataan arvostavaan oman ja toisten työn arviointiin. Arvioinnissa painotetaan
pitkäjänteisen työskentelyn ja keskittymisen merkitystä. Tuotoksia opetellaan analysoimaan koko
prosessin ajalta, ei vain lopputuloksen näkökulmasta. Oppilasta ohjataan löytämään omista ja
toisten töistä niin eroja, kuin yhtäläisyyksiä, viittauksia taiteen maailmaan ja olemassaoleviin
kuvakulttuureihin ja näiden valossa arvioimaan itseään ja vertaisiaan kuvataiteen tekijöinä.
Kuvataiteen oppimiskokonaisuudet vuosiluokilla 3-6:
Oppimiskokonaisuudet kootaan vuosittain sovittujen teemojen yhteyteen. Tekniikoita, työtapoja ja
opiskeltavia termejä valitaan monipuolisesti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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piirtämisestä, esim. mallipiirros, suurennos/pienennös
maalauksesta, esim. kuivalle, märälle, erilaisin värein, liukuvärjäys
muovailusta, esim. savi, massat, taikataikinat, lumi, hiekka
rakentelusta, esim. erilaiset valmiit askartelumateriaalit, luonnosta
kierrätysmateriaalit
grafiikasta, esim. painanta, värivedokset

kerätyt-

ja

Perspektiivi, horisontti, pakopiste
Väriympyrä, perusvärit, välivärit, vastavärit, sävy, valööri
Häivytys, varjostus, korostus
Ideoita ja vaikutteita haetaan monipuolisesti kuvakulttuureista, kuten kirjat ja sarjakuva,
pelimaailma, tv ja elokuva, median eri muodot, kuten lehdet ja lehtikuvat, mainonta lehdissä,
tv:ssä ja internetissä.
Töiden suunnittelussa huomioidaan oppilaiden itse esiin tuomat kuvalähtökohdat ja ideat
omasta kotiympäristöstä. Töiden lähtökohtana voi olla omakuva, koti, piha, koulumatka jne.
Kuvataiteessa huomioidaan oman koulun lähiluonto sekä rakennettu ympäristö
ja laajennetaan kuvien tuottamista ja tulkintaa kohti laajempaa seudullista ja
maailmanlaajuista luonto- ja ympäristörakenteiden kuvallista hahmottamista.

S1 Omat
kuvakulttuurit:
Opetuksen
sisällöiksi
valitaan
oppilaiden
tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja,
joihin he
osallistuvat
omaehtoisesti.
Oppilaiden
kuvakulttuureja
tarkastellaan
suhteessa muihin
kuvakulttuureihin.
Omia
kuvakulttuureja
käytetään
kuvallisen
työskentelyn
lähtökohtana.
Opetuksessa
käsitellään omien
kuvakulttuurien
merkitystä
oppilaiden
osallistumiselle
eri yhteisöissä,
ympäristöissä ja
yhteyksissä.

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
kuvataiteessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S2 Ympäristön
kuvakulttuurit:
Opetuksen
sisällöt valitaan
erilaisista
ympäristöistä,
esineistä,
mediakulttuureista
ja
virtuaalimaailmoista.
Sisältöjä valitaan
monipuolisesti
rakennetuista
ja luonnon
ympäristöistä
sekä mediasta.
Opetuksen
sisältöjä
valitaan myös
vakiintuneita
kuvakulttuureja
uudistavista,
erilaisten
yhteisöjen
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Tavoitteet

ja ryhmien
tuottamista
kuvista ja
visuaalisen
kulttuurin
ilmiöistä.
Ympäristön
kuvakulttuureja
käytetään
kuvallisen
työskentelyn
lähtökohtana.
Opetuksessa
käsitellään
oppilaiden
laajenevaa
elinpiiriä ja
medioiden
merkitystä
yhteiskunnassa.
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S3 Taiteen
maailmat:
Opetuksen
sisällöt valitaan
eri aikoina, eri
ympäristöissä ja
eri kulttuureissa
tuotetusta
kuvataiteesta.
Oppilaat
perehtyvät
taiteelle
ominaisiin
toimintatapoihin,
taiteen eri lajeihin
sekä erilaisiin
käsityksiin
taiteesta.
Taideteoksia
käytetään
kuvallisen
työskentelyn
lähtökohtana.
Opetuksessa
käsitellään
kulttuuriidentiteetin
vaikutusta taiteen
tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Visuaalinen
havaitseminen ja
ajattelu
T1 kannustaa
oppilasta
havainnoimaan
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3. Oppilas
harjoittelee
havainnoimaan

L1 Ajattelu
ja oppimaan
0ppiminen

Taiteen,
Oppilas
ympäristön ja
osaa tehdä
muun visuaalisen monipuolisia

taidetta,
ympäristöä ja
muuta visuaalista
kulttuuria
moniaistisesti ja
erilaisia kuvallisia
välineitä
hyödyntäen

taidetta,
ympäristöä
ja visuaalista
kulttuuria.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

kulttuurin
havainnoiminen

havaintoja
ympäristöstä
ja sen kuvista
käyttämällä
kuvallisia
välineitä

Havaintojen
ja ajatusten
sanallistaminen

Oppilas
osaa kuvailla
taiteeseen,
ympäristöön
ja muuhun
visuaaliseen
kulttuuriin liittyviä
havaintojaan
ja perustella
ajatuksiaan
sanallisesti

L4 Monilukutaito
4. Oppilas
L5 TVTharjoittelee
osaaminen
havainnoimaan
taidetta,
ympäristöä
ja visuaalista
kulttuuria
moniaistisesti
erilaisia kuvallisia
välineitä
hyödyntäen.
5. Oppilas
havainnoi
taidetta,
ympäristöä
ja visuaalista
kulttuuria
moniaistisesti
erilaisia kuvallisia
välineitä
hyödyntäen.

T2 rohkaista
oppilasta
keskustelemaan
havainnoistaan
ja ajatuksistaan
sekä
harjoittelemaan
näkemystensä
perustelemista

3. Oppilas
harjoittelee
keskustelemaan
taiteeseen
liittyvistä
havainnoistaan.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

4.Oppilas
harjoittelee
perustelemaan
taiteeseen liittyviä
havaintojaan.

L5 TVTosaaminen

L4 Monilukutaito

L6 Työelätaidot ja
yrittäjyys

5. Oppilas
keskustelee
havainnoistaan
ja perustelee
näkemyksiään.
6. Oppilas
kuvailee
taiteeseen,
ympäristöön
ja muuhun
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6. Oppilas tekee
monipuolisia
havaintoja
ympäristöstä
ja sen kuvista
käyttämällä
kuvallisia
välineitä.

visuaaliseen
kulttuuriin liittyviä
havaintojaan
ja perustelee
ajatuksiaan
sanallisesti
T3 innostaa
oppilasta
ilmaisemaan
havaintojaan
ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja
muita tiedon
tuottamisen
tapoja käyttäen

3. Oppilas
harjoittelee
ilmaisemaan
havaintojaan
ja ajatuksiaan
kuvallisesti.
4. Oppilas
ilmaisee
havaintojaan
ja ajatuksiaan
kuvallisesti.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

Havaintojen
ja ajatusten
kuvallinen
ilmaiseminen

Oppilas
osaa ilmaista
havaintojaan
ja ajatuksiaan
hyödyntämällä
kuvien
rinnalla myös
muita tiedon
tuottamisen
tapoja

Kuvallisten
ilmaisukeinojen
käyttäminen

Oppilas osaa
soveltaa erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisukeinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen

5. Oppilas
ilmaisee
havaintojaan
ja ajatuksiaan
kuvallisesti ja
harjoittelee
käyttämään
muita tiedon
tuottamisen
tapoja.
6. Oppilas
ilmaisee
havaintojaan
ja ajatuksiaan
hyödyntämällä
kuvien
rinnalla myös
muita tiedon
tuottamisen
tapoja.

