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7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
VUOSILUOKAT 6−9 
 
Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan 
tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilaji-
en vaatimuksia. 
Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään kielen-
käyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan 
erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannus-
taa oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus 
ohjaa oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutki-
maan kieltä (Opetussuunnitelman perusteet 2004).  
 
 

Suomen kieli 
on minulle ikkuna ja talo 
minä asun tässä kielessä. 
Se on minun ihoni. 
 Pentti Saarikoski 
 
Kirjallisuus on kansakunnan kuvastin. 
Vasta omakielisen kirjallisuutensa 
kautta kansa oppii itsensä tuntemaan 
ja tekemään myös muille 
kansoille ymmärrettäväksi. 
 Eino Leino 
 
 

Kieli on ajattelun väline. Kieli antaa ajattelulle tilaa: se vie pois tässä ja nyt -tilanteesta, sen 
avulla luodaan mielikuvia ja tunnetaan tuntemuksia. 
 
Hyvä kirjallinen suomen kielen taito vahvistaa itsetuntoa ja antaa pohjan uuden tiedon 
omaksumiselle. 
 
Kielen avulla etsitään tietoa ja opitaan uusia asioita, mutta sen avulla ilmaistaan myös tun-
teita, toiveita ja mielialoja. 
  
Kielen taito lähtee oikein tuotetusta ja oikein rakennetusta puheesta, rikkaasta suullisesta 
ilmaisusta päätyen loogisen ja analyyttisen kirjoittamisen tasoon. 
 
Oppilaassa on herätettävä kiinnostus kieleen, tuettava hänen luovuuttaan kielen suullisena 
ja kirjallisena käyttäjänä. Näin oppilaasta kehittyy myös monipuolinen lukija, joka nauttii 
lukemastaan tekstistä ja ymmärtää sitä. Lukemisen monipuolinen ymmärtäminen on uu-
den oppimisen perusta. Hyvä kielitaito on itsensä ilmaisemisen tärkein väline. Lukemisen 
ja kirjoittamisen taitoja on syvennettävä läpi peruskoulun. Kun oppilas kehittyy hyväksi tie-
don hankkijaksi, hän pystyy hyödyntämään oppimaansa kaikissa oppiaineissa. 
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OPPIAINE:Äidinkieli  VUOSILUOKKA: 7  

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
KIRJOITTAMINEN 
 
- minä-aine 
- kertomus I (tarinointi) 

mielikuvitus esim. 
(eläinkertomuksia) 

- kuvaus (teemoina luon-
to ja meri) 

- selostus (esim. eloku-
van juonen referointi) 

- satu 

 
 
 
- rohkenee ilmaista 

itseään kirjallisesti 
 

- analyyttisen ajattelun 
ja loogisuuden kehit-
täminen 

 
- maailmankuvan 

muokkaaminen ja op-
pilaan esteettisten ko-
kemusmaailmanavar-
taminen 

 

 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 
 
 
 
 
- esim. prosessikirjoitta-

mista omavalintaisesta 
kirjasta 

 
 

 

 
OIKEAKIELISYYS 
- iso ja pieni alkukirjain 
- yhdyssanat 
- virhekortti( omien ainei-

den virheet) 
- suora ja epäsuora ker-

ronta 
- välimerkkisäännöt 

- lauselajit 
 

 
 
- oikeinkirjoituksen va-

kiinnuttaminen 
 

 
 
Viestintä- ja mediataito 
 

- opettajajohtoisesti 
- harjoitustehtävät 

 

 
KIRJALLISUUS 
 

- kirjallisuuden lajit 
- maailmankirjallisuuden 

klassikkokirjailijoita 
- kirjallisuuden käsitteet 
- lajityyppi: nuortenkirja 
- satu 
- luetaan mielellään kol-

me teosta kouluvuoden 
aikana 

 
 

- lukuharrastukseen 
innostaminen 

 
- avaimet kirjallisuus-

analyysiin 
 

- eettisen tietoisuuden 
vahvistuminen 

 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
- sisältöanalyysit 

 

 
KIELIOPPI 
 
- sanaluokat 

- verbit 
- partikkelit 

- lauselajit 
- sijamuodot 
 
 

 
 
 
- kielen perusrakentei-

den tuntemus 

 
 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

- opettajajohtoinen ope-
tus 

- harjoitustehtävät 
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MEDIALUKUTAITO 
 

- tullaan tutuiksi: pari-
haastattelu 

- fakta ja fiktio (teksti-
tyypit) 

- kirjasto ja tiedonhan-
kinta 

- esitelmä ja esittämi-
nen 

- ihmissuhde- tai nuor-
tenelokuva 

- sarjakuva 

 
 
 

- oppilas rohkaistuu 
ilmaisemaan itseään 
suullisesti 
 

- tiedonhankintamene-
telmien monipuolis-
tuminen 
 
 

- harjaantuminen aktii-
viseksi ja kriittiseksi 
lukijaksi ja kuulijaksi 

 

 
Viestintä- ja mediataito 
 

- haastattelutekniikka 
 
 
 
- kirjastovierailu 
 
 
- oma esitelmä, jonka 

aiheena voi olla vaik-
kapa jokin harrastus 

 

 

OPPIAINE: Äidinkieli ja kirjallisuus VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
KIRJOITTAMINEN 
 

- novelli 

- kertomus II (viihdekir-
joitelmat) fantasia, 
kauhu, rakkaus jne. 

- aineistosta kirjoittami-
nen 

 ystävyys, pelko, ai-
kuistuminen 

- mielipideaine 
- elokuva-aine 
- arvostelu 
- kirja-aine 

 
 
 
- kirjoittamisen moni-

puolistaminen 
 

- ohjaa ihmisen mo-
raalisia ja eettisiä va-
lintoja 
 

- oppilas rohkaistuu 
tuomaan esille nä-
kemyksiään ja myös 
perustelemaan niitä 

 
 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

 

Viestintä- ja mediataito 

- erilaiset kirjoitustehtä-
vät 

 

 
OIKEAKIELISYYS 
 
- lauseoppi 

 virke 

 lauseiden lajit 

 välimerkit 

 lauserakenne 

 lauseenvastikkei-
den käyttö 

nominaalimuotoiset verbit 

 
 

- oikeinkirjoituksen 
vakiinnuttaminen 

 
Viestintä- ja mediataito 
 
- opettajajohtoinen ope-

tus 
- harjoitustehtävät 

 

 
KIRJALLISUUS 
 

- novelli 
- viihdekirjallisuuden 

lajit: 

 salapoliisi, kauhu, 
fantasia, tieteis, so-
ta 

- luetaan mielellään 
kolme teosta koulu-
vuoden aikana 

 
 
 

- kirjallisuustuntemuk-
sen syventäminen 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
- lukeminen 
- tekstianalyysi 
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KIELIOPPI 
 

- modukset 

- lauseenjäsenet 

- lauseoppi 

 
 
 

- verbi- ja lauseopin 
syventäminen 

 
 
 

- opettajajohtoinen ope-
tus 

- harjoitustehtävät 
 

 

 
MEDIALUKUTAITO 
 

- joukkoviestintä 

- uutinen ja uutisen 
rakenne 

- lehtitekstit 

- mielipidetekstit 

- kuva-analyysi 

- mainonta 

- draama- ja viihde-
elokuva 

- vaikuttava puhuminen 

 
 
 

- medialukutaidon 
kehittäminen 
 

- mediatuntemus 
 

- analysoiva lukutapa 

Viestintä- ja mediataito 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

- tutustuminen erilaisten 
lehtiteksteihin ja niiden 
tulkinta 

- kuva-analyysi 

- elokuvapäiväkirja 

- sanomalehtiesitelmä 
 

 

OPPIAINE:   Äidinkieli ja kirjallisuus VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
  
KIRJOITTAMINEN 
 

- tekstin rakenne (aloi-
tus, käsittely, lopetus) 

- aineistokirjoittaminen 
(toisen tekstistä lai-
naaminen) 

- kirjallisuusaine 

- runoanalyysi 

- referaatti 

- arvostelu 

- hakemus 

 
 
 

- tavoitteellinen ja 
suunnitelmallinen 
tekstien tuottaminen 

 
Viestintä- ja mediataito 
 

Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

 

 

 
OIKEAKIELISYYS 
 

- oikeinkirjoitus 

- virke ja välimerkit 

- lauseopin kertaus 

- lyhenteet 

- vierassanat 

- numeraalien oikeakie-
lisyys 

 
 
 

- oikeakielisyyden 
vakiinnuttaminen 

 
Viestintä- ja mediataito 

 

 
KIRJALLISUUS 
 

- kertomus III. Folk- ja 

poplore  nykyinen 
kansanperinne 

- Kalevala 

- Suomen kirjallisuuden 
päälinjat 

 romantiikka 

 realismi 

- runous 

 
 
 

- suomalaisen kirjalli-
suuden tuntemus 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 

- portfoliotyöskentely 

- kirjallisuusesitelmät 
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- luokan suosikkikirjaili-
jat 

 

  
KIELI 
 

- peruskoulukieliopin 
kertaus 

- maailman kielet 

- suomen kielen historia 
ja ominaispiirteet 

 äänne- ja taivu-
tusjärjestelmä 

 kielikoodin valin-
ta ja murteet 

- sanaston kehittyminen 

- luetaan mielellään 
kolme teosta koulu-
vuoden aikana 

 

 
 
 

- suomen kielen ra-
kenteen, vaihtelun ja 
muuttumisen tunte-
mus 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
MEDIALUKUTAITO 
 
- puhe 
- paneelikeskustelu 
- kokoustekniikka 
- dokumenttielokuva 

 
 
 

- suullisen ilmaisun 
monipuolistaminen 

 
Viestintä- ja mediataito 
 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 

 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että 
yksin esiintyessään 

 osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa 

 osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa 
ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, 
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja 

 edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun 
asioista ollaan eri mieltä 

 tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon 
viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; 
hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi 

 pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta 
ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa 
palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.  

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

 osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 
väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin 
kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa 

 tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
tekstiympäristössä 

 lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen 

 erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista  

 tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
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 osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen 
perustelut 

 pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan 
henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 

 osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 

 tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 
ilmaisuun 

 pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista 

 pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, 
käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä 
tekstin tarkoitukseen ja sävyyn 

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

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

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

 tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä 
tuottaessaan 

 kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille 
olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata 

 pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa 
kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, 
yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

 pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin 
hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä  

 osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja 
rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä 
tarpeen mukaan tiivistää tekstiään  

 soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, 
kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.  

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

 on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 

 löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa 
perustella valintojaan 

 on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 
tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan 
runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti 
sovitun määrän  

 tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden 
klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 

 pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa  

 osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on 
tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen 
keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin 
opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä 

 tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan 
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 tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten 
joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, 
hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä. 

 (Opetussuunnitelman perusteet 2004) 

 

7.4 Toinen kotimainen kieli 
 
RUOTSIN KIELI 
 
Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhteis-
työhön maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ope-
tuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvosta-
maan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa. Oppilas oppii myös, että 
taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista 
viestinnällistä harjoittelua. Oppiaineena ruotsin kieli on taito- ja kulttuuriaine.  
 
RUOTSI A-KIELENÄ 
 
Ruotsin A-oppimäärää voidaan opiskella kaikille yhteisenä tai vapaaehtoisena kielenä. 
Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen kielen opetuksessa luo pohjaa 
myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilaalla alkaa kehittyä 
myös kulttuurien välinen toimintakyky.  
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Perusopetuksen aihekokonaisuuksista kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä viestin-
tä- ja mediataito painottuvat kautta linjan. Työskentely on jatkuvaa suullista ja kirjallista 
viestintää ja mediataitoja harjoitetaan mm. kielistudiotyöskentelyssä. Eri maiden tapoja ja 
tottumuksia verrataan omaan kulttuuriin. Näin rakennetaan omaa kulttuuri-identiteettiä ja 
tutkitaan kulttuurien välisiä eroavaisuuksia ja kullekin kulttuurille ominaisia erityispiirteitä. 
 
VUOSILUOKAT 7−9 
 
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan ruotsin kielen taito laajenee vaativampiin sosiaali-
siin tilanteisiin sekä harrastusten, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen 
osuus opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia ruotsinkielisen kulttuurin edellyttämällä 
tavalla kasvaa, ja hän hankkii lisää kielten opiskeluun sopivia strategioita (Opetussuunni-
telman perusteet 2004). 
 