Vuosiluokat 3-6

Kuvallinen
tuottaminen
T4 ohjata
oppilasta
käyttämään
monipuolisesti
erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita
ja ilmaisun
keinoja sekä
harjaannuttamaan
kuvan tekemisen
taitojaan
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3. Oppilas
harjoittelee
käyttämään
erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisun keinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan.
4. Oppilas
käyttää
monipuolisesti
erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L5 TVTosaaminen
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

ilmaisun keinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan.
5. Oppilas
käyttää
monipuolisesti
erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisun keinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan.
6. Oppilas
soveltaa erilaisia
materiaaleja,
tekniikoita ja
ilmaisukeinoja
kuvallisessa
tuottamisessaan.
T5 ohjata
oppilasta
tavoitteelliseen
kuvallisten
taitojen
kehittämiseen
yksin ja
yhteistyössä
muiden kanssa

3. Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
kuvallisten
taitojen
kehittämistä.
4. Oppilas
harjoittelee
kuvallisten
taitojen
kehittämistä yksin
ja yhdessä.
5. Oppilas
kehittää kuvallisia
taitojaan
tavoitteellisesti
yksin ja yhdessä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kuvailmaisun
taitojen
kehittäminen

Oppilas osaa
asettaa tavoitteita
ja pyrkii
kehittämään
kuvailmaisuaan
yksin ja ryhmän
jäsenenä

Kuvien avulla
vaikuttaminen ja
osallistuminen

Oppilas osaa
käyttää erilaisia
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja
ilmaistessaan
mielipiteitään

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus
L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L5 TVTosaaminen

T6 ohjata
oppilasta
tutustumaan
erilaisiin
kuvallisen
viestinnän
tapoihin ja
käyttämään
kuvallisen
vaikuttamisen

3. Oppilas
tutustuu ohjatusti
erilaisiin
kuvallisien
viestinnän
tapoihin ja
kuvalliseen
vaikuttamiseen.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

4. Oppilas
harjoittelee

ja arjen taidot

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

L4 Monilukutaito
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6. Oppilas
asettaa tavoitteita
ja pyrkii
kehittämään
kuvailmaisuaan
yksin ja ryhmän
jäsenenä.

keinoja omissa
kuvissaan

käyttämään
erilaisia
kuvallisen
viestinnän tapoja
ja kuvallista
vaikuttamista
omissa
kuvissaan.

L7
Osallistuminen,
vaikuttamine
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas
käyttää kuvallista
viestintää ja
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja.
6. Oppilas
käyttää erilaisia
kuvallisen
vaikuttamisen
keinoja
ilmaistessaan
mielipiteitään
Visuaalisen
kulttuurin tulkinta
T7 ohjata
oppilasta
tarkastelemaan
kuvia eri
lähtökohdista ja
eri yhteyksissä
sekä pohtimaan
todellisuuden ja
fiktion suhdetta

3. Oppilas
harjoittelee
tarkastelemaan
kuvia eri
lähtökohdista.
4. Oppilas
harjoittelee
tarkastelemaan
kuvia eri
lähtökohdista ja
eri yhteyksissä.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Kuvien tarkastelu Oppilas osaa
tarkastella
sisällön, muodon
ja asiayhteyden
L4 monilukutaito
vaikutusta
erilaisten kuvien
L5 tvt-osaaminen
tulkintaan
L6 Työelätaidot ja
yrittäjyys
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5. Oppilas
tarkastelee kuvia
eri lähtökohdista
ja eri yhteyksissä
ja harjoittelee
pohtimaan
faktan ja fiktion
suhdetta.
6. Oppilas
tarkastelee
sisällön, muodon
ja asiayhteyden
vaikutusta
erilaisten kuvien
tulkintaan
T8 ohjata
oppilasta
tarkastelemaan
taidetta ja muuta
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3. Oppilas
tarkastelee
ohjatusti kuvia
teoksen, tekijän

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

Kuvatulkinnan
menetelmien
käyttäminen

Oppilas osaa
tulkita kuvia
teoksen, tekijän
ja katsojan

visuaalista
kulttuuria
teoksen, tekijän
ja katsojan
näkökulmista
sekä pohtimaan
historiallisten
ja kulttuuristen
tekijöiden
vaikutusta kuviin

ja katsojan
näkökulmasta.
4. . Oppilas
tarkastelee kuvia
teoksen, tekijän
ja katsojan
näkökulmasta.
5. . Oppilas
tarkastelee kuvia
teoksen, tekijän
ja katsojan
näkökulmasta
sekä pohtii
historiallisten
ja kulttuuristen
tekijöiden
vaikutuksia
kuviin.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

näkökulmista
sekä hyödyntää
tulkintojaan
kuvista
keskusteltaessa

L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

6. Oppilas
tulkitsee kuvia
teoksen, tekijän
ja katsojan
näkökulmista
sekä hyödyntää
tulkintojaan
kuvista
keskusteltaessa
3. Oppilas
harjoittelee
erilaisia
kuvailmaisun
tapoja omissa
tuotoksissaan.
4. Oppilas
harjoittelee
eri aikojen ja
kulttuurien
kuvailmaisun
tapoja omissa
tuotoksissaan.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus
L5 TVTosaaminen
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

Kuvailmaisun
tapojen
käyttäminen

Oppilas osaa
hyödyntää
erilaisia
kuvailmaisun
tapoja
tarkastellessaan
taidetta ja muuta
visuaalista
kulttuuria sekä
tehdessään omia
kuvia

5. Oppilas
käyttää eri
aikojen ja
kulttuurien
kuvailmaisun
tapoja omissa
tuotoksissaan.
6. Oppilas
hyödyntää
erilaisia
kuvailmaisun
tapoja
tarkastellessaan
taidetta ja muuta
607

Vuosiluokat 3-6

T9 innostaa
oppilasta
kokeilemaan
eri aikojen ja
kulttuurien
kuvailmaisun
tapoja omissa
kuvissaan

visuaalista
kulttuuria sekä
tehdessään omia
kuvia
Esteettinen,
ekologinen
ja eettinen
arvottaminen
T10 ohjata
oppilasta
keskustelemaan
taiteessa,
ympäristössä
ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista

3. Oppilas
harjoittelee
keskustelemaan
taiteessa
ilmenevistä
arvoista.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

4. Oppilas
harjoittelee
keskustelemaan
taiteessa,
ympäristössä
ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

5. Oppilas
keskustelee
taiteessa,
ympäristössä
ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista

Arvojen
tarkasteleminen

Oppilas
osaa ilmaista
näkemyksiään
taiteessa,
ympäristössä
ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista

Kuvailmaisun
sisältöjen ja
toimintatapojen
valinta

Oppilas ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon
kulttuurisen
moninaisuuteen
ja kestävään
kehitykseen
liittyviä
näkökulmia

ja arjen taidot

L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
L7
Osallistuminen,
vaikuttamine
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen
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6. Oppilas
ilmaisee
näkemyksiään
taiteessa,
ympäristössä
ja muussa
visuaalisessa
kulttuurissa
ilmenevistä
arvoista
T11 kannustaa
oppilasta
ottamaan
huomioon
kulttuurinen
moninaisuus ja
kestävä kehitys
kuvailmaisun
sisältöjä ja
toimintatapoja
valitessaan
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3. Oppilas
tutustuu
kuvailmaisussaan
kulttuuriseen
moninaisuuteen
ja kestävään
kehitykseen.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L2 Kulttuurinen
osaaminen,
ilmaisu ja
vuorovaikutus

4. Oppilas
ja arjen taidot
tutustuu
kuvailmaisussaan L4 Monilukutaito
ja

toimintatavoissaan L7
kulttuuriseen
Osallistuminen,
moninaisuuteen vaikuttamine
ja kestävään
ja kestävän
kehitykseen.
tulevaisuuden
rakentaminen
5. Oppilas
harjoittelee
ottamaan
kuvailmaisussaan
huomioon
kulttuurisen
moninaisuuteen
ja kestävään
kehitykseen
liittyviä
näkökulmia
6. Oppilas ottaa
kuvailmaisussaan
huomioon
kulttuurisen
moninaisuuteen
ja kestävään
kehitykseen
liittyviä
näkökulmia

Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan monipuolinen
materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden luova soveltaminen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri.
Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä
tutkivaa ja tavoitteellista taideoppimista. Opetuksessa otetaan huomioon yksilölliset kuvailmaisun
tarpeet ja mahdollistetaan tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on
luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun
ulkopuolisissa ympäristöissä. Vuosiluokilla 3-6 tarkastellaan laajenevan elinpiirin ajankohtaisia
taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Opetuksessa ohjataan taiteidenväliseen
ja temaattiseen lähestymistapaan. Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri
tietolähteisiin. Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään monipuolisesti,
vastuullisesti ja turvallisesti.

Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten,
psyykkisten ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen
yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja
hyvinvointia. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta
eriytetään tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava
ja itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
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järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 3-6
Oppimisen arviointi ja siihen perustuva palaute kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa,
ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen edistymisen huomioivaa. Palautteella tuetaan kuvan
tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen,
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan omien
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. Oppimisen arviointi kohdistuu
kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen ulottuvuuksiin.
Antaessaan kuvataiteen sanallista arviota tai arvosanaa opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää kuvataiteen
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä havainnoida
oppilaan edistymistä kuvien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkitsemiseen liittyvien taitojen
kehittämisessä.

Vuosiluokka 3
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:

Vuosiluokat 3-6

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja visuaalista kulttuuria.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Oppilas harjoittelee keskustelemaan taiteeseen liittyvistä havainnoistaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja kuvallisessa
tuottamisessaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Oppilas harjoittelee ohjatusti kuvallisten taitojen kehittämistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas tutustuu ohjatusti erilaisiin kuvallisien viestinnän tapoihin ja kuvalliseen vaikuttamiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Oppilas harjoittelee tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Oppilas tarkastelee ohjatusti kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Oppilas harjoittelee erilaisia kuvailmaisun tapoja omissa tuotoksissaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Oppilas harjoittelee keskustelemaan taiteessa ilmenevistä arvoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Oppilas tutustuu kuvailmaisussaan kulttuuriseen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 4
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

614

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Oppilas harjoittelee havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja visuaalista kulttuuria moniaistisesti
erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Oppilas harjoittelee perustelemaan taiteeseen liittyviä havaintojaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja kuvallisessa
tuottamisessaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan

Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Oppilas harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja yhdessä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas harjoittelee käyttämään erilaisia kuvallisen viestinnän tapoja ja kuvallista vaikuttamista
omissa kuvissaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Oppilas harjoittelee tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Vuosiluokat 3-6

Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Oppilas tarkastelee kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Oppilas harjoittelee eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa tuotoksissaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Oppilas harjoittelee keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Oppilas tutustuu kuvailmaisussaan ja toimintatavoissaan kulttuuriseen moninaisuuteen ja
kestävään kehitykseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
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suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet

Vuosiluokat 3-6

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja visuaalista kulttuuria moniaistisesti erilaisia kuvallisia
välineitä hyödyntäen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
Oppilas keskustelee havainnoistaan ja perustelee näkemyksiään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja harjoittelee käyttämään muita tiedon
tuottamisen tapoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Oppilas käyttää monipuolisesti erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja kuvallisessa
tuottamisessaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Oppilas kehittää kuvallisia taitojaan tavoitteellisesti yksin ja yhdessä.
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Arvioinnin kohde

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas käyttää kuvallista viestintää ja kuvallisen vaikuttamisen keinoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Oppilas tarkastelee kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä ja harjoittelee pohtimaan faktan ja
fiktion suhdetta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Oppilas tarkastelee kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmasta sekä pohtii historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutuksia kuviin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Oppilas käyttää eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja omissa tuotoksissaan.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Oppilas keskustelee taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä
arvoista
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Oppilas harjoittelee ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja
kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Omat kuvakulttuurit
S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja
kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan
suhteessa muihin kuvakulttuureihin. Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden
osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista
ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Opetuksen sisältöjä valitaan myös vakiintuneita
kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten yhteisöjen ja ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen
kulttuurin ilmiöistä. Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.
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S2 Ympäristön kuvakulttuurit

S3 Taiteen maailmat:
S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa
tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri
lajeihin sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn
lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja
vastaanottamiseen.
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3

L1, L3, L4, L5

T2

S1, S2, S3

L2, L4, L5, L6

T3

S1, S2, S3

L2, L3, L4, L5

T4

S1, S2, S3

L2, L3, L5, L6

T5

S1, S2, S3

L1, L2, L3, L5

T6

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L5

T8

S1, S2, S3

L1, L4, L5, L6

T9

S1, S2, S3

L1, L2, L5, L6

T10

S1, S2, S3

L3, L4, L6, L7

T11

S1, S2, S3

L1, L2, L4, L7

Vuosiluokan tavoitteet
T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta
visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä
hyödyntäen
Oppilas tekee monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia välineitä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen
kulttuurin havainnoiminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja
ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä
kuvallisia välineitä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan
sekä harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

Vuosiluokat 3-6

Oppilas kuvailee taiteeseen, ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä havaintojaan
ja perustelee ajatuksiaan sanallisesti
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten sanallistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla taiteeseen, ympäristöön
ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin liittyviä
havaintojaan ja perustella ajatuksiaan
sanallisesti

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon
tuottamisen tapoja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Havaintojen ja ajatusten kuvallinen
ilmaiseminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista havaintojaan ja
ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla
myös muita tiedon tuottamisen tapoja

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä harjaannuttamaan kuvan tekemisen
taitojaan
Oppilas soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa tuottamisessaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvallisten ilmaisukeinojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa soveltaa erilaisia materiaaleja,
tekniikoita ja ilmaisukeinoja kuvallisessa
tuottamisessaan

T5 ohjata oppilasta tavoitteelliseen kuvallisten taitojen kehittämiseen
yksin ja yhteistyössä muiden kanssa
Oppilas asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kuvailmaisun taitojen kehittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa asettaa tavoitteita ja pyrkii
kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän
jäsenenä

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja
käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
Oppilas käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohde
Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan
mielipiteitään

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri
yhteyksissä sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
Oppilas tarkastelee sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvien tarkastelu

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tarkastella sisällön, muodon
ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien
tulkintaan

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria
teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä pohtimaan historiallisten ja
kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin
Oppilas tulkitsee kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää tulkintojaan
kuvista keskusteltaessa.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvatulkinnan menetelmien käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa tulkita kuvia teoksen, tekijän
ja katsojan näkökulmista sekä hyödyntää
tulkintojaan kuvista keskusteltaessa

T9 innostaa oppilasta kokeilemaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun
tapoja omissa kuvissaan
Oppilas hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Kuvailmaisun tapojen käyttäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa hyödyntää erilaisia kuvailmaisun
tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta
visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia
kuvia

T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
Oppilas ilmaisee näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista.
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Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Arvojen tarkasteleminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään
taiteessa, ympäristössä ja muussa
visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen
liittyviä näkökulmia.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Kuvailmaisun sisältöjen ja toimintatapojen
valinta

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon
kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia

35.6.13. USKONTO
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen.
Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja katsomuksiin
muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä
sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja
auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja
tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus
antaa valmiuksia uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että
niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, ihmisarvoa sekä omaa ja toisen
pyhää.
Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten
eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä.
Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin,
elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus
tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja
maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon
perustietoja. Opetuksessa perehdytään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin
sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin. Oppilaita kannustetaan
ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin
sekä uskonnolliseen ja katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat
harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja käyttämään eri lähteistä
etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa.
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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa
harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja
perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja
kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan.
Uskonnon eri oppimäärät vuosiluokilla 3-6
Perusopetuslain 11§:n mukaan perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai
elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan oppilaiden uskonnollisen
yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Oppiaineen
yhtenäisyyden takaamiseksi kaikille oman uskonnon opetuksen muodoille on laadittu yhteiset
tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Vuosiluokat 3-6

Eri uskontojen oppimääräkuvauksissa tarkennetaan kaikille yhteisiä sisältöjä oppilaan oman
uskonnon luonteen mukaisesti. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan perusteiden yhteisten
tavoitteiden, sisältökuvausten ja eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten pohjalle.
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Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Arvion ”hyvä” /
arvosanan
kahdeksan
osaaminen