 
 
 
OPPIAINE : Ruotsi A2  VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Harrastukset 
 

 

- harrastuksista ker-
tominen 
(esim.jääkiekko, lu-
milautailu, mopoilu) 
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Koti ja arkielämä 

 

- kotityöt 

- huonekaluja 

- ostostilanteita 

- omasta kotipaikka-
kunnasta kertomi-
nen 

  

 
Asioiminen 

 

- pankissa 

- vaatekaupassa 

- lääkärillä 

- postissa 
 

  

 
Tanska 

 

- yleistietoa Tanskas-
ta 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 

 

 
Viestintävälineet 

- puhelinkeskusteluja 

- tietokonesanastoa 
(esim. pelit ja chat-
tailu) 

 
Viestintä- ja mediataito 

 

 
Rakenteet 

 

- substantiivien taivu-
tus 

- adjektiivien taivutus 
ja vertailu 

- imperatiivi 

- sanajärjestys 

- man-rakenne 
 

 
 

 

 
 
OPPIAINE   Ruotsi A2  VUOSILUOKKA:  8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Terveys ja hyvinvointi 
 

 
- terveydenhoitajan   
- luona asioiminen 
- ruokailutottumukset 
- koulukiusaaminen 

 
 
 
  

 
 
 
  

 
Musiikki 
 

 
- ruotsalaisia yhtyeitä 

ja artisteja 
- eri instrumentteja 
- mielipiteen ilmaisu 

eri musiikkikappa-
leista 

 
 

 
 

 
Elämänkatsomus 

 
- rippikoulu 
- eri uskontoja 
- elämänarvoja (esim. 

rehellisyys)  
- avioero 

  

 
Vapaa-aika 

 
- partiolaisuus 
- kirjeenvaihto 
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Maantiede 

 
- Huippuvuoret 
- Islanti 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 

 

 
Rakenteet 

 
- refleksiiviverbit 
- konditionaali 
- s-passiivi 
- adjektiivien vertailu 
- epäsuora kysymys-

lause 
 
 

  

 
OPPIAINE : Ruotsi A2 VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Ekologinen elämänta-
pa 
 

 
- kierrätys 
- lajittelu 
- eläinsuojelu 
- ekotuotteet 

 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista, ja kestävästä 
tulevaisuudesta 
 
  

 
 
 
  

 
Viestintävälineet 
 

 
- TV:n katselu 
- elokuvat 
 

 
Viestintä- ja mediataito 

 
 

 
Tulevaisuus 

 
- ammatteja 
- mitä olen kymme-

nen vuoden kuluttua 
- perhesuunnitelmia 

 
 

 

 
Rakenteet 

 
- partisiipin preesens 
- partisiipin perfekti 
- 2. konditionaali 
- vara-passiivi 
- bli-passiivi 
 

  

 

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

Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen Tekstin ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen 

A2.2 Kehittyvä pe-
ruskielitaito 

A2.1 Peruskielitaiton 
alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä pe-
ruskielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä 
sekä historiallisia juuria. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapo-
ja. Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen har-
joittelun merkityksen (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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RUOTSI B-KIELENÄ (B1) 
 
VUOSILUOKAT 7−9 
 
Opetuksen tavoitteena on suulliseen vuorovaikutukseen painottuvan ruotsin kielen perus-
taidon saavuttaminen. Opetus edistää myös oppilaan kielenopiskelutaitojen ja kulttuurien 
välisen toimintakyvyn kehittymistä (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 
OPPIAINE :  Ruotsi B1   VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOTAVAA TOTEUTUMINEN    
 
- tutustuminen Poh-

joismaihin ja niiden 
pääkaupunkeihin al-
kaa 

- painopisteenä Ruotsi 
ja Ahvenanmaa 

 
 

 
- osaa ruotsiksi Pohjois-

maiden ja niiden pää-
kaupunkien nimet 

- oppii tunnistamaan Poh-
joismaiden liput 

 

 
Kulttuuri-identiteetti ja kan-
sainvälisyys 
 
 

 

 

- itsestä kertominen , 
toisiin tutustuminen 
ja kaverista kertomi-
nen 

- koti, koulu ja vapaa-
aika 

 
 

 
Oppilas oppii kommuni-
koimaan ruotsiksi kaikkein 
tavallisimmissa tilanteissa 
jotka koskevat häntä itse-
ään. 
 
Osaa esim.: 
- kertoa nimensä, ikänsä, 

asuinpaikkansa 
- tervehtiä 
- kertoa harrastuksista ja 

perheestä 
- kertoa kodista, koulusta, 

vapaa-ajasta 
- kysyä samat asiat toisel-

ta 
 
 

 
 
 

 

 
- aika 
- sää 
 

 
kellonajat, viikonpäivät, 
vuodenajat 

- säätilat 

  

 
- lukusanat 1-1000 
 

 
 

 

- laskutoimituksia 

 

 
Rakenteet 
 

- päälauseet, suora 
sanajärjestys 

- kysymyslauseet 

- persoonapronominit 
ja niiden omistus-ja 
objktimuodot  

- s-genetiivi 

- preesens ja tavalli-
simmat apuverbit  
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- substantiivien yksik-
kö ja monikko 

- adjektiivin taivutus 

- yleisimmät preposi-
tiot 

 

 
 

 
 

 
Työskentelytavat: 

- tekstit ja kirjalliset harjoi-
tukset 

- kuuntelu-ja keskustelu-
harjoitukset luokassa ja 
kielistudiossa 

- ATK-avusteinen opiskelu 
(Internet, kieltenopetus-
ohjelmat) 

- parityöskentely 

- pelit ja leikit 

- substantiivien yksikkö ja 
monikko 

- adjektiivin taivutus 

- yleisimmät prepositiot 
 

  
Viestintä- ja mediataito 

 
OPPIAINE :  Ruotsi B1   VUOSILUOKKA:  8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
- tutustuminen Poh-

joismaihin ja niiden 
kulttuureihin jatkuu 

- painopisteenä Norja 
 

   

 
Kortin tai kutsun kirjoit-
taminen  
- kuukaudet, viikon-

päivät 

 
- osaa kirjoittaa kohdekie-

lellä lyhyen viestin esim. 
postikortin päivämääri-
neen ja voinnin kyselyi-
neen, sekä lopettaa 
viestin kohteliaasti 

 

  

 
Matkustaminen 
 
- junalipun osto 
- rahan vaihtaminen 
- tienneuvominen 
- kaupunkisanastoa 

 
- osaa eri matkustusväli-

neet 

- pystyy toimimaan ym-
märrettävästi esim. li-
punostotilanteissa 

- osaa kysyä ja neuvoa 
tietä 

 

  

 
Vuorovaikutustilanteita 
 
- esim. vaateostoksilla 
- puhelinkeskustelu 
- vaatesanastoa 
- harrastukset 
 

 
- oppii kommunikoimaan 

ruotsiksi tavallisimmissa 
arkipäivään liittyvissä ti-
lanteissa, esim. ostoksil-
la ja puhelimessa 
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Rakenteet 

 
- imperfekti 
- perfekti 
- substantiivin taivutus 
- imperatiivi 
- man-rakenne 
- pronomineja (esim. vil-

ken, den här, den där) 
- järjestysluvut 
- päiväys 
- sivulause 
 

 
 

 

  Työskentelytavat KTS OPS 
RUB 7 lk 

 

 
OPPIAINE :  Ruotsi B1   VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
- tutustuminen Poh-

joismaihin ja niiden 
kulttuureihin jatkuu 

- painopisteenä Tans-
ka ja Islanti 

 

 
 

  

 
Elokuvissa 
Kahvilassa 

 
Oppilas oppii 
- ostamaan elokuvalipun 

ruotsiksi 
- elokuvasanastoa 
- kahvilasanastoa 

  

 
Nuorten rahankäyttö 
- kotityöt 
 

 
Oppilas oppii 
- kuvailemaan rahankäyt-

töään ruotsiksi 

  

 
Kännykän käyttö 
- tekstiviestit 
 

 
Oppilas oppii 
- kertomaan omasta kän-

nykän käytöstään 
- kännykkäsanastoa 
 

  

 
Arkipäivän tapahtumia 

 
Oppilas oppii 
- kertomaan päivän kulusta 

ruotsiksi 
 

 
 

 

 
Jatko-opinnot 

 

 
Oppilas oppii 
- koulusanastoa 
- kertomaan lyhyesti perus-

koulun jälkeisistä opin-
noistaan 

 

  

 

Työelämään tutustumi-
nen 
 

 
- työharjoittelusta kertomi-

nen 

  

 

Ympäristö ja ympäris-
tönsuojelu 
 

 
- tutustutaan ympäris-

tösanastoon 
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Rakenteet  

 
- adjektiivien vertailu 
- pronominien omistus-

muodot (vår, er) 
- indefiniittipronomineja 

(någon, ingen) 
- verbien taivutus 
- futuuri 
- ATT+infinitiivi 
- konditionaali 
- prepositioita 
- sivulauseen sanajärjestys 
- jälkilause 
 

 
 

 

   
Työskentelytavat: 
KTS ops 7 lk B-ruotsi 
 

 

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

Kuullun ymmärtämi-
nen 

Puhuminen  Tekstin ymmärtämi-
nen 

Kirjoittaminen  

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

A2.1 Peruskielitaidon 
alkuvaihe 

A1.3 Toimiva alkeis-
kielitaito 

 
Kulttuuritaidot  
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämän-
muotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee maam-
me suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ymmärtää 
pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppi-
las on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 
7.5 Vieraat kielet   
 
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintäti-
lanteissa. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa 
hänet ymmärtämään ja arvostamaan myös muiden kulttuureiden elämänmuotoa. Oppilas 
oppii myös, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja 
monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito- ja kulttuuriaine. 
 
A-KIELI ENGLANTI 
 
A-kieltä opiskellaan kaikille yhteisenä aineena. Lisäksi A-kieli voidaan aloittaa vapaaehtoi-
sena. Hyvien opiskelutottumusten omaksuminen kaikille yhteisen A-kielen opetuksessa luo 
pohjaa myöhemmin alkaville kieliopinnoille. A-kielen opiskelun myötä oppilailla alkaa myös 
kehittyä kulttuurien välinen toimintakyky . 
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VUOSILUOKAT 7−9 
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilantei-
siin sekä harrastuksien, palveluiden ja julkisen elämän alueelle. Kirjoitetun kielen osuus 
opetuksessa kasvaa. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja 
hän hankkii lisää kielten opiskelulle ominaisia strategioita (Opetussuunnitelman perusteet 
2004). 
 

OPPIAINE: Englanti  A1  VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
 
- englanti, maailmankieli 

 
 

- nuoren elämänmuutos 
Englannissa ja Kana-
dassa 

 
- lemmikit ja muita eläi-

miä 
 

- koulu ja kouluaineet 
 
 
 

- ystävyys 
 

 
 
- harrastukset 

 
 
 

- rahankäyttö ja vaatteet 
 

 
- ruoka 
- terveelliset ruokatottu-

mukset 
 
- eurooppalaisia 
 

 

- oppilaan motivoitumi-
nen englannin opiske-
luun 

 

- omasta elämästä ja 
kodista kertominen 

- esittely 
 

- lemmikistä kertominen 
ja kysyminen 

 

- koulusta kertominen ja 
kysyminen 

- tapaamisen sopiminen 
 

- kuvailu 

- hyvien ja huonojen     
uutisten kertominen 

 

- omista ja muiden har-
rastuksista viestintä 

 

- ehdottaminen 

- ostoksilla käyminen 
 

- ruokapöytäkeskustelu 

- mieltymykset 
 

- tutustuminen 
 

 
Aihekokonaisuuksista 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys toteutuu 
erityisesti englannin kielen 
opetuksessa kaikilla luok-
ka-asteilla  
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Rakenteet 

 
- aktiivin aikamuodot 
 
- väitelauseen 

sanajärjestys 
 
- kysymyksen 

sanajärjestys 
 
- verbin –ing-muodon 

käyttö 
 
- indefiniittipronomineja 
 
- adjektiivit 

- konditionaali 

 
 
- preesensin ja imper-

fektin kertaus 
- perfekti ja pluskvam-

perfekti 
- futuuri ja be going to 

 
- spotpa ja liikkuvat 

määreet 
 
 
 
 
- adjektiivien vertailu 

- adverbin muodostami-
nen 

  

 
 
OPPIAINE: Englanti  A1  VUOSILUOKKA:  8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
- matkustaminen 
 
 
 
- liikenteen historiaa 
 
 
 
- Intia, Australia, 

Jamaika, Uusi-
Seelanti, Etelä-
Afrikka 

 
-      Irlanti 
 
- USA 
 
 
 
- koulukiusaaminen  
 
- sankareita 
 
- Suomi 
 
 
- Kanada 
 

 
- matkailusta keskustele-

minen 
- lippujen ostaminen 
 
- tien kysyminen ja neu-

vominen 
 
 
- eri maiden vertailua 

 
 
 
 
 

 
- amerikanenglantiin ja 

joihinkin osavaltioihin tu-
tustuminen 

 
- arvoista keskustelemi-

nen 
- tapahtuman kuvailu 
 
- Suomesta ja suomalai-

suudesta kertominen 

 
 
 
 
Ihminen ja teknologia 
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Rakenteet 
- ING-muodon käyt-

tö 
- artikkelit ja niiden 

korvikkeet 
- can/be able to 
- must/have to 
- aktiivin aikamuoto-

jen kertaus 
- artikkelit ainesa-

noissa 
- kestomuodot 
- epäsuora kerronta 
- passiivin preesens 

ja imperfekti 
- ehtolauseet 

  

 
  

 

OPPIAINE:  Englanti A1  VUOSILUOKKA:  9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
- Kanada 
- kierrätys 
- työ 
 
 
 
 
 
 
- kotikaupunki ja palve-

lut 
 
 
 
- media 
 
- ympäristönsuojelu 
 
 
 
-      kulttuuritekstejä  

 
 
-      termit englanniksi 
- ammatteja englan-

niksi 
- työhaastattelu 
- omista vahvuuksista 

kertominen 
- kesätöistä  ja TETis-

tä kertominen 
 
- viestintätilanteet 

palveluja käytettäes-
sä englanniksi 

 
- median tutkiskelu    

englanniksi 
- oman toiminnan 

tarkastelu, keskuste-
lu englanniksi 

 
- luetun ymmärtämi-

sen vahvistaminen 

  

 
Rakenteet 

-     passiivi 

- futuuri ja 1. ja 2. kondi-
tionaali 

- ING-muodon käytön 
kertaus 

- TO+infinitiivi 
- epäsuora esitys 
- lukusanojen ja sub-

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

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

Englanti B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

B1.1 Toimiva 
peruskielitaito 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito  

Muut kielet A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

A2.2 Kehittyvä 
peruskielitaito 

A2.1 Peruskieli-
taidon alkuvaihe 

 
Kulttuuritaidot  
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas  

 käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 

 on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun 
merkityksen (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 

 

7.6  Matematiikka 

 
Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetel-
mien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelua, ja sen 
tulee ohjata oppilasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia sekä etsimään ratkaisuja nii-
hin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasva-
miseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta. 
 
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja 
matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä 
apuvälineenä yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan 
abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista 
ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan oppimisprosessin tukemisessa. 
 