S2 Uskontojen
maailma:
Opetuksen
sisältöjä ovat
kristinusko, muut
uskonnot ja
uskonnottomuus
suomalaisessa
kulttuurissa
ja arjessa.
Tutustutaan
erityisesti koulun
lähialueella
vaikuttaviin
uskonnollisiin
yhteisöihin
ja niiden
pyhiin tiloihin.
Opetuksessa
tarkastellaan
Suomen ja
Euroopan
katsomuksellista
ja uskonnollista
taustaa ja
nykytilaa. Sisällöt
valitaan niin,
että muodostuu
kokonaiskuva
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S1 Suhde omaan Sisältö-alueet
uskontoon:
Sisällöissä
keskitytään
uskonnon
lähteisiin, pyhiin
kirjoihin ja
henkilöihin
sekä musiikkiin,
symboleihin,
pyhiin paikkoihin
ja rakennuksiin.
Tärkeitä sisältöjä
ovat opiskeltavan
uskonnon oppi,
tavat, rituaalit
ja yhteisöt
sekä uskonnon
sisäinen
monimuotoisuus.
Tarkastellaan
uskonnon
keskeisiä
kertomuksia
ja niiden
vuorovaikutusta
taiteen, tieteen ja
kulttuurin kanssa.
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Euroopan
uskonnollisista
juurista ja
erityisesti
juutalaisuuden,
kristinuskon
ja islamin
perussisällöistä
ja merkityksestä.
Sisältöjen
valinnassa
otetaan
huomioon
uskontoon
liittyvien
teemojen
käsittely
mediassa ja
populaarikulttuurissa.
S3 Hyvä elämä:
Keskeisiä
sisältöjä ovat
ihmisarvo,
elämän
kunnioittaminen
ja luonnon
vaaliminen.
Pohdinnan
kohteena
ovat oppilaan
omat valinnat
ja toiminnan
taustalla
vaikuttavat arvot
sekä globaali
vastuu. Tärkeitä
sisältöjä ovat
elämäntaidot,
itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen
hyvinvointi.
Tutustutaan
opiskeltavan
uskonnon
keskeisiin
eettisiin
opetuksiin sekä
eri uskontojen
ja katsomusten
yhteisiin eettisiin
käsityksiin.
Käsitellään
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimusta.
Sisällöt antavat
oppilaalle
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välineitä
eettiseen
keskusteluun
ja omien
näkemysten
perustelemiseen
sekä uskonnoista
käytävään
keskusteluun.
T1 ohjata
oppilasta
perehtymään
opiskeltavan
uskonnon pyhiin
kirjoihin ja
kertomuksiin
sekä keskeisiin
oppeihin

3. Oppilas
tutustuu
Raamatun
kirjoihin ja niiden
kertomuksiin.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

4. Oppilas
tutustuu
Raamatun
kirjoihin ja niiden
kertomuksiin
sekä keskeisiin
oppeihin.

Oppilas
osaa nimetä
opiskeltavan
uskonnon lähteitä
ja tekstejä
sekä kuvata
niiden keskeisiä
sisältöjä.

5. Oppilas
perehtyy
Raamatun
teksteihin ja
keskeisiin
oppeihin.
6. Oppilas
nimeää
opiskeltavan
uskonnon lähteitä
ja tekstejä
sekä kuvaa
niiden keskeisiä
sisältöjä
3.Oppilas
tutustuu oman
seurakuntansa
kirkkoon
tarkemmin.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
4.Oppilas
vuorovaikutus ja
syventää tietoaan ilmaisu
uskonnollisista
tavoista ja
seurakunnan
toiminnasta.

Uskontoa
koskevan tiedon
hallitseminen,
uskonnon
monilukutaito

Oppilas
osaa kertoa
esimerkkien
avulla
opiskeltavan
uskonnon
keskeisistä
rituaaleista,
tavoista ja
pyhistä paikoista
sekä kuvata
niiden merkitystä.

5.Oppilas
tutustuu
uskonnon
keskeisiin
rituaaleihin,
tapoihin, pyhiin
paikkoihin ja
rakennuksiin.
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T2 ohjata oppilas
tutustumaan
opiskeltavan
uskonnon
rituaaleihin ja
tapoihin ja pyhiin
paikkoihin ja
rakennuksiin

6.Oppilas kertoo
esimerkkien
avulla uskonnon
keskeisistä
rituaaleista,
tavoista ja
pyhistä paikoista
sekä kuvaa
niiden merkitystä.
T3 auttaa
3.Oppilas
oppilasta
tutustuu
tunnistamaan
Raamatun
uskonnollisen
kieleen,
kielen
vertauskuviin ja
erityispiirteitä ja
symboleihin.
vertauskuvallisuutta
4.Oppilas tutkii
Raamatun
kirjojen avulla
erilaisia
uskonnollisen
kielen tyylilajeja,
vertauskuvia ja
symboleja.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Uskonnon kielen
ja symbolien
analysointi

Oppilas
osaa antaa
esimerkkejä
uskonnollisesta
kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta

Oppimaan
oppimisen
taidot uskonnon
opiskelussa

Oppilas osaa
hakea tietoa
useasta
lähteestä.
Oppilas
harjoittelee
arvioimaan
löytämänsä
tiedon
luotettavuutta ja
objektiivisuutta.

L3 Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito

5. Oppilas
tutkii muuta
uskonnollista
symboliikkaa,
esim. oman
seurakuntansa
kirkosta.
6.Oppilas antaa
esimerkkejä
uskonnollisesta
kielestä ja sen
vertauskuvallisuudesta
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T4 ohjata oppilas
etsimään,
arvioimaan ja
käyttämään
uskontoa
koskevaa
tietoa erilaisista
lähteistä

3.Oppilas
harjoittelee
ohjatusti
uskontoa
koskevaa
tiedonhakua.
4.Oppilas
harjoittelee
uskontoa
koskevaa
tiedonhakua
ja arvioi sen
luotettavuutta.
5.Oppilas etsii
uskonnollista
tietoa eri lähteistä
ja arvioi sen
luotettavuutta.
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L4 Monilukutaito
L5 TVTosaaminen
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

6. Oppilas
osaa hakea
tietoa useasta
lähteestä.
Oppilas
harjoittelee
arvioimaan
löytämänsä
tiedon luotettavuutta ja
objektiivisuutta.
T5 opastaa
oppilasta
perehtymään
Suomen ja
Euroopan
uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin
juuriin ja
nykytilaan

3.Oppilas
tutustuu ohjatusti
Suomen
uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin
historiaan ja
nykytilaan.
4.Oppilas
tutustuu Suomen
uskonnollisiin ja
katsomuksellisiin
historiaan ja
nykytilaan.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Uskontoa
ja kulttuuria
koskeva tieto

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Oppilas tunnistaa
uskontojen
merkityksiä
yhteiskuntien
kehityksessä,
kulttuurissa ja
mediassa ja
osaa antaa niistä
esimerkkejä.
Hän osaa kuvata
suomalaisen ja
eurooppalaisen
uskonnollisuuden
juuria
pääpiirteissään.

5.Oppilas
tutustuu kirkon
historiaan ja
nykytilaan
Suomessa ja
Euroopassa.

T6 ohjata oppilas
tutustumaan
juutalaisuuteen,
kristinuskoon ja
islamiin ja niiden
vaikutukseen
ja historiaan
Euroopassa

3.Oppilas
tutustuu eri
uskontoihin.
4.Oppilas
tutustuu eri
uskontoihin
ja niiden
avikutukseen.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Uskontoa
ja kulttuuria
koskeva tieto

Oppilas
osaa kuvata
juutalaisuuden,
kristinuskon
ja islamin
pääpiirteet sekä
niiden keskinäiset
suhteet.
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6. Oppilas
tunnistaa
uskontojen
merkityksiä
yhteiskuntien
kehityksessä,
kulttuurissa ja
mediassa ja
osaa antaa niistä
esimerkkejä.
Hän osaa kuvata
suomalaisen ja
eurooppalaisen
uskonnollisuuden
juuria
pääpiirteissään.

5.Oppilas
tutustuu
alustavasti
juutalaisuutta,
kristinuskoa
ja islamia
yhdistäviin
asioihin.
6.Oppilas
osaa kuvata
juutalaisuuden,
kristinuskon
ja islamin
pääpiirteet sekä
niiden keskinäiset
suhteet.
T7 kannustaa
oppilasta
kunnioittamaan
omaa ja toisen
pyhää sekä
käyttäytymään
asianmukaisesti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilaisuuksissa ja
tilanteissa

3. Oppilas
käyttäytyy
asianmukaisesti
uskonnollisissa
tilaisuuksissa.
4. Oppilas oppii
kunnioittamaan
omaa ja toisen
pyhää.
5. Oppilas
opettelee
toimimaan
asianmukaisesti
ja kunnioittavasti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilanteissa ja
paikoissa.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Uskonnon
monilukutaito

Oppilas tietää,
miten toimitaan ja
pyrkii toimimaan
asianmukaisesti
ja kunnioittavasti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilanteissa ja
paikoissa.

Etiikkaa koskeva
tieto

Oppilas tunnistaa
ja osaa nimetä
opiskeltavan
uskonnon eettisiä
opetuksia sekä
uskontoja ja
katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita.