VUOSILUOKAT 6−9 

 
Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten 
käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat ar-
kipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppimi-
nen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen (Opetus-
suunnitelman perusteet 2004). 
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OPPIAINE: matematiikka luvut ja laskutoimitukset VUOSILUOKKA:  7 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Luonnolliset luvut 
 
- peruslaskutoimitukset 
- laskujärjestys 
 
 
 

 
 
varmennetaan  
- peruslaskutoimitukset  
- laskujärjestys  
- päässälaskut 
 

 
 
- osallistuva kansalaisuus 

ja yrittäjyys: 
kaupankäyntiin, postiin ja 
matkustamiseen liittyvät 
laskentatyöt  
 

 

 
Kokonaisluvut 
 
- järjestäminen 
- peruslaskutoimitukset  
- itseisarvo ja vastaluku  
 

 
 
- luotettava peruslasku-

taito 
 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Murtoluvut 
 
- supistaminen  ja laven-

taminen 
- peruslaskutoimitukset 
- luvun jakaminen alkute-

kijöihin 
- käänteisluku 
 
 

 
 
- varmennetaan yhteen- 

ja vähennyslasku 
 
oppilas 
- osaa kerto- ja jakolas-

kun  
- osaa laskujärjestyksen 

 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 
 
 
 

 

 
Desimaaliluvut 
 
- peruslaskutoimitukset 
- desimaalilukujen esittä-

minen murtolukuina 

 
 
- varmennetaan perus-

laskutoimitukset 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 
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OPPIAINE: matematiikka geometrisia kuvioita  VUOSILUOKKA:   7 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

Tasokuviot 
 
- ympyrä 
- kolmiot 
- nelikulmiot 
- monikulmiot 

 
- pituus- ja pinta-

alayksiköt 
- pinta-ala 

 
 

- osien nimeäminen 
- luokittelu 

 
 

- varmennetaan  yksi-
köiden hallinta sekä 
suunnikkaan ja kolmion 
piirin ja pinta-alan las-
keminen  

 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö, geomet-
rinen piirtäminen mate-
maattisilla ohjelmilla 

 

Kulmat ja suorat 
 
- kulmat ja niiden mittaa-

minen, piirtämi-
nen,puolittaminen jasiir-
täminen 

 
- suora ja jana 
- normaali ja keskinor-

maali 
 
- risti- ja vieruskulmat 
- kehä- ja keskuskulmat 
- tangenttikulma 
- kolmion kulmien summa 
 

 
 
- luokittelu 
- piirtäminen piirtokolmi-

olla ja geometrisesti 
 
 
 
 
 
 
- oppilas ymmärtää kul-

mien välisiä suhteita 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

Koordinaatisto 
 
- piirtäminen 
- piste koordinaatistossa 

 
 
- varmennetaan pisteen 

sijoittaminen koor-
dinaatistoon  

 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

Yhtenevyyskuvaukset 
 
- peilaus ja symmetria 

suoran ja pisteen suh-
teen 

- kierto ja siirto tasossa 
 

 
oppilas  
- osaa peilata pisteen ja 

suoran suhteen  
- ymmärtää symmetrian 
- osaa kiertää ja siirtää 

kuvioita tasossa 
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OPPIAINE: matematiikka luvuista kirjaimiin  VUOSILUOKKA:  7 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

Lukujonot 
 
- lukujono 
- kuviojono 
- aritmeettinen jono 
- geometrinen jono 
 

 
 
oppilas 
- osaa päätellä luku-

jonosta säännön  
- tutustuu aritmeettiseen 

ja geometriseen luku-
jonoon 

  

Lausekkeet 
 
- muuttujakäsite 

 
 

- lausekkeen arvon     
laskeminen 

 
 

- lausekkeiden yhteenlas-
ku 

 
 
 

- lausekkeen muodosta-
minen 

 
 
 
Potenssit 
 
- määritelmä 
- lausekkeita 

 
Oppilas 
- tutustuu muuttujakäsit-

teeseen 
 

- oppii laskemaan muut-
tujalausekkeen arvon  

 
- osaa yhdistää saman-

muotoisia termejä  
 
 
- oppii muotoilemaan 

sanallisen tehtävän 
matemaattiseksi lau-
sekkeeksi 

 
 
- luotettava peruslasku-

taito (eksponenttina 
luonnollinen luku) 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

Yhtälöt 
 
- määritelmä 
- ratkaisu eli juuri  

 
- yhtälön ratkaiseminen  
 
  
 

 
Oppilas 
- ymmärtää käsitteet 
 
- osaa ratkaista yhtälön  

vastalaskuilla 
- osaa ratkaista yksin-

kertaisia ongelmateh-
täviä yhtälön avulla 

 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 
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OPPIAINE: matematiikka potenssi ja polynomi VUOSILUOKKA:  8 

 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Potenssit 
 
- kertausta 
 
- potenssiopin kaavat 
 
- eksponenttina nolla tai 

negatiivinen kokonaislu-
ku 

 
 
- kymmenpotenssimuoto 
 

 
 
Oppilas 
 
- osaa potenssiopin kaa-

vat  
- osaa korottaa luvun 

kokonaislukupotenssiin 
 
- osaa esittää pienet ja 

suuret luvut  kymmen-
potenssimuodossa ja 
osaa laskimen käytön 
niillä 

 
 

 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
radioaktiivinen hajoaminen 
ihminen ja teknologia: 
laskimen käyttö, tietoko-
neavusteisten ohjelmien 
käyttö  
 
 
 

 

 
Neliöjuuri 
 
- määritelmä 
- tarkka arvo 
- likiarvo 

 
Oppilas  
 
- ymmärtää juuren käsit-

teen 
- osaa laskea helppoja 

laskutoimituksia neliö-
juurella 

- osaa ratkaista tehtäviä, 
joissa tarvitaan neliö-
juurta 

  

 
Polynomit 
 
- polynomin käsite 
 
- polynomin arvon laske-

minen 
 
- polynomien yhteen-, 

vähennys- ja kertolasku 
 
- polynomilausekkeen 

sieventäminen 

 
 
oppilas 
 
- ymmärtää käsitteet 
- osaa laskea polynomin 

arvon 
 
- osaa polynomien yh-

teen-, vähennys- ja 
kertolaskun 

- osaa laskujärjestyksen 
polynomilausekkeissa 

 

 
 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 
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OPPIAINE: matematiikka yhtälö ja epäyhtälö  VUOSILUOKKA:  8 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Yhtälöt 
 

- määritelmä 
- ratkaisu eli juuri  

 
- yhtälön ratkaiseminen  

 
- nimittäjä yhtälöissä 

 
- fysiikan yhtälöitä 
 
 
- epäyhtälö 
 

 
 
Oppilas 
- ymmärtää käsitteet 
 
- osaa poistaa sulkeet ja 

nimittäjän sekä ratkais-
ta yhtälön  vastalaskuil-
la tai termin siirrolla 

- osaa ratkaista yksin-
kertaisia ongelmateh-
täviä yhtälön avulla 

 
- tutustuu epäyhtälöihin 

 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 
Verrannollisuus 
 
- suhde 

 
- verrannot 

 
- suoraan ja kääntäen 

verrannollisuus 
 

- ongelmatehtäviä 
 
 

 
 
Oppilas 
 
- ymmärtää käsitteet 
- osaa verrannon ratkai-

sun 
 

- osaa ratkaista yksin-
kertaisia ongelmateh-
täviä verrannon avulla 

 
 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 

OPPIAINE: matematiikka kuvioiden ja kappaleiden geometriaa    VUOSILUOKKA: 8 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Yhdenmuotoisuus 
 
- yhdenmuotoisuus 
 
- mittakaava 
 
 

 
 
Oppilas 
- ymmärtää käsitteet   

 
- osaa soveltaa mitta-

kaavaa arkielämän las-
kuissa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Tasokuvioiden pinta-ala 
Suunnikas, kolmio, puoli-
suunnikas 

 
Oppilas  
- osaa soveltaa tasoku-

vioiden pinta-alan las-
kutapoja 
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Pythagoraan lause 
 
- toisen asteen yhtälö 
 
 
 
- Pythagoraan lause 

 
 
Oppilas 
- osaa ratkaista vaillinai-

sen toisen asteen yhtä-
lön 

 
- osaa käyttää Pythago-

raan lausetta suora-
kulmaisen kolmion osi-
en ratkaisemisessa 

 

 
 
 
 
 
 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 
Ympyrä 
 
- ympyrän pinta-ala ja 

kehän pituus  
 
- sektorin pinta-alakaaren 

pituus 
 
 
- sovelluksia 
 

 
 
Oppilas 
- osaa laskea ympyrän 

pinta-alan ja kehän pi-
tuuden  

 
- osaa laskea päätellen 

sektorin pinta-alan ja 
kaaren pituuden 

 
- osaa käyttää sovellus-

tehtävissä ympyrän 
pinta-alan ja kehän pi-
tuuden laskutapoja 

 

 
 

- ihminen ja teknologia: 
tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 

OPPIAINE: matematiikka funktio ja yhtälöpari  VUOSILUOKKA:   9 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Funktio  
 
- funktion käsite 
 
- funktion arvo  
 
 
- lineaarinen funktio 
- paraabeli 
 
 
 
- kulmakerroin ja vakio-

termi 
 
 
 

 
Oppilas 
 
- ymmärtää funktion 

käsitteen 
- osaa:  

askea funktion arvon 
 
- kuvaajan piirtämisen 
- tulkita funktion kuvaa-

jaa  
 
 
- ymmärtää kulmaker-

toimen ja vakiotermin 
merkityksen 

 

 
 
 

- ihminen ja teknologia: 
tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 
Verrannollisuus 
 
- suoraan ja kääntäen 

verrannollisuus 
 
- verrannollisuus koor-

dinaatistossa 

 
Oppilas 
 
- ymmärtää käsitteet 
- osaa ratkaista arkielä-

män tehtäviä verran-
nollisuuden avulla  

 

 
 
 

- ihminen ja teknologia: 
tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 
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Yhtälöparit 
 
- graafinen ratkaisu 
- algebrallinen ratkaisu 

 
Oppilas  
 
- osaa ratkaista yhtälö-

parin graafisesti ja al-
gebrallisesti 

- osaa käyttää yhtälöpa-
reja yksinkertaisten 
ongelmien ratkaisemi-
seen 

 
 

 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 

OPPIAINE: matematiikka prosenttilasku, tilastoja ja todennäköisyyksiä      VUOSILUOKKA: 9 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Prosenttilaskenta 
 
- prosenttiluku 
- prosenttiarvo 
- perusarvo 
- muutosprosentti 
- vertailuprosentti 
- liuoslaskut 
- verot 
- maksut 
 

 
 
oppilas 
- varmentaa prosentti-

laskennan perustehtä-
vät 

 
- osaa soveltaa prosent-

tilaskentaa arkielämän 
tehtäviin  

 
 
- osallistuva kansalaisuus 

ja yrittäjyys:pankkilaskut, 
verotus 

 

 
Tilastot 
 
- diagrammit 
 
 
 
 
- frekvenssi 
- suhteellinen frekvenssi 
- hajonta 
- keskiarvo 
- mediaani 
- tyyppiarvo 
 

 
Oppilas 
 
- osaa tulkita ja laatia 

diagrammeja 
 
 
 
- ymmärtää käsitteet 
 
- osaa tehdä tilastollisen 

tutkimuksen 

 
 

- viestintä ja mediataito, 
ihminen ja teknologia: 
tietojen haku internetis-
tä, diagrammien piirtä-
minen 

 

 
Todennäköisyyslaskenta 
 
- käsite 
- klassinen todennäköi-

syys 
- tilastollinen todennäköi-

syys 
 

 
 
 
 
- oppilas ymmärtää kä-

sitteet 

  

 

 

 

 

 



 26 

OPPIAINE: matematiikka trigonometria ja avaruusgeometria           VUOSILUOKKA: 9 
 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

 
Trigonometria 
 
- trigonometriset funktiot-

sini, kosini ja tangentti 
 
- suorakulmaisen kolmion 

osien laskeminen 
 
- sanallisia tehtäviä 

 
Oppilas  
 
- osaa käyttää tri-

gonometriaa suorakul-
maisen kolmion osien 
ratkaisemisessa 

 
 
- osaa sovellustehtäviä 
 

 
 

 
- ihminen ja teknologia: 

tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avaruusgeometria 
 
särmiöt 
lieriöt 
kartiot 
pyramidit 
pallot 
tilavuuden yksiköt 

 
 
oppilas 
-osaa luokitella kappalei-
ta 
-osaa piirtää kappaleita  
kavaljeeriperspektiivissä 
-osaa soveltaa kappalei-
den tilavuuden ja pinta-
alan laskutapoja  
 

 
 

-ihminen ja teknologia: 
tietokoneavusteisten oh-
jelmien käyttö 

 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas  

 huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 

 osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemas-
sa, ei ole olemassa  

 osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon  

 osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen 
esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja 
tarkistaa tuloksen oikeellisuuden  

 osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa  

 osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa, puu-, pol-
ku- tai muuta diagrammia käyttäen.  

 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 

 arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hä-
nellä on luotettava peruslaskutaito 

 korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jaka-
maan luvun alkutekijöihinsä. 

 ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta  

 käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tu-
levien ongelmien ratkaisemisessa.  

 
Algebra 
Oppilas osaa 

 ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
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 sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita 

 potenssien laskutoimitukset  

 muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista 
sen algebrallisesti tai päättelemällä  

 käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen  

 arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet.  
 
Funktiot 
Oppilas  

 osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta  

 osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan  

 osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan  

 osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti 
yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta 

 tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; hän osaa määrittää 
kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä. 

 
Geometria 
Oppilas osaa 

 tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 

 soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja  

 käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemi-
seen  

 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy sovelta-
maan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa  

 soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa  

 käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien rat-
kaisemiseen 

 suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia sekä muuntaa tavanomaisimpia mit-
tayksiköitä.  

 
Todennäköisyys ja tilastot 
Oppilas osaa 

 määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen empiirisen 
tutkimuksen todennäköisyydestä; hän ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuu-
den merkityksen arkielämän tilanteissa 

 lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta frek-
venssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon (Opetussuunnitelman perusteet 
2004). 

 
 

7.8 Biologia ja maantieto 
 
BIOLOGIA 
 
VUOSILUOKAT 7–9   
 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetuksen tulee ke-
hittää oppilaan luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään luonnon perusilmiöitä. Tavoit-
teena on, että oppilaat tutustuvat myös evoluutioon, ekologian perusteisiin ja ihmisen ra-
kenteeseen ja elintoimintoihin. Biologian opetuksessa oppilasta ohjataan kiinnittämään 
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huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmi-
sen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  
 
Biologian opetuksen tulee perustua tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontie-
teellistä ajattelua. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tut-
kia luontoa sekä hyödyntää biologisen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. 
Opetus järjestetään siten, että oppilaat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luon-
nossa opiskelusta, oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja 
elämän eri muotoja kasvaa (Opetussuunnitelman perusteet 2004).  
 

OPPIAINE:  Biologia  VUOSILUOKKA: 7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Järvet ja joet 

 
Oppilas 
- osaa veden kiertoku-

lun ja ymmärtää sen 
merkityksen 

- kykenee tunnistamaan 
tavallisimmat vesikas-
vit ja osaa niiden ra-
kenteen 

- tunnistaa yleisimmät 
kalat, vesilinnut ja ve-
sinisäkkäät sekä osaa 
niiden elintapoja 

- tuntee planktonin ja 
vesiselkärangattomien 
merkityksen luonnossa 

- osaa vesiekosystee-
min rakenteen ja toi-
minnan 

- osaa eliökunnan jär-
jestelmän perusteet 

 
- vesiselkärangattomien 

keruu ja tutkiminen 
- planktonin tutkiminen 

mikroskoopilla 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
Itämeri 

 
Oppilas 
- tietää Itämeren eri-

koispiirteet 
- tunnistaa Itämeren 

eläimistöä ja kasvilli-
suutta 

- ymmärtää Itämeren 
suojelun tärkeyden 

 
 
 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

OPPIAINE:  Biologia  VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Solu 

 
Oppilas  
- tuntee kasvi- ja eläin-

solun rakenteen ja eri 
osien toimin-
nan/merkityksen 

- osaa fotosynteesin ja 
ymmärtää sen merki-
tyksen 

 
 

AK7: Ihminen ja teknolo-
gia 
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Metsän ja suon kasvit ja 
eläimet 

 
Oppilas 
- tunnistaa tavallisimmat 

kasvi- ja eläinlajit  
- ymmärtää miten kasvi- 

ja eläinlajit ovat sopeu-
tuneet Suomen luon-
toon 

- osaa metsän ekosys-
teemin rakenteen ja 
toiminta 

- tunnistaa erilaiset 
metsätyypit ja osaa 
vertailla niiden syntyyn 
vaikuttavia tekijöitä 

- osaa kuvata kasvien ja 
sienten lisääntymistä 

 
- kasvilajien keruu luon-

nosta 
- eläinesitelmät 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
Metsät ja ihminen 

 
Oppilas  
- tietää metsien merki-

tyksen 
- osaa metsänhoidon 

perusperiaatteita 
- ymmärtää metsien 

kestävän käytön peri-
aatteet 

 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 

OPPIAINE:  Biologia  VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Ihminen  
 

 
Oppilas 
- tietää ihmisen fyysisen 

rakenteen ja ymmär-
tää keskeiset elintoi-
minnot 

 
- veriryhmien määritys 
- keuhkojen tilavuuden 

testaus 
- sydämen sykkeen mit-

taus 
 
AK7: Ihminen ja teknologia 

 

 
Ihmisen lisääntyminen  

 
Oppilas 
- osaa seksuaalisuuden 

biologisen perustan 
- osaa selostaa suku-

puolisolujen synnyn, 
yhdynnän, hedelmöi-
tyksen, raskauden ku-
lun ja synnytyksen 

- tietää sukupuolitaudit 
ja ehkäisymenetelmät 

 
 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 
AK7: Ihminen ja teknologia 
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Perinnöllisyys 

 
Oppilas  
- osaa perinnöllisyyden 

perusperiaatteet 
- tietää perimän ja ym-

päristön merkityksen 
ominaisuuksien kehit-
tymisessä 

 
 
AK7: Ihminen ja teknologia 

 
 
 
 

 
Evoluutio 
 

 
Oppilas 
- tuntee eliökunnan 

synnyn ja kehityksen 
- tuntee ihmisen evo-

luution 

 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
Ihminen ja ympäristö 

 
Oppilas 
- tuntee ympäristön-

suojelun sisällön ja 
sen tavoitteet 

- ymmärtää kestävän 
kehityksen periaatteet 

 

 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Biologian tutkimustaidot 
Oppilas osaa 

 käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan   

 työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa kerä-
tä kasveja ohjeiden mukaisesti  

 toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia.  
 
Luonto ja ekosysteemit 
Oppilas osaa 

 jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa lähi-
luonnon kasvi-, eläin- ja sienilajeja  

 kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan  

 nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä  

 tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi- tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia 

 selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä  

 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä ekologi-
sen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet. 

Elämä ja evoluutio   
Oppilas osaa 

 kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta  

 selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta 

 kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä  

 selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet 

 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.  
 
Ihminen 
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Oppilas osaa 

 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 
pääpiirteet 

 selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja  

 selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskau-
den kulun ja synnytyksen  

 käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. 
  
Yhteinen ympäristö 
Oppilas osaa 

 kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja  
ympäristösuojelun merkitystä 

 tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta 
kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa esi-
merkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti 
(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 
MAANTIETO 
 
VUOSILUOKAT 7–9 
 
Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöi-
tä. Opetuksen tulee kehittää oppilaiden maantieteellistä maailmankuvaa ja sen alueellista 
perustaa. Maantiedon opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä tarkastella luon-
nonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäris-
tön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saakka. Opetuksen tulee oh-
jata oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vai-
kutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.  
 Maantiedon opetus järjestetään siten, että oppilaiden kulttuurien tuntemus lisääntyy ja 
kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa kehit-
tyy. Maantiedon opetuksen tulee toimia siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteelli-
sen ajattelun välillä. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan maapallolla 
esiintyvien luonnontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja 
seuraussuhteita. Maantiedon opetuksen tulee tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestä-
vään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 

OPPIAINE:  Maantieto  VUOSILUOKKA: 7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Maailma 

 
Oppilas 
- osaa määrittää paikan 

sijainnin ja alueiden väli-
siä etäisyyksiä 

- hallitsee alueen ilmas-
toon vaikuttavien tekijöi-
den merkityksen 

- tietää maapallon endo-
geeniset tapahtumat ja 
niiden seuraukset 

 
 

 

 
Latinalainen Amerikka 

 
Oppilas 
- tuntee alueen väestö-

pohjan ja sen merkityk-
sen 

 
 
AK2: Kulttuuri-
identiteetti ja kansain-
välisyys 
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- tietää alueen intiaanikult-
turit ja osaa arvostaa nii-
tä 

- tuntee alueen luon-
nonolot ja ihmistoimin-
nan 

- osaa alueen karttakuvan 

 

 
Pohjois-Amerikka 

 
Oppilas 
- tietää USA:n vaikutus-

vallan maailmassa ja 
sen seuraukset 

- tuntee alueen väestö-
pohjan ja sen merkityk-
sen 

- tuntee alueen luon-
nonolot ja ihmistoimin-
nan 

- tuntee alueen kulttuurin 
piirteitä 

- osaa alueen karttakuvan 

 
 
AK2: Kulttuuri-
identiteetti ja kansain-
välisyys 
 
AK5: Vastuu ympäris-
töstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuu-
desta 

 

OPPIAINE:  Maantieto  VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Eurooppa maanosana  

 
Oppilas 
- hallitsee Euroopan 

karttakuvan 
- tietää ilmaston ja kas-

villisuuden eri puolilla 
Eurooppaa 

- tietää asutuksen ja-
kautumisen eri puolilla 
Eurooppaa 

 
- ilmastodiagrammit  

 

 
Euroopan unionin maat 

 
Oppilas 
- tietää EU-valtiot ja 

niiden perustiedot 
- tietää EU:n jäsenyy-

den merkityksen 
- tuntee syvällisemmin 

keskeisimmät EU-
valtiot 

 

 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

 

 
 

 
EU:n ulkopuoliset maat 

 
Oppilas  
- osaa keskeisimmät 

asiat Venäjästä ja 
ymmärtää sen merki-
tyksen Suomelle 

 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

 

 

 
Euroopan tulevaisuus 

 
Oppilas 
- ymmärtää Euroopan 

väestörakenteen ja 
sen merkityksen 

- tuntee Euroopan eri 
kulttuureita 

 

 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

 
AK5: Vastuu ympäristös-
tä, hyvinvoinnista ja kes-
tävästä tulevaisuudesta 
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OPPIAINE:  Maantieto  VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Suomen karttakuva ja 
Suomen sijainti 

 
Oppilas  
- hallitsee Suomen kart-

takuvan 
- ymmärtää Suomen 

sijainnin ja sen merki-
tyksen 

- osaa käyttää ja tulkita 
erilaisia karttoja 

 
- kartan piirtäminen 
 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

 

 

 
Pohjoinen luonto 

 
Oppilas  
- tuntee Pohjolan ilmas-

ton 
- tietää kallio- ja maape-

rän rakenteen ja niiden 
synnyn 

- tietää Itämeren ja si-
sävesien erityispiirteet, 
niiden merkityksen ja 
niihin liittyvät ympäris-
tökysymykset 

 
- ilmastodiagrammit 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
Elämää pohjoisessa 

 
Oppilas 
- tietää Suomen väes-

tön rakenteen ja sen 
merkityksen 

- tietää muuttoliikkeen ja 
sen merkityksen 

- osaa maa- ja metsäta-
louden, teollisuuden ja 
liikenteen merkityksen 

- hallitsee Suomen 
energiatalouden pe-
rustan ja siihen liittyvät 
ympäristökysymykset 

- osaa kuvata ja analy-
soida asutuksen ja 
elinkeinojen alueellisia 
piirteitä ja sijoittumista 
Suomessa 

 
- kuntien välisen muutto-

liikkeen tutkiminen 
- väestöpyramidin teko 

tilastojen pohjalta 
 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 
 
AK6: Turvallisuus ja lii-
kenne 
 
AK7: Ihminen ja teknologia 

 

 
Suomi ja muu maailma 

 
Oppilas 
- tietää Suomen kan-

sainväliset sitoumuk-
set 

- osaa perusasiat naa-
purivaltioista 

- tietää keskeiset glo-
baaliset ympäristöon-
gelmat 

 

 
AK2: Kulttuuri-identiteetti 
ja kansainvälisyys 

 
AK5: Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Maantieteelliset taidot 
Oppilas osaa 

 etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi kartta-
merkkejä ja kartan mittakaavaa  
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 tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia ja tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi 
uutislähteitä ja tietoverkoissa olevaa tietoa  

 havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla 

 vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse ilmasto-
diagrammin tilastotietojen perusteella. 

 
Maailman jäsentäminen 
Oppilas osaa 

 hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuuri-
maantieteelliset peruspiirteet 

 soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 
uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle.  

 
Euroopan jäsentäminen 
Oppilas osaa 

 kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Eu-
roopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden 

 vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuk-
sessa muiden maailman alueiden kanssa. 

Suomen jäsentäminen 
Oppilas osaa 

 selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot 
ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla  

 kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista 
Suomessa 

 analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvokkaat kult-
tuuri- ja perinnemaisemat 

 osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman elinympäris-
tönsä suunnitteluun ja kehittymiseen 

 suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun ympä-
ristöön liittyviä tutkimuksia 

 tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökult-
tuurit  

 kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 
ja koko maailman kanssa.  
 

Yhteinen ympäristö 
Oppilas osaa 

 selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat, 
kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen 
saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma 

 kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja 
parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa 

 kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantami-
seksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehitys-
kysymyksiä voidaan ratkaista (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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7.9 Fysiikka ja kemia  
 
FYSIIKKA 
 
VUOSILUOKAT 7–9 
 
Vuosiluokilla 7–9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysii-
kasta ja käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankin-
nan taitoja.  
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset 
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista 
edetään kohti fysiikan peruskäsitteitä ja lakeja. Kokeellisuuden tehtävänä on auttaa oppi-
lasta hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä 
käsitteitä, periaatteita ja malleja sekä kehittää kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja 
ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun. 
 Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämi-
seen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetus 
antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuu-
luvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ym-
märtämään fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristös-
sä ja yhteiskunnassa. 
 Fysiikan opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen maail-
mankuvan muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti 
energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa (Opetussuunnitelman 
perusteet 2004).  