L5 Tvtosaaminen
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys
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6. Oppilas pyrkii
toimimaan
asianmukaisesti
ja kunnioittavasti
erilaisissa
uskonnollisissa
tilanteissa ja
paikoissa.
T8 ohjata oppilas
perehtymään
opiskeltavan
uskonnon
eettisiin
opetuksiin sekä
eri uskontoja
yhdistäviin
eettisiin
periaatteisiin

3.Oppilas
tutustuu
uskontojen
eettisiin
opetuksiin.
4.Oppilas
pohtii etiikkaa
kristinuskossa ja
eri uskonnoissa.
5.Oppilas
tutustuu
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L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

muihin eettisiin
opetuksiin.
6.Oppilas
tunnistaa ja
osaa nimetä
opiskeltavan
uskonnon eettisiä
opetuksia sekä
uskontoja ja
katsomuksia
yhdistäviä eettisiä
periaatteita.
T9 ohjata
oppilasta
ymmärtämään
ihmisoikeuksiin
ja erityisesti
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimukseen
sisältyviä
arvoja yksilön
ja yhteisön
näkökulmasta

3.Oppilas
tutustuu
keskeisiin elämän
kysymyksiin,
tunteisiin ja
arvoihin.

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

4.Oppilas
tutustuu
ihmisoikeuksiin
yksilön ja
yhteisön
kannalta.

Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimuksen
keskeisen
sisällön ja
osaa kertoa
esimerkkejä
ihmisoikeuksista.

5.Oppilas
tutustuu
YK: Lapsen
oikeuksien
sopimuksen
sisältöön ja pohtii
sen merkitystä
omassa
elämässä.
6.Oppilas tietää
YK:n Lapsen
oikeuksien
sopimuksen
keskeisen
sisällön ja
osaa kertoa
esimerkkejä
ihmisoikeuksista.
3.Oppilas
pohtii ohjatusti
toimintaan
vaikuttavia
eettisiä
periaatteita.
4.Oppilas
keskustelee
arjen tilanteista
eettisestä
näkökulmasta.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Eettinen pohdinta Oppilas osaa
kertoa arjen
esimerkkejä
kestävän
L3 Itsestä
tulevaisuuden
huolehtiminen ja
rakentamisesta.
arjen taidot
Hän osaa
soveltaa
L6
opiskelemansa
Työelämätaidot ja
uskonnon eettisiä
yrittäjyys
periaatteita
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T10 ohjata
oppilasta
arvioimaan
tekemiään
valintoja ja
pohtimaan
toiminnan
taustalla
vaikuttavia
arvoja eettisten
periaatteiden
ja kestävän

tulevaisuuden
näkökulmasta

5.Oppilas
tunnistaa oman
toimintansa
taustalla
vaikuttavia
arvoja.

omassa
pohdinnassaan.

6.Oppilas kertoo
arjen esimerkkejä
kestävän
tulevaisuuden
rakentamisesta.
Hän osaa
soveltaa
opiskelemansa
uskonnon eettisiä
periaatteita
omassa
pohdinnassaan.
T11 luoda
oppilaalle
mahdollisuuksia
keskustella
eettisistä
kysymyksistä,
ilmaista
rakentavasti
ajatuksiaan
ja tunteitaan
sekä harjoitella
perustelemaan
omia
näkemyksiään

3.Oppilas
rohkaistuu
eettiseen
keskusteluun
ja omien
näkemysten
perustelemiseen.
4. Oppilas
osallistuu
eettiseen
keskusteluun
ja omien
näkemysten
perustelemiseen.

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen
L4 Monilukutaito
L6
Työelämätaidot ja
yrittäjyys

Ajattelun ja
Oppilas osallistuu
vuorovaikutuksen yhteiseen
taidot
keskusteluun,
osaa kuunnella
toisia ja ilmaista
itseään.

L7
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen
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5. Oppilas
osallistuu
yhteiseen
keskusteluun,
osaa kuunnella
toisia ja ilmaista
itseään ja
harjoittelee
perustelemaan
omia
näkemyksiään.
6. Oppilas
osallistuu
yhteiseen
keskusteluun,
osaa kuunnella
toisia ja ilmaista
itseään.
T12 auttaa ja
tukea oppilasta
muodostamaan
ja vahvistamaan
634

3. Oppilas
harjoittelee
muodostamaan

L1 Ajattelu
ja oppimaan
oppiminen

Ei vaikuta
arvosanan
muodostumiseen.
Oppilaita

myönteistä
myönteistä
maailmankatsomusta,
maailmankatsomusta.
itsetuntoa ja
4. Oppilas
luottamusta
vahvistaa
elämään
myönteistä
maailmankatsomustaan.

ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

5. Oppilas
vahvistaa
myönteistä
maailmankatsomustaan,
itsetuntoaan
ja luottamusta
elämään.
6. Oppilas
vahvistaa
myönteistä
maailmankatsomustaan,
itsetuntoaan
ja luottamusta
elämään.

Uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 3-6
Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen.
Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia
siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan
kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää
vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa
edustettujen uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki uskonnossa vuosiluokilla 3-6
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden
oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten
käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä
yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään
rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä
tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja
suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.
Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen
muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä
ajattelun kehittymiseen.
Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon
valtakunnallisia arviointikriteereitä.
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Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6

35.6.14. Historia
Oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta
sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. Menneisyyttä
koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä,
henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Oppilaita ohjataan
näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla
esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin
rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan
jäseniksi.
Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä sekä
selittämään historiallisessa kehityksessä ilmenevää muutosta ja jatkuvuutta. Historianopetus
auttaa oppilaita tunnistamaan yhteiskunnassa olevia arvoja, arvojännitteitä ja niissä tapahtuneita
muutoksia eri aikoina.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 4-6

Vuosiluokat 3-6

Vuosiluokilla 4-6 historian opetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilaat historiallisen tiedon
luonteeseen, tiedon hankkimiseen sekä peruskäsitteisiin. Pyrkimyksenä on herättää oppilaiden
kiinnostus mennyttä aikaa, ihmisen toimintaa, sen merkitystä ja ymmärtämistä kohtaan.
Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä
työtapoja.
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Opetuksen
tavoite

Sisältö-alueet

Laaja-alainen
osaaminen

Arvioinnin
kohteet
oppiaineessa

Hyvä/arvosanan
kahdeksan
osaaminen

Merkitys, arvot ja
asenteet

S2 Vanha aika ja
antiikin perintö:
S3 Keskiaika:
S4 Uuden ajan
murrosvaihe:
S5 Suomi osana
Ruotsia:

Perehdytään
ihmisen
elämiseen
pienissä
populaatioissa ja
metsästyskulttuuriin
sekä
maanviljelykulttuurin
murrokseen
ja sivilisaation
syntyyn.
Paneudutaan
demokratian
orastukseen
Kreikassa ja
roomalaiseen
yhteiskuntaan.
Aikakautta
tarkastellaan
lisäksi Pohjolan
asuttamisen
näkökulmasta.
Perehdytään
keskiaikaiseen
maailmankuvaan
sekä idän
ja lännen
kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja
eroavaisuuksiin
ja niiden
vaikutuksiin eri
ihmisryhmille.
Käsitellään
Suomen
siirtyminen
historialliseen
aikaan ja Ruotsin
yhteyteen.
Tutustutaan
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
tapahtuneisiin
muutoksiin.
Tarkastellaan
kehitystä
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S1
Esihistoriallinen
aika ja
sivilisaation
synty:

Suomessa 1600–
1700-luvuilla.
T1 ohjata
oppilasta
kiinnostumaan
historiasta
tiedonalana
ja identiteettiä
rakentavana
oppiaineena

5. Oppilas
innostuu ja
kiinnostuu
historiasta
tiedonalana.
(oppilaan suku/
lähiyhteisö,
perhe,
paikkakunta,
lähialue)
6. Oppilas on
kiinnostunut
historiasta
ja ymmärtää
historian
identiteettiä
rakentavana
oppiaineena.

L1-L7
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
4. Monilukutaito
5. TVTosaaminen
6. Työelämätaidot
ja yrittäjyys
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Tiedon
hankkiminen
menneisyydestä
S1
Esihistoriallinen
aika ja
sivilisaation
synty:
S2 Vanha aika ja
antiikin perintö:
S3 Keskiaika:
S4 Uuden ajan
murrosvaihe:
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S5 Suomi osana
Ruotsia:

Perehdytään
ihmisen
elämiseen
pienissä
populaatioissa ja
metsästyskulttuuriin
sekä
maanviljelykulttuurin
murrokseen
ja sivilisaation
syntyyn.
Paneudutaan
demokratian
orastukseen
Kreikassa ja
roomalaiseen
yhteiskuntaan.
Aikakautta
tarkastellaan
lisäksi Pohjolan
asuttamisen
näkökulmasta.
Perehdytään
keskiaikaiseen
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Motivaation
kehittymistä
ei käytetä
arvosanan
muodostamisen
perusteena.
Oppilaita
ohjataan
pohtimaan
kokemuksiaan
osana
itsearviointia.

maailmankuvaan
sekä idän
ja lännen
kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja
eroavaisuuksiin
ja niiden
vaikutuksiin eri
ihmisryhmille.
Käsitellään
Suomen
siirtyminen
historialliseen
aikaan ja Ruotsin
yhteyteen.
Tutustutaan
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
tapahtuneisiin
muutoksiin.
Tarkastellaan
kehitystä
Suomessa 1600–
1700-luvuilla.
T2 johdattaa
oppilasta
tunnistamaan
erilaisia historian
lähteitä

5. Oppilas
tutustuu erilaisiin
historiallisiin
tietolähteisiin
ja harjoittelee
historiatiedon
etsimistä eri
tietolähteistä.
6. Oppilas
etsii ohjatusti
historiatietoa
erilaisista
tietolähteistä.

L1, L2, L4, L5, L7 Historian
tietolähteiden
1.Ajattelu ja
tunnistaminen
oppimaan
oppiminen

Oppilas osaa
ohjatusti etsiä
historiatietoa
erilaisista
tietolähteistä.

2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
4. Monilukutaito
5. TVTosaaminen

T3 ohjata
oppilasta
havaitsemaan
historiatiedon
tulkinnallisuuden

5. Oppilasta
ohjataan
havaitsemaan
historiatiedon
tulkinnallisuutta.
Oppilas
harjoittelee
erottamaan
historiatiedoista

L1, L2, L4, L7
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen

Historiatiedon
tulkinnallisuuden
havaitseminen

Oppilas osaa
erottaa toisistaan
faktan ja
tulkinnan.

2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
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7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

faktan ja
tulkinnan.
6. Oppilas
erottaa toisistaan
historiatiedon
faktan ja
tulkinnan.

4. Monilukutaito
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

Historian
ilmiöiden
ymmärtäminen
S1
Esihistoriallinen
aika ja
sivilisaation
synty:
S2 Vanha aika ja
antiikin perintö:
S3 Keskiaika:
S4 Uuden ajan
murrosvaihe:
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S5 Suomi osana
Ruotsia:

Perehdytään
ihmisen
elämiseen
pienissä
populaatioissa ja
metsästyskulttuuriin
sekä
maanviljelykulttuurin
murrokseen
ja sivilisaation
syntyyn.
Paneudutaan
demokratian
orastukseen
Kreikassa ja
roomalaiseen
yhteiskuntaan.
Aikakautta
tarkastellaan
lisäksi Pohjolan
asuttamisen
näkökulmasta.
Perehdytään
keskiaikaiseen
maailmankuvaan
sekä idän
ja lännen
kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja
eroavaisuuksiin
ja niiden
vaikutuksiin eri
ihmisryhmille.
Käsitellään
Suomen
siirtyminen
historialliseen
aikaan ja Ruotsin
yhteyteen.
Tutustutaan
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
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tapahtuneisiin
muutoksiin.
Tarkastellaan
kehitystä
Suomessa 1600–
1700-luvuilla.
T4 auttaa
oppilasta
ymmärtämään
erilaisia tapoja
jakaa historia
aikakausiin sekä
käyttämään
niihin liittyviä
historiallisia
käsitteitä

5. Oppilas
tutustuu historian
aikakausiin
ja harjoittelee
käyttämään
historiallisia
käsitteitä.
(historia
oppiaineena,
mitä historia
on, mitä historia
tutkii, ajan
hahmottaminen,
lähialueen
kautta historiaa
tutkimaan)
Oppilas tutustuu
lähihistoriaan ja
esihistorialliseen
aikaan sekä
antiikin aikaan.

L1, L2, L3
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen

Kronologian
ymmärrys

Oppilas tunnistaa
keskeiset
historiaan
liittyvät ajan
jäsentämismuodot
ja osaa antaa
esimerkkejä
eri aikojen
yhteiskunnille
ja aikakausille
ominaisista
piirteistä.

Historiallinen
empatia

Oppilas pystyy
eläytymään
menneen ajan
ihmisen asemaan
ja nimeämään
tämän toiminnan
motiiveja.

2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

T5 ohjata
oppilasta
ymmärtämään
ihmisen
toiminnan
motiiveja

5. Oppilas
eläytyy ohjatusti
menneen ajan
toimintaan.
Oppilas
harjoittelee
ymmärtämään
menneen

L2-L4, L6, L7
2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
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6. Oppilas
tunnistaa
keskeiset
historiaan
liittyvät ajan
jäsentämismuodot
ja osaa antaa
esimerkkejä
eri aikojen
yhteiskunnille
ja aikakausille
ominaisista
piirteistä.
Oppilas tutustuu
lähemmin
keskiaikaan
ja uuden ajan
kehittymiseen
sekä Suomen
kehitykseen
osana Ruotsia.

T6 johdattaa
oppilasta
hahmottamaan
erilaisia syitä
ja seurauksia
historian
tapahtumille ja
ilmiöille

ajan ihmisen
toiminnan
motiiveja.

3. Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

6. Oppilas eläytyy
menneen ajan
ihmisen asemaan
ja nimeää
tämän toiminnan
motiiveja.

4. Monilukutaito
6. Töelämätaidot
ja yrittäjyys
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas
L2, L4, L7
hahmottaa
2. Kulttuurinen
lähihistorian
osaaminen,
tapahtumien ja
vuorovaikutus ja
ilmiöiden syitä
ilmaisu
ja seurauksia
ohjatusti.
4. Monilukutaito
(perheen ja
7.
suvun vaiheet,
Osallistuminen,
lähiympäristön
historia) Oppilas vaikuttaminen
ja kestävän
ymmärtää
tulevaisuuden
kehityksen
rakentaminen
merkityksen
sivilisaatioiden
syntyyn. (esim.
maanviljelystä
kaupungistumiseen)

Syy- ja
seuraussuhteiden
hahmottaminen
historiassa

Oppilas tunnistaa
ja osaa antaa
esimerkkejä
historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteista.

Muutoksen
hahmottaminen

Oppilas osaa
kuvata muutoksia
ja kertoa,
miksi muutos
ei ole sama
kuin edistys.
Oppilas osaa
kuvata joidenkin
esimerkkien
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6. Oppilas
tunnistaa ja
osaa antaa
esimerkkejä
historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteista.
Oppilas
hahmottaa,
että historian
tapahtumilla
on vaikutusta
eri aikakausiin.
(rutto,
kaupungistuminen)
T7 auttaa
oppilasta
tunnistamaan
muutoksia
oman perheen
tai yhteisön
historiassa sekä
ymmärtämään,
miten samat
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5. Oppilas oppii
tunnistamaan
oman perheen
tai yhteisön
historiassa
tapahtuneita
muutoksia.
(oppilaan suku/
lähiyhteisö,

L1-L7
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

perhe,
paikkakunta,
lähialue) sekä
ymmärtämään,
että muutokset
tarkoittavat
eri asioita
eri ihmisille.
Oppilas tutustuu
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
tapahtuneisiin
muutoksiin.
6. Oppilas kuvaa
muutoksia ja
kertoa, miksi
muutos ei ole
sama kuin
edistys. Oppilas
kuvaa joidenkin
esimerkkien
avulla, miten
muutos ei ole
merkinnyt samaa
eri ihmisten
ja ryhmien
näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa
oppilasta
hahmottamaan
jatkuvuuksia
historiassa

5. Oppilas
hahmottaa
historian
ilmiöiden
jatkuvuuksia
ohjatusti. (historia
oppiaineena,
mitä historia
on, mitä historia
tutkii, ajan
hahmottaminen,
lähialueen
kautta historiaa
tutkimaan)
Oppilas tutustuu
sivilisaation
syntyyn. Oppilas
tunnistaa
historian ilmiön
jatkuvuuksia eri
aikakaudesta
toiseen. Oppilas
tutustuu antiikista
keskiaikaan
siirtymiseen
sekä Suomen
siirtymiseen

3. Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot

avulla, miten
muutos ei ole
merkinnyt samaa
eri ihmisten
ja ryhmien
näkökulmasta.