OPPIAINE:  Fysiikka (1. kurssi)  VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Fysiikan työtapoja 

 fysiikan tutkimus-
malli 

 mittaaminen 
 
Lämpötila  
 
Tiheys 

 
Oppilas 

 oppii havainto-
jen, mittausten ja 
päätelmien teke-
mistä 

 oppii suunnitte-
lemaan luonnontie-
teellisen tutkimuk-
sen 

 oppii käsittele-
mään, esittämään 
ja tulkitsemaan mit-
taustuloksia 

  

 
 
Aallot 

 värähdysliike, mm. 
heiluri 

 aaltoliike 

 ääni 
 
Valo 

 ominaisuudet 

 heijastuminen 

 taittuminen 

 optiset laitteet 

 värit 

 
Oppilas 

 ymmärtää aalto- 
ja värähdysliik-
keen peruskäsit-
teet 

 ymmärtää äänen 
ja valon merki-
tyksen ja tuntee 
niiden sovelluk-
sia ja sovellusten 
periaatteita 

 

 
Viestintätekniikka ja 
mediataito 

 äänen ja valon 
merkitys viestintä-
tekniikassa 

 kamera 
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OPPIAINE: Fysiikka (2. kurssi)  VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
 
Lämpöenergia 

 lämpö käsitteenä 

 olomuodon muu-
tokset 

 lämpöenergian siir-
tyminen 

 Lämpölaajenemi-
nen 

 
Oppilas 

 ymmärtää käsit-
teiden lämpö ja 
lämpötila yhteyden 
ja eroavaisuudet 

 osaa soveltaa 
tietojaan arkielä-
män ilmiöihin 

 tuntee energian-
tuotanto-muotoja ja 
niiden ympäristö-
vaikutuksia 

 ymmärtää ener-
gian säästämisen 
merkityksen yksi-
lön ja yhteiskunnan 
kannalta  

 
Kurssin laajuus 1,5 vuosi-
viikkotuntia 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä + ihminen ja 
teknologia 

 energiantuotanto 
ja ympäristö 

 energian säästä-
minen 

 

 

Liike ja voima 

 tasainen liike 

 kiihtyvä liike 

 vuorovaikutus ja 
voima 

 massa  

 painovoima 

 tiheys 

 kitka ja väliaineen 
vastus 

 paine ja noste 
 

Oppilas 

 osaa laatia 
graafisia esityksiä 
liikkeestä  erilaisiin 
koordinaatistoihin   

 osaa laskea no-
peuksia ja ymmär-
tää nopeuden mer-
kityksen liikenne-
turvallisuuteen liit-
tyvissä asioissa 

 ymmärtää voi-
man merkityksen 
liikettä muuttavana 
suureena 

 ymmärtää pai-
novoiman merki-
tyksen arkielämäs-
sä 

 

Turvallisuus ja liikenne 

 nopeuteen liittyvät 
turvallisuusriskit 

 kitkan merkitys 
jarrutuksissa eri 
pinnoilla 

 

 

 
  ymmärtää kitkan 

ja väliaineen vas-
tuksen  hyötyjä ja 
haittoja 

 ymmärtää suh-
teen vakioisuuden 
merkityksen fysi-
kaalisen suureen 
määrittelyssä (tihe-
ys) 
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OPPIAINE: Fysiikka (2. kurssi)   VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Liike ja energia 

 liike-energia 

 potentiaalienergia 

 työ 

 teho 

 yksinkertaiset ko-
neet: vipu, kalteva 
taso, väkipyörä 

 painopiste ja ta-
sapaino 

 

 
Oppilas 

 tunnistaa eri mekaa-
nisen energian muo-
dot ja niiden välisen 
yhteyden työhön 

 ymmärtää ja osaa 
laskea työn ja tehon 
välisen yhteyden  

 pystyy yhdistämään 
ravinnon energian 
merkityksen kykyyn 
tehdä työtä 

 ymmärtää yksinker-
taisten koneiden toi-
mintaperiaatteet ja 
niiden historiallisen 
merkityksen  

 
Turvallisuus ja liikenne 

 liike-energia ja 
onnettomuudet 
 

 

 
OPPIAINE:  Fysiikka (3. kurssi)  VUOSILUOKKA:  9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Sähköoppi 

 sähkövaraus 

 virtapiiri 

 kytkennät 

 mittaaminen 

 resistanssi ja Oh-
min laki 

 sähkölaitteen teho 
ja sähköenergia 

 magneetti ja mag-
neettikenttä 

 sähkömagneetti 

 sähkömagneetti-
nen induktio: ge-
neraattori, muun-
taja 

 sähköntuotanto 

 sähkömagneetti-
nen viestintä 

 energialähteet ja 
energiatuotanto 

 
Oppilas 

 ymmärtää sähköva-
rauksen ja jatkuvan 
sähkövirran välisen yh-
teyden 

 hallitsee yksinker-
taisten virtapiirien ra-
kentamisen ja sähköis-
ten suureiden mittaa-
misen työturvallisuuden 
huomioiden 

 ymmärtää tasa- ja 
vaihtovirran erot ja nii-
den merkitykset sähkö-
laitteiden toiminnassa 

 osaa laskea sähkö-
energian kulutuksen ja 
arvioida sen kulutuk-
seen vaikuttavia tekijöi-
tä kotona 

 tuntee sähkömag-
neettisen viestinnän 
perusperiaatteet 

 
Turvallisuus ja liikenne 

 sähköturvallisuus 

 sähkön mahdolli-
suudet liikentees-
sä 

 
 
Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestä-
västä kehityksestä + 
ihminen ja teknologia 

 sähköenergia ja 
ympäristö 

 energian säästä-
minen 

Viestintätekniikka ja 
mediataito 

 tuntee sähkö-
magneettisen 
viestinnän perus-
periaatteet 
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Luonnon rakenteet 

 kvarkeista galak-
seihin 

 atomin ydin 

 fissio ja fuusio 

 radioaktiivisuus 

 sähkömagneetti-
nen säteily: sätei-
lylajit 

 puoliintumisaika 

 säteilyltä suojau-
tuminen 

 säteilyn hyödyt ja 
haitat 

 

 
Oppilas 

 ymmärtää mikro- ja 
makromaailman ra-
kenteiden välisen 
yhteyden 

 tuntee ydinenergia 
tuotannon periaat-
teet ja ympäristöris-
kit 

 tuntee säteilyn käy-
tön mahdollisuudet 
ja niihin liittyvät riskit 

 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 ydinvoimaan liitty-
vät globaalit riskit 

 kansainvälisten 
sopimusten merki-
tys  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestä-
västä kehityksestä + 
ihminen ja teknologia 

 

 

 
Tähtitiede 

 aurinkokunta 

 tähdet  

 tähdistöt ja galak-
sit 

 maailmankaikkeu-
den synty 

 
Oppilas 

 tutustuu maailman-
kaikkeuden synty-
teorioihin ja muo-
dostaa itselleen ku-
van maailmankaik-
keudesta ja sen 
keskeisistä raken-
teista 

 
Viestintätekniikka ja 
mediataito 

 monipuolinen tie-
toverkkojen käyttö 
tiedon hankinnas-
sa 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8  
 
Luonnon tutkimisen taidot  
Oppilas 

 osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  

 osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 
yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

 osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen 
ja graafien avulla sekä tulkita niitä 

 osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

 tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista tiedon-
hankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

 
Liike ja voima 
Oppilas  

 osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja  liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, 
kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 

 osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustuloksis-
ta sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden 
tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen 

 ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaat-
teen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

 osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää 
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää 
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

 tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
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 ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan. 
 

Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas  

 tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen syn-
nyn, etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 

 tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia 
ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla  

 osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttä-
en erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 

 ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi 
melu ja siltä suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa. 

 
Lämpö 
Oppilas  

 tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa 
tulkita niitä 

 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen läm-
penemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  

 osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tar-
kastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. 

 
Sähkö 
Oppilas  

 osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 
periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuk-
sia  

 ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuk-
sien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toimin-
nasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina 

 tuntee sovelluksia kuten sähkölaitteet ja sähköinen viestintä 

 tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja kuten muuntajan toiminta, osaa 
selittää energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten 
hyötyjä ja haittoja.  

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas  

 tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia,  pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaa-
rattomista ja osaa suojautua säteilyltä   

 hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa 
havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla  

 osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuo-
rovaikutus ja säteily 

 ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 
muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamises-
sa (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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KEMIA 
 
VUOSILUOKAT 7–9 
 
Kemian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta 
ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedon-
hankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle per-
soonallisuuden kehittymisen ja nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta 
välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen 
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee 
antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian 
tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan 
vastuuta ympäristöstään. 

Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön 
liittyvien aineiden ja ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Tästä edetään ilmiöiden tulkit-
semiseen, selittämiseen ja kuvaamiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden 
mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Kokeellisuuden tulee auttaa oppilasta hahmotta-
maan luonnontieteiden luonnetta ja omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, peri-
aatteita ja malleja, kehittää käden taitoja, kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja se-
kä innostaa oppilasta kemian opiskeluun(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 

 

OPPIAINE:  Kemia (1. kurssi)  VUOSILUOKKA: 7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 

Kemiaa tutkimaan 

 
Työturvallisuus 
 
 
 
 
Puhdas aine ja seos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liuos 
 
 
 
Erotusmenetelmät 
 
 
 
 
 

 
 
 
Perehdytään turvalliseen 
työskentelyyn kemian 
luokassa. 
 
Opitaan käyttämään 
kaasupoltinta. 
 
Perehdytään aineiden 
ominaisuuksiin ja opitaan 
puhtaan aineen malli. 
 
Opitaan valmistamaan 
erilaisia seoksia ja teke-
mään niistä havaintoja. 
 
Ymmärretään liuoksen, 
kylläisen liuoksen ja liuot-
timen käsitteet. 
 
Opitaan käyttämään 
erilaisia erotusmenetel-
miä ja laatimaan erotus-
kaavioita. 
 
Huomataan erotusmene-
telmien sovellutukset 
jokapäiväisessä elämäs-
sä. 
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Aine ja reaktio 

 
Atomi 
 
 
 

     Alkuaine ja  
     kemialliset merkit 

 
 
 
 
 
 
 
Kemiallinen reaktio ja 
yhdiste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktionopeus 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Palaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paloturvallisuus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ymmärretään atomimalli 
aineen rakenteen ku-
vaamisessa. 
 
Ymmärretään, mitä sa-
nalla alkuaine tarkoite-
taan. 
 
Tutustutaan alkuaineiden 
ominaisuuksiin ja opitaan 
lisää kemiallisia merkke-
jä. 

 
Ymmärretään mitä kemi-
allisella reaktiolla ja yh-
disteellä tarkoitetaan. 

 
Osataan kirjoittaa  ja 
tulkita yksinkertaisia re-
aktioyhtälöitä. 

 
Ymmärretään, että kemi-
allisia reaktioita tapahtuu 
koko ajan ympärillämme. 

 
 
Opitaan, että kaikki ke-
mialliset reaktiot eivät 
tapahdu yhtä nopeasti. 

 
Opitaan reaktionopeu-
teen vaikuttavia asioita. 

 
Osataan soveltaa tietoa 
reaktionopeudesta arki-
elämässä. 

 
Opitaan, että palaminen 
on kemiallinen reaktio, 
jossa aine reagoi hapen 
kanssa. 

 
Osataan kuvata palamis-
reaktio kemian merkki-
kielellä. 

 
Ymmärretään, että aine 
ei häviä palaessaan. 

 
Opitaan, että palamises-
sa syntyy oksideja. 

 
Opitaan, että palon voi 
sammuttaa tukahdutta-
malla, raivaamalla tai 
jäähdyttämällä. 

 
Ymmärretään, miksi jot-
kin aineet leimahtavat 
palamaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
raskas metallit (Hg) 
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Ilma ja vesi 
 

 
Osataan palontorjunnan 
periaatteet. 
 
Ymmärretään ilmakehän 
aineiden merkitys luon-
non tasapainolle. 

 
 
 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
otsonikato 
 

 

OPPIAINE:  Kemia (2. kurssi)   VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

Metallien kemiaa 
 
 Metallien valmistus 
 
 
 
 
 
 
Metallien ominaisuudet 
 
 
 
 
 
 
 
Metallien reaktiokyky 
 
 
 
 
 
Sähkökemiallinen jännite-
sarja 
 
 
 
 
 
 
 
Elektrolyysi 
 

 
 
 
Opitaan metallien valmis-
tusprosessi malmista 
metalliksi. 
Opitaan tuntemaan tär-
keimmät metalliseokset. 
 
 
Opitaan metallien kes-
keiset kemialliset ja fysi-
kaaliset ominaisuudet ja 
ymmärretään niiden yh-
teys aineen rakentee-
seen. 
 
 
Opitaan käsitteet hapet-
tuminen ja pelkistyminen.  
 
 
 
 
Ymmärretään metallien 
erilainen kyky luovuttaa 
elektroneja ja sen merki-
tys metallien keskinäisiin 
reaktioihin. 
 
 
 
Opitaan elektrolyysin 
merkitys metallien pinnoi-
tuksessa ja puhdistuk-
sessa. 

 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
kierrätyksen merkitys. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 

metallioksidien vesi-
liuosten merkitys ym-
päristölle. 

 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
Korroosion kemialliset 
perusteet ja korroosiolta 
suojautuminen. 

 
 

 

 

OPPIAINE:  Kemia ( 3. kurssi)   VUOSILUOKKA:  9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Elämän kemiaa 
 
Hiili 
 
 

 
 
Ymmärretään hiilen kes-
keinen merkitys elollises-
sa luonnossa. 
 

 
 
 

Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: 
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Hiilivedyt 

 alkaanit 

 alkeenit 

 alkyynit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alkoholit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karboksyylihapot ja esterit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiilihydraatit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valkuaisaineet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opitaan osoittamaan hiili 
eri aineissa. 
 
Opitaan hiilen sidokset. 
 
. Opitaan yksinkertaisten 
hiilivetyjen  rakennekaa-
vat, nimet ja reaktioita. 
 
Ymmärretään, että hiili-
vetyjä syntyy sekä luon-
nossa että ihmisen val-
mistamana. 
 
Tutustutaan bensiinin 
valmistukseen. 
 
Oppilas oppii sovelta-
maan hiilivetytietojaan 
alkoholeihin. 
 
Opitaan yksikertaisten 
alkoholien rakennekaa-
vat ja nimet, niiden omi-
naisuuksia ja  käyttö-
mahdollisuuksia. 
 
Oppilas tietää etanolin 
haittavaikutuksia tervey-
delle. 
 
Opitaan yksinkertaisten 
karboksyylihappojen 
rakennekaavat ja nimet. 
 
Tutustutaan karboksyyli-
happojen ominaisuuksiin.  
 
Tutustutaan estereihin. 
 
Opitaan, että hiilihydraat-
teja syntyy kasvien yh-
teyttämisessä. 
 
Tutustutaan hiilihydraat-
tien kemialliseen raken-
teeseen ja ominaisuuk-
siin. 
 
Opitaan osoittamaan 
perussokeri ja tärkkelys. 
 
Tutustutaan valkuais- 
aineiden rakenteeseen. 
 
Opitaan, että valkuaisai-
neet ovat herkkiä lämpö-
tilan, hapon, alkoholin ja 
metalli-ionien suhteen. 
 
Opitaan valkuaisaineiden 
osoittaminen. 
 

kasvihuoneilmiö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallisuus ja liikenne: 
etanolin käytön riskit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: terveelli-
nen ravinto 
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Rasvat 

Tutustutaan rasvojen 
kemialliseen rakentee-
seen ja ominaisuuksiin 
 
Opitaan osoittamaan 
rasva. 

 
 

 
Tuotteiden elinkaari 
 
Elinkaarianalyysi 
 
 
 
 
 
 
 
Tekstiilikuidut ja niiden 
pesu 
 
 
 
 
 
 
Kosmetiikka  
 
 
 
 
 
Puusta paperiksi 
 
 
 
Öljystä muoveiksi 
 
 
 
 
 
Lasi ja keramiikka 
 
 
 

 
 

 
Oppilas ymmärtää kestä-
vän kehityksen periaat-
teet. elinkaariajattelun 
käsitteen. 
Käsitellään ongelmajät-
teitä koskevia kysymyk-
siä. 
 