4. Monilukutaito
5. TVTosaaminen
6. TYöelätaidot ja
yrittäjyys
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

L1, L2, L4, L7
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu

Jatkuvuuden
tunnistaminen

Oppilas
osaa antaa
esimerkkejä
ilmiöiden
jatkuvuudesta
eri aikakaudesta
toiseen.

4. Monilukutaito
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen
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muutokset ovat
voineet tarkoittaa
eri asioita eri
ihmisille

historialliseen
aikaan.
6. Oppilas antaa
esimerkkejä
ilmiöiden
jatkuvuudesta
eri aikakaudesta
toiseen. Oppilas
osaa havainnoida
tieteen, taiteen
ja ihmisten
uskomusten
muutoksia eri
aikakausina.
Lisäksi
oppilas oppii
ymmärtämään,
että historiallisilla
ilmiöillä on
vaikutus
kestävän
tulevaisuuden
rakentamiseen.
Historiallisen
tiedon
käyttäminen
S1
Esihistoriallinen
aika ja
sivilisaation
synty:
S2 Vanha aika ja
antiikin perintö:
S3 Keskiaika:
S4 Uuden ajan
murrosvaihe:
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S5 Suomi osana
Ruotsia:

Perehdytään
ihmisen
elämiseen
pienissä
populaatioissa ja
metsästyskulttuuriin
sekä
maanviljelykulttuurin
murrokseen
ja sivilisaation
syntyyn.
Paneudutaan
demokratian
orastukseen
Kreikassa ja
roomalaiseen
yhteiskuntaan.
Aikakautta
tarkastellaan
lisäksi Pohjolan
asuttamisen
näkökulmasta.
Perehdytään
keskiaikaiseen
maailmankuvaan
sekä idän
ja lännen
kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja
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eroavaisuuksiin
ja niiden
vaikutuksiin eri
ihmisryhmille.
Käsitellään
Suomen
siirtyminen
historialliseen
aikaan ja Ruotsin
yhteyteen.
Tutustutaan
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
tapahtuneisiin
muutoksiin.
Tarkastellaan
kehitystä
Suomessa 1600–
1700-luvuilla.
T9 ohjata
oppilasta
esittämämään
muutoksille syitä

4. Oppilas
havainnoi
historian
ilmiöitä ja niissä
tapahtuneita
muutoksia.
Oppilasta
ohjataan
esittämään
historian ilmiöille
ja tapahtumille
syitä. Oppilas
tutustuu
tieteessä,
taiteessa
ja ihmisten
uskomuksissa
tapahtuneisiin
muutoksiin.

L1, L2, L4
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen

Syy- ja seuraussuhteen
kuvaileminen

Oppilas
osaa kuvailla
pääpiirteissään
joidenkin
historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

Tulkintojen
selittäminen

Oppilas osaa
selittää joidenkin
esimerkkien
avulla, miksi
sama tapahtuma
tai ilmiö voidaan
tulkita eri tavoin.

2. Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus ja
ilmaisu
4. Monilukutaito

T10 ohjata
oppilasta
selittämään,
miten tulkinnat
saattavat
muuttua uusien
lähteiden tai

5. Oppilas
tutustuu ohjatusti
historian
tutkimiseen
ja erilaisiin
lähteisiin.
Hän oppii
ymmärtämään,

L1-L7
1.Ajattelu ja
oppimaan
oppiminen
2. Kulttuurinen
osaaminen,
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6. Oppilas
kuvailee
pääpiirteissään
joidenkin
historian
ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

tarkastelutapojen että historian
myötä
tulkinnat voivat
muuttua uusien
lähteiden
myötä. Oppilas
harjoittelee
selittämään
historian
ilmiöiden ja
tapahtumien
tulkintoja. Oppilas
tutustuu mm.
kreikkalaiseen
ja roomalaiseen
kulttuuriin.
6. Oppilas
selittää joidenkin
esimerkkien
avulla, miksi
sama tapahtuma
tai ilmiö voidaan
tulkita eri tavoin.
Oppilas tutustuu
keskiaikaiseen
maailmankuvaan
sekä idän
ja lännen
kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja
eroavaisuuksiin.
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T11 ohjata
oppilasta
selittämään
ihmisen toimintaa

646

vuorovaikutus ja
ilmaisu
3. Itsestä
huolehtiminen ja
arjen taidot
4. Monilukutaito
5. TVTosaaminen
6. TYöelätaidot ja
yrittäjyys
7.
Osallistuminen,
vaikuttaminen
ja kestävän
tulevaisuuden
rakentaminen

5. Oppilas
L2-L4, L6, L7
Ihmisen
harjoittelee
toiminnan
2. Kulttuurinen
selittämään
selittäminen
ihmisen toimintaa osaaminen,
vuorovaikutus ja
ohjatusti ja
ilmaisu
eläytyen.
Oppilas perehtyy 3. Itsestä
esihistorialliseen huolehtiminen ja
aikaan ja
arjen taidot
sivilisaation
syntyyn. Oppilas 4. Monilukutaito
tutustuu pienissä 6. TYöelätaidot ja
populaatioissa
yrittäjyys
elämiseen ja
metsästyskulttuuriin7.
ja
Osallistuminen,
maanviljelykulttuurinvaikuttaminen
murrokseen.
ja kestävän
Oppilas tutustuu tulevaisuuden
antiikin aikaan
rakentaminen
ja demokratian
syntyyn. Samalla
tutustutaan
Suomen ja
Pohjolan
asuttamiseen ja
kehittymiseen.

Oppilas
osaa esittää
käsiteltävästä
asiasta
kertomuksen
siten, että
hän selittää
tapahtuman
tai ilmiön eri
toimijoiden
kannalta.

6. Oppilas esittää
käsiteltävästä
asiasta
kertomuksen
siten, että
hän selittää
tapahtuman
tai ilmiön eri
toimijoiden
kannalta.
Oppilas tutustuu
keskiaikaiseen
maaimankuvaan
ja idän ja lännen
yhtäläisyyksiin ja
eroavaisuuksiin.
Samalla
tutustutaan
Suomen
siirtymiseen
historialliseen
aikaan ja Ruotsin
yhteyteen.

Historian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 4-6
Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena
on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa sekä harjoitella tulkintojen
tekemistä itsenäisesti ja toisten kanssa. Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa
erilaisissa oppimisympäristöissä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Historia oppiaineena
sopii hyvin integroitavaksi muiden oppiaineiden kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historiassa vuosiluokilla 4-6
Historianopetuksessa oppilaita ohjataan tutkivaan opiskelutapaan ja heitä rohkaistaan tekemään
tulkintoja, vertailemaan, tekemään johtopäätöksiä ja soveltamaan hankittua tietoa sekä suullisesti
että kirjallisesti. Tekstien ymmärtämiseen ohjataan avaamalla teksteissä käytettyjä käsitteitä.

Oppilaan oppimisen arviointi historiassa vuosiluokilla 4-6

Historian sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi kunkin oppilaan osaamista
suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään
osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää historian
valtakunnallisia arviointikriteereitä. Opintojen edistymisen kannalta keskeistä on tutkimisen,
toimimisen ja menneisyyteen eläytymisen ohella ankkuroituminen kulttuuriympäristöön,
aikaperspektiivin hahmottaminen, ihmisen toimijuuden sekä historian merkityksen oivaltaminen
ihmiskunnan ja oman elämän kannalta nyt ja tulevaisuudessa.
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Historian opetuksessa oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella
pyritään rohkaisemaan oppilaita tutkimaan erilaisia historiallisia lähteitä ja tekemään niistä omia
tulkintojaan. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjalliset ja suullisen tuottamisen tavat
sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Sisältöjen muistamisen
sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja historiallisen ajattelun
kehittymiseen.

Vuosiluokka 5
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T11

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
Oppilas innostuu ja kiinnostuu historiasta tiedonalana. (oppilaan suku/lähiyhteisö, perhe,
paikkakunta, lähialue)

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
5. Oppilas tutustuu erilaisiin historiallisiin tietolähteisiin ja harjoittelee historiatiedon etsimistä eri
tietolähteistä.

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
5. Oppilasta ohjataan havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuutta. Oppilas harjoittelee
erottamaan historiatiedoista faktan ja tulkinnan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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5. Oppilas tutustuu historian aikakausiin ja harjoittelee käyttämään historiallisia käsitteitä. (historia
oppiaineena, mitä historia on, mitä historia tutkii, ajan hahmottaminen, lähialueen kautta historiaa
tutkimaan) Oppilas tutustuu lähihistoriaan ja esihistorialliseen aikaan sekä antiikin aikaan.