Tutustumme erilaisiin 
tekstiilikuituihin, niiden 
valmistamiseen ja kierrä-
tykseen. 
Tutustumme pesuainei-
den toimintaan ja koos-
tumukseen. 
 
Tutustumme kosmetiikan 
historiaan, kosmeettisten 
tuotteiden käyttötarkoi-
tuksiin ja tuoteselostei-
siin. 
 
 Tutustutaan paperin 
historiaan, valmistukseen 
ja kierrätykseen. 
 
Tutustumme muovien 
valmistukseen, eri muovi-
laatuihin ja niiden hävit-
tämiseen 
sekä öljynjalostukseen. 
 
Tutustumme lasin histo-
riaan, valmistukseen ja 
kierrätykseen. 
 
Käsittelemme keraami-
sen teollisuuden tuotan-
non päävaiheita ja erilai-
sia keraameja  

 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta: elinkaa-
riajattelu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8  
 
Oppilas 

 osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä  

 osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tutki-
taan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen 
happamuutta  

 osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 

 tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäris-
tössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 
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 tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimer-
kiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja 
korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

 tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita 
ja raskasmetalleja  

 tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuottei-
ta ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

 osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttu-
jana  

 osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmi-
öitä,  esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia  

 osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luo-
kittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit  

 osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 

 osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion 
yhtälön  

 osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 
rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä (Opetussuun-
nitelman perusteet 2004). 

 

7.10  Terveystieto 
    
VUOSILUOKAT 7−9    
 
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen tietoperustaan. Terveystiedon opetuksen 
tarkoitus on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. 
Opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä oh-
jaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. 
 
Opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaali-
seksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavas-
ta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä kehitetään valmiuksia ottaa vastuuta ja toimia 
oman sekä toisten terveyden edistämiseksi.  
 
Terveystieto on oppiaineena oppilaslähtöinen, toiminnallisuutta ja osallistuvuutta tukeva. 
Opetuksen lähtökohtana tulee olla lapsen ja nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen 
elämänkulku. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset ja koulu- ja paikkakuntakohtai-
set ajankohtaiset terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Opetuksessa kehite-
tään tärkeitä tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen liittyviä taitoja sekä edistetään tervey-
den ja hyvinvoinnin kriittistä arvopohdintaa. 
 
Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1–4 osana ympäristö- ja luonnontieto- oppiaineryh-
mää, vuosiluokilla 5–6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiai-
neena vuosiluokilla 7–9. Terveystiedon opetus tulee suunnitella siten, että oppilaalle muo-
dostuu kokonaisvaltainen kuva terveystiedosta koko perusopetuksen aikana. Terveystie-
don sekä biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, kotitalouden, liikunnan ja yhteiskunta-
opin opetusta tulee suunnitella yhteistyössä. Opetuksen suunnittelussa tehdään yhteistyö-
tä myös oppilashuollon henkilöstön kanssa (Opetussuunnitelman perusteet 2004).  
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Aihekokonaisuudet terveystiedon opetussuunnitelmassa 
 

1. Ihmisenä kasvaminen 
- oman elämän hallinta 
- oppii hyväksymään itsensä sellaisena kuin on 
- oppii hyväksymään toiset sellaisina kuin ovat 
- toisten huomioiminen,  vastuullisuus, itsenäisyys ja kieltäytyminen 
- ymmärtää mitä tarkoitetaan terveyttä edistävillä ja heikentävillä valinnoilla 
- vastuun ottaminen omasta terveydestä 
- oman seksuaalisuuden hyväksyminen ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus 
- seksuaalinen identiteetti 
- vastuullinen suhtautuminen seksuaalisuuteen 
- vaaratilanteiden ymmärtäminen ja riskien ehkäisy, kaverien tukeminen, sään-

töjen noudattaminen 
- vaaratilanteissa rauhallinen ja tietoinen suhtautuminen tapahtumiin 
- tunteiden käsittely ja tulkinta 
 

2. Kulttuuri-identiteetti ja  kansainvälisyys 
- erilaiset terveystottumukset ja tavat eri kulttuureissa 
- nuoruus meillä ja muualla 
- ympäristön perimä ja merkitys 
- oman kulttuurin vaaliminen ja ymmärtäminen 
- erilaisuuden hyväksyminen 
- omasta terveydestä huolehtiminen ja hygieniasta esim. matkustettaessa ul-

komailla 
- perhe meillä ja muualla 
- auttamisvelvollisuus 
- WHO ja sen tavoitteet 
- erilaiset kriisitilanteet ympäröivässä maailmassa 
 

3. Viestintä- ja media taito 
- median antama kuva nuoruudesta 
- kriittinen ja ymmärtävä kuva mediasta 
- ihanneihmisen kuva 
- terveys ja mainonta, lääkäripalstat ja nuorisolehdet, sanomalehtien ja inter-

netin välittämä tieto 
- omista tunteista puhuminen,  kuuntelemisen taito 
- hätäpuhelin 
- kehonviestintä 
 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
- aktiivinen harrastaminen terveyttä edistävästi 
- ehkäisevän terveydenhoidon merkityksen ymmärtäminen 
- vapaaehtoistyö 
- itsehoidon periaate 
- auttamishalu 
- lainsäädäntö ja sen kunnioittaminen 
- SPR:n nuorisokurssit, ”No hätä”-kilpailu 
- rokotusohjelmat 
- sairauksien ehkäisyn merkitys yhteiskunnalle 
- terveyspalvelut 
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5. Vastuu ympäristöstä hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
- ympäristön merkitys ja vaikutus terveyteen, omasta terveydestä huolehtimi-

nen 
- vastuu hyvinvointiyhteiskunnan säilymisestä, erilaisuus ja suvaitsevaisuus 
- tupakan ja nuuskan ympäristöhaitat 
- oma terveys/yhteiskunnan kustannukset 
- toivottu tulevaisuus, vastuu teoista 
 

6. Turvallisuus ja liikenne 
- terveellinen arki turvallisin keinoin: lenkkipolut pyöräilyväylät ,turvalliset lii-

kuntapaikat, turvallinen ruoka, terveellinen kasvuympäristö 
- terveysriskit ja niiden välttäminen 
- vastuu ympäristön turvallisuudesta 
- fyysinen koskemattomuus ja oikeus siihen 
- liikenneonnettomuuksissa toimiminen  
- sosiaaliturva 
- turvaseksi 
 

7. Ihminen ja teknologia 
- teknologia merkitys terveydelle, uusi teknologia ja itsehoito 
- erilaiset riippuvuudet teknologiaan esim. tietokone, videopelit, TV 

ja niiden vaikutus terveyteen 
- teknologian vaikutus elämänkaaren eri vaiheissa 
- kodin turvalaitteet, liikenneturvallisuuden kehittäminen 
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OPPIAINE : Terveystieto  VUOSILUOKKA: 7  

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
TERVEYS VOIMAVA-

RANA 

- terveys ja siitä huoleh-
timinen 

- elämänkaari, eri ikä-
kaudet, syntymä, kuo-
lema 

- media ja terveys 
 
MIELEN HYVINVOINTI 

- mielenterveys, itsetun-
to, tunteet, ihmissuh-
teet, perhe ja sosiaali-
set suhteet 

 
TERVEYTTÄ TUKEVAT 

ELINTAVAT 

- arkirytmi 
- puhtaus 
- uni 
- painonhallinta 
- liikunta 
 
KASVU JA SEKSUAALI-

SUUS 

- murrosikä ja kasvu 
aikuiseksi 

- seksuaalisuus 
- tunteet:ihastuminen, 

rakastuminen 
 
RIIPPUVUUDET 

- riippuvuuksien syitä ja 
vaikutuksia 

- tupakka ja nuuska 

 
Tukea nuoren itsenäisty-
mistä, identiteetin ja itse-
tunnon kehitystä ja kehit-
tää nuoren terveystottu-
muksia. 
 
Oppilas oppii: 
 
- ymmärtämään nuo-

ruuden kehityksen eri-
tyispiirteitä sekä niihin 
liittyvien fyysisen, 
psyykkisen ja sosiaali-
sen kasvun välisiä yh-
teyksiä. 

 
- ymmärtämään yhtei-

söllisyyden, ihmissuh-
teiden ja huolenpidon 
merkityksen ihmisen 
hyvinvoinnissa 

  
- huolehtimaan omasta 

terveydestään ja tietää 
yleisimmistä terveyttä 
edistävistä tekijöistä ja 
niiden vaikutuksista 

 
- tulkitsemaan ja ym-

märtämään terveyteen 
liittyvää tietotulvaa. 
(terveyden lukutai-
to/medialukutaito) 

 
 

 

 

 

OPPIAINE : Terveystieto  VUOSILUOKKA: 8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 

TERVEYTTÄ TUKEVAT 

ELINTAVAT 

- liikunnasta toimintaky-
kyä 

- ravinto: ravintoaineet ja 
ruokaan liittyvät valinnat 

 
 

 
 
 
Oppilas: 
 
- ymmärtää elintapo-

jen ja valintojen 
vaikutuksen tervey-
teen 

 

 
 
 
ensiapuharjoituksia 
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KASVU JA SEKSUAALI-

SUUS 

- seksuaalinen suuntau-
tuminen, seurustelu, 
seksi, ehkäisy, seksi-
taudit, raskaus, seksu-
aalioikeudet 

 
 

PÄIHTEET 

- alkoholi: perustietoa, 
terveysvaikutukset ja al-
koholin käytön vähen-
täminen 

 
 
TERVEYSTAIDOT JA EN-

SIAPU 

- tapaturmien ehkäisy 
- ensiaputaidot 
- toiminta hätätilanteissa 
- liikenne 
 
TARTUNTATAUDIT JA 

ITSEHOITO 

- tavallisimmat tartunta-
taudit: tunnistaminen, 
sairastaminen, itsehoito 

 
 
 
 
- oppii lisää omasta 

seksuaalisuudes-
taan ja kehittyvästä 
nuoruusajan identi-
teetistään. 

 
- tietää keskeisimpiä 

seksuaalisuuteen ja 
seksiin liittyviä  asi-
oita 

 
- kykenee tekemään 

terveyttä edistäviä 
valintoja ja tietää 
alkoholin terveys-
vaikutuksista 

 
 
 
- tietää liikennetur-

vallisuuden pääpe-
riaatteet ja osaa 
ehkäistä tapaturmia 
ja toimia ensiaputi-
lanteissa 

 
 
 
- oppii tunnistamaan, 

ymmärtämään ja 
kehittämään ter-
veydelle ja hyvin-
voinnille tärkeitä 
selviytymisen taito-
ja 

 
 

 
 
 

 

    

 
OPPIAINE:  Terveystieto  VUOSILUOKKA: 9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
MIELEN HYVINVOINTI 

- arvot ja erilaisuuden 
ymmärtäminen 

- mielenterveyteen vaikut-
tavat tekijät 

- mielenterveyden kriisit ja 
niistä selviytyminen 

 
TERVEYTTÄ TUKEVAT 

ELINTAVAT 

- erityisruokavaliot 
 
 

 
Oppilas: 
- oppii ymmärtämään 

ihmisen psyykkisen 
hyvinvoinnin perus-
teet ja psyykkiseen 
hyvinvointiin vaikut-
tavia tekijöitä 

 
 
 
 
- tietää tavallisimmat 

erityisruokavaliot ja 
niihin liittyvät haas-
teet 
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RIIPPUVUUDET 

-huumeet 
 
 

TERVEYSTAIDOT 

- paloturvallisuus 
 
TERVEYTTÄ KOETTELE-

VAT TEKIJÄT 

- stressi 
- mielenterveyden ongel-

mat 
- syömishäiriöt 
 
TERVEYDENHUOLTO 

SUOMESSA 

 
 

KANSANTAUDIT 

 
 
 

YMPÄRISTÖ JA TERVE-

YS 

 
- tietää perustietoa 

huumeista ja  huu-
meiden vaikutukset 
terveyteen 

 
- tietää, miten toimi-

taan tulipalotilan-
teessa 

 
 
-  ymmärtää tervey-

den ja sairauden 
yhteiskunnallisia 
merkityksiä 

 
 
- tietää Suomen kes-

keisimmät terveys- 
ja hyvinvointipalve-
lut ja osaa käyttää 
niitä. 

 
- tietää Suomen kan-

santaudit ja niiden 
ehkäisy-
mahdollisuudet 

 
- ymmärtää ympäris-

tön terveyteen ja 
turvallisuuteen vai-
kuttavia tekijöitä 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Kasvu ja kehitys 
Oppilas 

 tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa tarkastel-
la niitä terveyden näkökulmasta 

 osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa esimerk-
kejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja tietää lii-
kunnan terveysvaikutuksia  

 osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä an-
taa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista 

 tietää, miten voi hoitaa itseään ja terveyttään 

 osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata 
niiden mahdollisia ratkaisuja.  

 
Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas 

 tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja me-
netelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä 

 osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, 
huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön 
syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä 
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 tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön 
esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta  

 osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein nii-
den ehkäisyä pääpiirteissään 

 tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten erilai-
sissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua. 

 
Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas 

 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä antaa 
esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voidaan 
säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla 

 osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden tarkoituk-
senmukaisen käytön perusteet 

 osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttää 
esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja 

 osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja ar-
vioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä. 

 
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 
Oppilas 

 tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä 

 osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä edistä-
vistä keinoista omassa lähiympäristössään  

 tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa ha-
keutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan tarkoituk-
senmukaisesti  

 osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja seuraa-
muksia koskevaa lainsäädäntöä (Opetussuunnitelman perusteet 2004).   