Arvioinnin kohde
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
Oppilas eläytyy ohjatusti menneen ajan toimintaan. Oppilas harjoittelee ymmärtämään menneen
ajan ihmisen toiminnan motiiveja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
5. Oppilas hahmottaa lähihistorian tapahtumien ja ilmiöiden syitä ja seurauksia ohjatusti.
(perheen ja suvun vaiheet, lähiympäristön historia) Oppilas ymmärtää kehityksen merkityksen
sivilisaatioiden syntyyn. (esim. maanviljelystä kaupungistumiseen)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
5. Oppilas oppii tunnistamaan oman perheen tai yhteisön historiassa tapahtuneita muutoksia.
(oppilaan suku/lähiyhteisö, perhe, paikkakunta, lähialue) sekä ymmärtämään, että muutokset
tarkoittavat eri asioita eri ihmisille. Oppilas tutustuu tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa
tapahtuneisiin muutoksiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
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Muutoksen hahmottaminen
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Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
5. Oppilas hahmottaa historian ilmiöiden jatkuvuuksia ohjatusti. (historia oppiaineena, mitä
historia on, mitä historia tutkii, ajan hahmottaminen, lähialueen kautta historiaa tutkimaan)
Oppilas tutustuu sivilisaation syntyyn. Oppilas tunnistaa historian ilmiön jatkuvuuksia eri
aikakaudesta toiseen. Oppilas tutustuu antiikista keskiaikaan siirtymiseen sekä Suomen
siirtymiseen historialliseen aikaan.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
Oppilas havainnoi historian ilmiöitä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Oppilasta ohjataan
esittämään historian ilmiöille ja tapahtumille syitä. Oppilas tutustuu tieteessä, taiteessa ja ihmisten
uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
5. Oppilas tutustuu ohjatusti historian tutkimiseen ja erilaisiin lähteisiin. Hän oppii ymmärtämään,
että historian tulkinnat voivat muuttua uusien lähteiden myötä. Oppilas harjoittelee selittämään
historian ilmiöiden ja tapahtumien tulkintoja. Oppilas tutustuu mm. kreikkalaiseen ja roomalaiseen
kulttuuriin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

5. Oppilas harjoittelee selittämään ihmisen toimintaa ohjatusti ja eläytyen. Oppilas perehtyy
esihistorialliseen aikaan ja sivilisaation syntyyn. Oppilas tutustuu pienissä populaatioissa
elämiseen ja metsästyskulttuuriin ja maanviljelykulttuurin murrokseen. Oppilas tutustuu antiikin
aikaan ja demokratian syntyyn. Samalla tutustutaan Suomen ja Pohjolan asuttamiseen ja
kehittymiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Ihmisen toiminnan selittäminen

Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.

Vuosiluokka 6
Vuosiluokan keskeiset sisältöalueet
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty
Perehdytään ihmisen elämiseen pienissä populaatioissa
maanviljelykulttuurin murrokseen ja sivilisaation syntyyn.

ja

metsästyskulttuuriin

sekä

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
Paneudutaan demokratian orastukseen Kreikassa ja roomalaiseen yhteiskuntaan. Aikakautta
tarkastellaan lisäksi Pohjolan asuttamisen näkökulmasta.
S3 Keskiaika
Perehdytään keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin yhtäläisyyksiin
ja eroavaisuuksiin ja niiden vaikutuksiin eri ihmisryhmille. Käsitellään Suomen siirtyminen
historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
S4 Uuden ajan murrosvaihe
Tutustutaan tieteessä, taiteessa ja ihmisten uskomuksissa tapahtuneisiin muutoksiin.
S5 Suomi osana Ruotsia
Tarkastellaan kehitystä Suomessa 1600–1700-luvuilla
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Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T2

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L7

T3

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L5, L6, L7

T4

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3

T5

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7

T6

S1, S2, S3, S4, S5

L2, L4, L7

T7

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T8

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4, L7

T9

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L4

T10

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7

T11

S1, S2, S3, S4, S5

L1, L2, L3, L4, L6, L7
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Vuosiluokan tavoitteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana ja identiteettiä
rakentavana oppiaineena
6. Oppilas on kiinnostunut historiasta ja ymmärtää historian identiteettiä rakentavana oppiaineena
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Motivaation kehittymistä ei käytetä arvosanan
muodostamisen perusteena. Oppilaita
ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana
itsearviointia.

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä
6. Oppilas etsii ohjatusti historiatietoa erilaisista tietolähteistä.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historian tietolähteiden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa ohjatusti etsiä historiatietoa
erilaisista tietolähteistä.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden
6. Oppilas erottaa toisistaan historiatiedon faktan ja tulkinnan
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen

Historiatiedon tulkinnallisuuden havaitseminen Oppilas osaa erottaa toisistaan faktan ja
tulkinnan.

T4 auttaa oppilasta ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia
aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä
6. Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja aikakausille ominaisista piirteistä. Oppilas tutustuu
lähemmin keskiaikaan ja uuden ajan kehittymiseen sekä Suomen kehitykseen osana Ruotsia
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Kronologian ymmärrys

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa keskeiset historiaan
liittyvät ajan jäsentämismuodot ja osaa antaa
esimerkkejä eri aikojen yhteiskunnille ja
aikakausille ominaisista piirteistä.
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Arvioinnin kohde

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja
6. Oppilas eläytyy menneen ajan ihmisen asemaan ja nimeää tämän toiminnan motiiveja.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Historiallinen empatia

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas pystyy eläytymään menneen ajan
ihmisen asemaan ja nimeämään tämän
toiminnan motiiveja.

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia
historian tapahtumille ja ilmiöille
6. Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.
Oppilas hahmottaa, että historian tapahtumilla on vaikutusta eri aikakausiin. (rutto,
kaupungistuminen)
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraussuhteiden hahmottaminen
historiassa

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä
historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteista.

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön
historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet
tarkoittaa eri asioita eri ihmisille
6. Oppilas kuvaa muutoksia ja kertoa, miksi muutos ei ole sama kuin edistys. Oppilas kuvaa
joidenkin esimerkkien avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa eri ihmisten ja ryhmien
näkökulmasta.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Muutoksen hahmottaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvata muutoksia ja kertoa,
miksi muutos ei ole sama kuin edistys.
Oppilas osaa kuvata joidenkin esimerkkien
avulla, miten muutos ei ole merkinnyt samaa
eri ihmisten ja ryhmien näkökulmasta.

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa
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6. Oppilas antaa esimerkkejä ilmiöiden jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen. Oppilas
osaa havainnoida tieteen, taiteen ja ihmisten uskomusten muutoksia eri aikakausina. Lisäksi
oppilas oppii ymmärtämään, että historiallisilla ilmiöillä on vaikutus kestävän tulevaisuuden
rakentamiseen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
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Arvioinnin kohde
Jatkuvuuden tunnistaminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa antaa esimerkkejä ilmiöiden
jatkuvuudesta eri aikakaudesta toiseen.

T9 ohjata oppilasta esittämämään muutoksille syitä
6. Oppilas kuvailee pääpiirteissään joidenkin historian ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Syy- ja seuraus-suhteen kuvaileminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa kuvailla pääpiirteissään
joidenkin historian ilmiöiden syy- ja
seuraussuhteita.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien
lähteiden tai tarkastelutapojen myötä
6. Oppilas selittää joidenkin esimerkkien avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö voidaan tulkita
eri tavoin. Oppilas tutustuu keskiaikaiseen maailmankuvaan sekä idän ja lännen kulttuurisiin
yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Arvioinnin kohde
Tulkintojen selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa selittää joidenkin esimerkkien
avulla, miksi sama tapahtuma tai ilmiö
voidaan tulkita eri tavoin.

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
6. Oppilas esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai
ilmiön eri toimijoiden kannalta. Oppilas tutustuu keskiaikaiseen maaimankuvaan ja idän ja lännen
yhtäläisyyksiin ja eroavaisuuksiin. Samalla tutustutaan Suomen siirtymiseen historialliseen aikaan
ja Ruotsin yhteyteen.
Arviointikriteerit vuosiluokkakokonaisuuden päätteeksi
Ihmisen toiminnan selittäminen

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen
Oppilas osaa esittää käsiteltävästä asiasta
kertomuksen siten, että hän selittää
tapahtuman tai ilmiön eri toimijoiden kannalta.
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Arvioinnin kohde