 

7.11 Uskonto 
 
KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT 
 
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan 
oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsi-
tellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa 
korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katso-
muksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä. 
     Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista 
hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa val-
miuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Ope-
tuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. 
     Opetuksen tavoitteena on 

 perehdyttää omaan uskontoon 

 perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  

 tutustuttaa muihin uskontoihin  

 auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä 

 kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.  
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EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen lähtökohtana on tutustuttaa oppilas monipuoli-
sesti uskonnolliseen kulttuuriin ja tuoda esiin oppilaan kehityksen ja kasvun kannalta kes-
keisiä tekijöitä. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen 
sekä näkemään uskontojen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Opetuksen tavoite 
on laaja-alainen uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.  
 
VUOSILUOKAT 6−9 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja 
laajentaa oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja 
merkityksestä. Näin tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyk-
sen rakentumista(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 

 

OPPIAINE:  Uskonto  VUOSILUOKKA:8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Maailmanuskonnot 
- varhaiskantaiset uskon-

not 
- hindulaisuus 
- buddhalaisuus 
- Kiinan ja Japanin us-

konnot 
 

 
Oppilas osaa eri uskon-
tojen pääpiirteet ja levin-
neisyyden, niiden vaiku-
tuksen ihmisen elämään.  
Oppilas hallitsee uskon-
totieteen perustermit ja 
uskontojen perusluon-
teen uskomusjärjestel-
mänä. 

 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
Raamattu 

 
Oppilas tuntee Raama-
tun synnyn, keskeisen 
sisällön, jaottelun ja eri-
laiset raamatuntulkinnat.  
Lisäksi hän ymmärtää 
Raamatun vaikutuksen 
oman ympäristönsä ilmi-
öihin. 

  

 

OPPIAINE:  Uskonto  VUOSILUOKKA:9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 

Kristillinen kirkko 
- synty-jakautuminen eri 

kirkkokunniksi ja niiden 
keskeiset opilliset piir-
teet 

- kirkkorakennustyylit 
- symbolit 
- kirkko osana muuta 

yhteiskuntaa. 

 
 
Oppilas tuntee kristilli-
sen kirkon vaiheet ja 
osaa yhdistää ne muu-
hun historiaan. 
 Oppilas tuntee myös 
kristinopin pääkohdat, 
symbolit ja rakennukset. 

 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 
 
Aiheen käsittely voi-
daan aloittaa jo 8. 
luokalla 
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Suomalainen katsomus-
perinne 

- Suomen mui-
naisuskonto 

- kristinuskon vai-
heet Suomessa 

- uskonnollinen ti-
lanne Suomessa 

- uskonnonvapaus 
- luterilaisen kirkon 

hallinto  

 
 
 
Oppilas osaa Suomen 
uskontohistoria päävai-
heet ja Suomen luterilai-
sen kirkon hallinnon ja 
uskonnollista elämää 
ohjaavan normiston. 

 
 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
Ihminen eettisenä olen-
tona 

- eettiset normit, pe-
riaatteet ja arvot 

- kristillinen etiikka 
ja perusarvot 

- ihminen elämän-
sä, yhteiskunnan 
ja ympäristön 
muokkaajana 

 
 
 
Oppilaan tulee pystyä 
pohtimaan eettisiä arvo-
ja, hyvää ja pahaa, oi-
keaa ja väärää ja pystyä 
perustelemaan väitteen-
sä. 
 
Oppilaan tulee pystyä 
näkemään kristinuskon 
vaikutus yhteiskuntam-
me rakennuspuina.  

 
 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
Viestintä ja mediataito 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 
 

 
 
 
Osion aiheita voidaan 
käsitellä hajautetusti kaik-
kien uskonnon kurssien 
aikana.  

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-
luterilaisesta kirkosta 
Oppilas 

 tuntee Raamatun keskeisen sisällön 

 tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen 
keskeiset vaiheet 

 tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luteri-
laisuuden perusluonteen 

 ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä. 
 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 
Oppilas 

 ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
luonnetta 

 tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 

 tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 

 arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas 

 tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen 

 hahmottaa oman maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 

 kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. 
 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas 
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 kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 

 tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia (Opetussuunnitelman perusteet 
2004). 

 

7.13 Historia  
 
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, 
joka osaa käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ym-
märtämään, että oma kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. 
Opetuksessa käsitellään sekä yleistä että Suomen historiaa. Opetuksen tehtävänä on an-
taa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan käsitteeseen ja ymmärtää 
ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa. 
 
VUOSILUOKAT 7–9 
 
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian 
tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä 
ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin (Opetussuunnitelman pe-
rusteet 2004). 

OPPIAINE: Historia  VUOSILUOKKA:7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Elämää 1800-luvulla ja 
kansallisuusaate 

 
- Eurooppa Napoleonista 

Napoleoniin 
- Saksan yhdistyminen 
- Suomen sota 
- kansallinen herääminen 

ja uudistusten kausi 
- Pohjoismaat 1800-

luvulla 

 
 
 
 
Oppilas tietää 1800-
luvun alun tärkeimmät 
tapahtumat ja tunnistaa 
uudet aatteet.  Hän osaa 
yhdistää aatteiden vaiku-
tuksen poliittisiin tapah-
tumiin eri maissa. 

 
 
 
 
 
Viestintä- ja mediataidot 
(lähdekritiikki) 
 
Kulttuuri-identiteetti  ja 
kansainvälisyys 

 

 
Teollinen vallankumous 
 
- teollistuminen ja sen 

seuraukset 

 
Oppilas tunnistaa uuden 
teollisen tuotantotavan ja 
sen vaikutuksen ympäris-
töön, politiikkaan ja maa-
ilmanpolitiikkaan sekä 
uusien aatteiden syntyyn. 

 
Vastuu ympäristöstä , 
hyvinvoinnista ja kestäväs-
tä tulevaisuudesta 
 
Turvallisuus ja liikenne 

 

 
Murroksen aika Suo-
messa 
 

- maaseudun murros 
- rahatalouden tulo Suo-

meen 
- sortokaudet 
- eduskuntauudistus 

 
Oppilas pystyy hahmot-
tamaan Suomen talou-
dellisen ja valtiollisen 
aseman muuttumisen ja 
maailmanpolitiikan  vai-
kutuksen Suomen oloi-
hin. 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta. 
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Suurvaltojen kilpailusta 
ensimmäiseen maail-
mansotaan seurauksi-
neen 
 
- imperialismi Afrikassa ja 

Kiinassa 
- Japanin avautuminen 
- ensimmäinen maail-

mansota 

 
Oppilas ymmärtää ja 
tunnistaa eurooppalais-
ten maiden toiminnan 
koko maailmassa, suur-
valtojen kilpailun vaiku-
tuksen maailmanpolitiik-
kaan, ensimmäisen maa-
ilmansodan päävaiheet  
ja sen seuraukset 

I 
Ihminen ja teknologia 
 
teknologian vaikutus raa-
ka-aineiden hankintaan, 
liikkumiseen ja sodan-
käyntiin 

 

 

OPPIAINE:  Historia VUOSILUOKKA:8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Venäjän vallankumouk-
set 
 
Suomen itsenäistyminen 
 
Suomen sisällissota 

 
 
 
Oppilas hallitsee keskei-
set faktat ja osaa yhdis-
tää Suomen itsenäisty-
misen ja Venäjän vallan-
kumoukset.  Lisäksi tulee 
oppilaan ymmärtää sisäl-
lissodan liittyminen 
maamme aiempaan kehi-
tykseen 

 
 
 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

 

 
Laman ja totalitarismin 
aika 

 
- Saksa ja Neuvostoliitto 

maailmansotien välillä 
- muut Euroopan maat ja 

Yhdysvallat 
- Suomen itsenäisyyden 

alkuvuosikymmenet 

 
 
 
Tutustutaan diktatuurien 
nousuun ja luonteeseen 
sekä ymmärretään talo-
uselämän huonojen aiko-
jen vaikutus politiikkaan.  
Lisäksi oppilaan tulee 
osata ajan uudet aatteet 
ja Suomen tärkeimmät 
poliittiset tapahtumat. 

  

 
Toinen maailmansota 
- syyt, sotatapahtumat, 

seuraukset. 
- Suomi toisessa maail-

mansodassa. 
- Sotien vaikutus maail-

maan 
- Yhdistyneet kansakun-

nat 

 
 
Tutustutaan sodan ta-
pahtumiin: ihmiset so-
dan keskellä, teknologi-
an kehitys, Suomen so-
dat ja niiden  yhteydet 
suursotaan ja Suomen 
rauhanehtojen toteutta-
minen 1940- luvulla 

 
Ihminen ja teknologia 

 



 56 

 
Suomi 1950- luvulta ny-
kypäivään 

 
- olojen vakiintuminen  
- tärkeimmät poliittiset 

tapahtumat 
- talouselämän kehittymi-

nen 

 
 
 
 
Oppilas ymmärtää Suo-
men osana Euroopan 
historiaa ja suurvaltojen 
kilpailun vaikutuksen 
Suomeen. 
Suomen muuttuminen 
maatalousmaasta teolli-
suusmaaksi ja Suomen 
osallistuminen kansain-
välisiin järjestöihin.   

 
 
 
 
Osallistuva kansalaisuus 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 

 

 
Idän ja lännen ristirii-
doista etelän ja pohjoi-
sen vastakkainasette-
luun 

 
- kylmä sota ja Neuvosto-

liiton ja Yhdysvaltain 
taistelu maailmanvallas-
ta 

- siirtomaiden itsenäisty-
minen 

- kehitysmaiden asema 
maailmassa  

 
 
 
 
 
Oppilas hallitsee fakto-
jen lisäksi toisen maail-
mansodan jälkeisen uu-
den järjestyksen ja sen 
sortumisen 1991. Kehi-
tysmaiden aseman ja 
kehitysyhteistyön sekä 
kansainvälisen kilpailun 
raaka-aineiden hallinnas-
ta. 

 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 

 

 
Elämää 1900-luvun 
lopulla ja 2000-luvun 
alussa 

 
- tutustutaan kulutusyh-

teiskunnan syntyyn 

 
Oppilas hallitsee tär-
keimmät kulttuurivirtauk-
set ja niiden vaikutuksen 
jokapäiväiseen elämään. 

 
Viestintä ja mediataidot 

 

 
Pitkittäisleikkaukset 
 
- vuosittain valitaan yksi 

pitkittäisleikkausosio.  
Valintaan vaikuttavat 
oppilaiden kiinnostus, 
aiheen ajankohtaisuus 
tai mahdolliset tutus-
tumisretket, teemapäi-
vät jne 

 
 
 
Oppilas oppii hallitse-
maan pitkiä aihekokonai-
suuksia ja näkee erilais-
ten tekijöiden vaikutuk-
sen nykypäivän ilmiöiden 
taustalla 

 
 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas 

 osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä  

 pystyy lukemaan erilaisia lähteitä  ja tulkitsemaan niitä. 
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Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas  

 kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla 
aikajärjestykseen.  

 osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään.  

 osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia. 
 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas 

 pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös 
nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota 

 pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvioi-
maan niitä (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 

 

7.14 Yhteiskuntaoppi 
 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktii-
viseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin ope-
tuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä 
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kas-
vua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yh-
teiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta (Opetussuunnitelman 
perusteet 2004). 
 

OPPIAINE:  Yhteiskuntaoppi  VUOSILUOKKA:9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Yksilö yhteisön jäsenenä 
- kansalaisuus 
- perhe 

 
Oppilas tietää asemansa 
yhteisössä ja perheessä.  
Tutustutaan tärkeimpiin 
perheoikeudellisiin asioi-
hin. 

 
 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
Yksilön hyvinvointi 
- hyvinvoinnin ulottuvuu-

det 
- sosiaalipolitiikka 
- tasa-arvo 

 
Oppilas tietää hyvinvoin-
tivaltion ulottuvuudet ja 
tuntee sosiaalisen suoja-
verkon rakenteen. 
Tasa-arvon vaaliminen ja 
edistäminen. 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 

 

 
Vaikuttaminen ja pää-
töksenteko 
 
- kansalaisen vaikutus-

mahdollisuudet kun-
nassa ja valtion hallin-
nossa 

- valta, hallinto ja halli-
tusmuoto 

- vaalit ja äänestäminen 
- kunnan ja valtion hallin-

to 
- joukkotiedotus 

 
Oppilas tuntee Suomen 
hallintojärjestelmän ja 
tietää, miten hän voi 
osallistua yhteisten pää-
tösten tekemiseen. 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
Viestintä ja mediataidot 
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Kansalaisen turvallisuus 
 
- oikeudet ja velvollisuu-

det 
- oikeuslaitos 
- liikenneturvallisuus 
- ulkopolitiikka ja maan-

puolustus 

 
Oppilas ymmärtää lain-
säädännön merkityksen 
ja tuntee oikeuslaitoksen 
toiminnan. Samoin oppi-
las tuntee ulkopolitiikan 
ja maanpuolustuksen 
perusasiat. 

 
Turvallisuus ja liikenne 

 

 
Taloudenpito 
 
- yksityinen talous 
- tulot ja menot 
- työpolitiikka 

 
Oppilas tuntee työssä-
käynnin periaatteet ja 
ymmärtää tulojen ja me-
nojen riippuvuuden toi-
sistaan. 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

 

 
Kansantalous 

 
- kuluttajavalistus 
- yksilö kuluttajana 
- ulkomaankauppa ja 

maailman laajuiset 
markkinat 

 
Tutustutaan kuluttajan 
oikeuksiin ja velvolli-
suuksiin, yksilön valinto-
jen vaikutukseen maail-
mankauppaan ja päin-
vastoin. 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
Talouspolitiikka 
 
- kansantalouden vaihte-

lut 
- inflaatio 
- työttömyys ja sen vaiku-

tus yksityistalouteen 
- julkinen talous ja vero-

tus 

 
Oppilas tuntee kansan-
talouden perusasiat ja 
niiden vaikutuksen 
omaan talouteensa sekä 
julkisen talouden raken-
tumisen ja sen vaikutuk-
sen omaan talouteensa. 

 
Viestintä ja mediataidot 
 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 

Oppilas 

 kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä 

 pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 

 osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihto-
ehtoja ja niiden seurauksia. 

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen 

Oppilas 

 ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on 
olemassa useita vaihtoehtoja 

 ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyk-
siä(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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7.15 Musiikki 
 
Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuk-
sen 
kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen 
ilmaisunvälineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Opetuksen tehtävänä on 
myös saattaa oppilas ymmärtämään, että musiikki on aika- ja tilannesidonnaista. Se on 
erilaista eri aikoina, eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa, ja sillä on erilainen merkitys eri ih-
misille.  Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että musiikin ymmärtämisen ja käsitteellistä-
misen perustana ovat musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä saadut merkitykselli-
set kokemukset. Musiikin opetus antaa välineitä oppilaan oman musiikillisen identiteetin 
muodostumiseen prosessissa, jonka tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja uteliasta suh-
tautumista erilaisiin musiikkeihin. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, kertaami-
seen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, kuten 
vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväk-
symistä ja arvostamista. Oppilaan kokonaisvaltaisen ilmaisun kehittymistä tulee tukea 
myös etsimällä yhteyksiä muihin oppiaineisiin. Musiikin opetuksessa sovelletaan teknolo-
gian ja median tarjoamia mahdollisuuksia. 
 
VUOSILUOKAT 5–9 
 
5.–9. luokkien musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia ko-
kemuksia 
sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja musisoin-
nin 
yhteydessä (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 

OPPIAINE:  Musiikki  VUOSILUOKKA:7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Laulaminen 

 äänenmurrokseen liit-
tyvä äänenhuolto  

 äänenkäyttöharjoituk-
sia 

 mikrofonilaulua 

 lauluja musiikin eri alu-
eilta ja eri kulttuureista 

 vuotuisjuhliin liittyvää 
laulustoa  

 
Oppilas 

 tutustuu omaan 
muuttuvaan instru-
menttiinsa 

 ilmaisee itseään 
laulaen 

 tutustuu PA-
laitteisiin 

 saa esiintymisval-
miuksia 

 

 
 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 
Viestintä ja mediataito 
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Soittaminen 
 

 akustinen kitara: soin-
tuja kolmella kielellä 

 bändisoitto (sähkökita-
ra, basso, rummut, 
koskettimet, laattasoit-
timet) 

 rytmisoittimet ja ke-
hosoittimet 

 suomalainen musiikki: 
perinne- ja populaari-
musiikki 

 afroamerikkalainen 
musiikki; afrikkalainen, 
latinalaisamerikkalai-
nen, blues 

  muu populaarimusiikki 

 
 
 
Oppilas  

 tutustuu akustiseen 
kitaraan 

  osaa säestää yk-
sinkertaisia melo-
dioita 

 vahvistaa bändisoit-
totaitojaan 

 osaa käyttää musii-
kin käsitteitä ja 
merkintöjä 

 
 

 
 
 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 

 

 
Kuunteleminen 

 

 äänityypit 

 suomalainen musiikki: 
perinne- ja populaari-
musiikki 

 afroamerikkalainen 
musiikki 

 taide- ja populaarimu-
siikin keskeisiä teoksia 
kaikilta aikakausilta 

 
Oppilas 

 

 oppii tunnistamaan 
erityylistä musiikkia 

 oppii kriittisesti tar-
kastelemaan ja ar-
vioimaan erilaisia 
ääniympäristöjä 

 

  

 
Musiikillinen keksintä 
 

 rytmi-, keho-, melodia- 
ja sointusoitin improvi-
saatioita 

 
 
musiikillisten ideoiden 
kokeilua ääntä, laulua, 
soittimia liikettä ja mu-
siikkiteknologiaa käyttä-
en 

 
 
 
Ihminen ja teknologia 

 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Oppilas 

 osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suuntai-
sesti 

 hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy 
osallistumaan yhteissoittoon 

 osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näke-
myksiä kuulemastaan 

 osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy mu-
sisoimaan yhdessä muiden kanssa 

 tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiik-
kia 

 tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 

 osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 

 osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa 
ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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7.16 Kuvataide 
  
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja es-
teettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen 
ilmaisuun. Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmene-
mismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, 
että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa 
suomalaisen ja oppilaan oman kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen 
maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, 
joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.  
     Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma, aistiha-
vainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja edis-
tää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään 
oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon 
oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteu-
tuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voi-
daan käsitellä samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdol-
listaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn (Opetussuunnitelman perusteet 
2004) 
 
VUOSILUOKAT 5−9  
 
Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän 
välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hal-
lintaa. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvan-
tulkintataitoja kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri 
kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy.  
     Oppimistilanteiden tulee tukea oppilaiden mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn ja 
vuorovaikutukseen sekä yhteisiin taide-elämyksiin. Tavoitteena on, että opetuksessa oma 
työskentely, työprosessin tallentaminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppi-
laan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja 
taiteellista oppimista  (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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OPPIAINE:  Kuvataide  VUOSILUOKKA: 7  

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Kuvailmaisu ja kuvalli-
nen ajattelu 
 
Musta-valkotekniikat: 

- lyijykynä ja hiilipii-
rustus, viiva ja va-
löörimenetelmät 

- muotokuvapiirtämi-
nen 

 
Väritekniikat:  

- akvarelli ja guassi-
maalaus 

- mielikuvamaalaus 
- asetelmat 

 
Grafiikkapaino- 
tekniikat:  

- kohopainotyöt, lino- 
ja puupiirros 

 
Ympäristötaide ja tilataide: 

- taide omassa perin-
neympäristössä, tu-
tussa ja uudessa ti-
lassa 

 
Kuvanveisto: 

- plastisuuden käsite 
tutuksi 
 

- Suomen veistotaide 
1900-luvulla 

 
 
 
 
 
 
Omien havaintojen ilmai-
seminen kuvallisin kei-
noin 
 
 
Väriopin soveltaminen 
maisemamaalauksessa 
 
 
 
 
 

 
Kuvasommittelun hallit-
seminen painotöissä 

 
 
Taiteen tekemisen mo-
nimuotoisuuteen tutus-
tuminen 
 
 
 
Kuvallisen ajattelun sy-
ventäminen 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turvallisuus ja liikenne 

 työtavat ja materi-
aalit 

 
 
 
 
Ihminen ja teknologia 

 työskentelytavat 
 
 
 
 
 
 
Osallistuva kansalaisuus 

 

 
Taiteen tuntemus ja kult-
tuurinen osaaminen 
 

- Romantiikasta rea-
lismiin ja nykytaide: 
 

- taidetyyleihin ja tai-
teilijoihin tutustumi-
nen käyttäen hyväksi 
tietoverkon palveluja, 
vieraillen museoissa 
ja itse maalaten 

 
Kuva-analyysi: 
 

- kuvan rakenteen, si-
sällön ja viestin tar-
kastelua 

 
 
 
 
 
Kuvallisten vaikutteiden 
omaksuminen eri aika-
kausilta ja eri kulttuu-
reista 

 
 
 

 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
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Ympäristöestetiikka, ark-
kitehtuuri ja muotoilu 
 
Luonnon ja rakennetun 
ympäristön vuorovaikutuk-
seen tutustuminen omaa 
perinneympäristöä tarkkail-
len 
 
Suomalainen rakentaminen  
1700-luvulta nykypäivän 
kuvamateriaalin avulla 
 
 
Suomalaisen muotoilun 
historiaa, Teema-sarja, 
pastilli-tuoli, Fiskars-sakset 
etc.. 

 
 
 
 
 
Eettisen ja ekologisen 
näkökulman omaksumi-
nen 

 
 
 

 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta 

 

 
Media ja kuvaviestintä 
 
Kuvakerronnan muotoja: 
 
- kuvitus, sarjakuva ja 

liikekuva 
 
 
Mainonta: 
 
- totuus-manipulointi, 

analyysi 

 
 
 
 
Kuvan käyttötarkoitusten 
erilaisten mahdollisuuk-
sien kriittinen ymmärtä-
minen 
 
Kuvan käyttötarkoitusten 
erilaisten mahdollisuuk-
sien kriittinen ymmärtä-
minen 

 
 

 
 
Viestintä- ja mediataito 
 
Viestintä- ja mediataito 

 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Oppilas osaa  

 ilmaista itseään kuvallisin keinoin 

 käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskei-
siä materiaaleja ja työskentelytekniikoita 

 valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita 

 selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin 

 tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja kult-
tuuriseen yhteyteen 

 tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 

 hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin kulttuuri-
palveluja 

 erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineitten esteettisiä ja 
ekologisia ominaisuuksia  

 tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työs-
kentelyssään 

 tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä 

 kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta 
ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua 

 analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 

 osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua pa-
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lautetta omassa työskentelyssään 

 osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnis-
sa 

 pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikuttei-
seen yhteistyöhön muiden kanssa 

 osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua 
ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämys-
ten lähteinä (Opetussuunnitelman perusteet 2004).  

 

7.17 Käsityö (tekninen työ) 
 
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetun-
tonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuun-
tuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materi-
aalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla 
oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.  
     Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeil-
len, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalli-
seen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja 
psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäi-
vän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen 
käsityön kulttuuriperinteeseen. 
 
VUOSILUOKAT 5−9 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan kä-
sityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituk-
senmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Hän-
tä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan ar-
vostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla 
yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kult-
tuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen 
työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painot-
tua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön 
tai tekstiilityöhön(Opetussuunnitelman perusteet 2004).  

OPPIAINE:  Tekninen työ  VUOSILUOKKA: 7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
SUUNNITTELU 
 
- Tekninen piirustus 

 
- Tuotesuunnittelu 

 
 
 
Oppilas 
- ottaa suunnittelussaan 

huomioon esteettisyy-
den sekä tarkoituk-
senmukaisuuden on-
nistuneimman muotoi-
lu-ratkaisun löytämi-
seksi 

- pystyy käyttämään 
kokemustensa lisäksi 
matemaattista tietoutta 
suunnittelutyönsä pe-
rustana 

- kykenee piirtämällä 

 
  
 
Ihminen ja teknologia 
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käsittelemään työn 
suunnittelun ja tekemi-
sen aikana syntyneitä 
ongelmia 

- osaa laatia teknisen 
piirustuksen yksinker-
taisesta esineestä 

 
VALMISTAMINEN 
 
a) Työstäminen 
 

- työturvallisuus 
 

 

 
Oppilas 
- saa työturvallisuus-

opetusta ja henkilö-
kohtaista ohjausta ko-
neiden ja laitteiden se-
kä erilaisten työväli-
neiden käyttämisen 
opettelussa 

 
- osaa käyttää suoja- ja 

apuvälineitä työsken-
telytilanteen niin vaati-
essa. 

 
 
 
 
Turvallisuus ja liikenne. 
 
 
Ihminen ja teknologia 

 

 
 

- sahaaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
- hionta 
 
 
 
 
- taonta 
 
 
 
- poraaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- kaasuhitsausvälinei-

siin tutustuminen 

 
Oppilas 
- oppii vannesahalla 

puutavaran katkaisun, 
halkaisun ja kaarevi-
en muotojen sahaa-
misen. 

 
 
 
 
- opettelee laikka-, 

nauha- ja täryhioma-
koneella pintojen vii-
meistelyä. 

 
- opettelee metallin 

kuumana muotoilua ja 
taontatekniikoita. 

 
- kokeilee eri materiaa-

lien poraamista ja 
opettelee kierrosno-
peuksien valitsemista 
ja syvyyssäätöjen 
asettamista. 

 
- osaa valita sopivan 

kappaleen kiinnittä-
mistavan turvallisen 
poraamisen suoritta-
miseksi. 

 
- opettelee liekin syty-

tyksen, säädön ja 
sammutuksen. 

 
 
 
 
Turvallisuus ja liikenne 
 
 
Ihminen ja teknologia 
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b) Liittäminen 

 
Oppilas 
- opettelee liittämistapo-

ja materiaalien ja esi-
neiden rakenteen sekä 
käyttötarkoituksen 
mukaan. 

 
- valmistaa kovajuotos-

liitoksen ja kokeilee 
MIG-MAG-hitsausta. 

 
- osaa juottaa elektro-

niikan komponentteja 
kiinni piirilevyyn sekä 
tarvittaessa niitä myös 
irrottaa. 

 
 

  

 
c) Pinnan käsittely 
 

- öljyäminen 
 

- lakkaus 
 

- petsaaminen 
 

- maalaaminen 
 

- spraymaalaus 

 
Oppilas 

- saa tietoa maaleista, 
lakoista ja liuottimista. 

 
- harjoittelee huolellises-

ti pintakäsittelytaitoja 
entistä paremman tu-
loksen saamiseksi. 

 
- opettelee pintakäsitte-

lyvälineiden jälkihuol-
toa sekä muodostu-
neesta jätteestä huo-
lehtimisen perusasiat. 

 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja      kestä-
västä tulevaisuudesta 

 

 
TYÖHÖN KASVAMINEN 

 
Oppilas 
- oppii tinkimättä nou-

datta-maan turvalli-
suusohjeita ja määrä-
yksiä.  

 
- ottaa toiset huomioon 

turvallisen konetyös-
kentelyn opettelussa. 

 
- kantaa vastuun omas-

ta toiminnastaan työs-
kentelytilanteissa. 

 
- oppii arvostamaan 

hyvää työilmapiiriä ja 
pitämään sitä yllä. 

 
- käyttää yhteisiä mate-

riaaleja, välineitä, lait-
teita ja koneita vas-
tuullisesti. 

 
- saa omakohtaista, 

alustavaa kokemusta 
erilaisista ammateista. 

 

 
 

 
 
 
 Turvallisuus ja liikenne 
 
 
 
Viestintä- ja mediataito 
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- opettelee raportoi-
maan ja arvioimaan 
suoritustaan. 

 
- havaitsee oman kehit-

tymisensä ja pystyy 
nauttimaan siitä 

 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
Oppilas 

 havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee oh-
jatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, väli-
neet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus 

 ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 

 dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismal-
lin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin 
se on tarkoitus valmistaa 

 osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen 
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.  

 
Valmistaminen 

Oppilas 

 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudatta-
en sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä 

 hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeis-
telty, ekologinen ja esteettinen 

 osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä 

 osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian 
käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia 

 osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa. 
 

 
 

Oppilas 

 kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan  

 havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 

 osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen 
mukaisesti 

 arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmu-
kaisuuskriteerein 

 ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 

 muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan (Opetus-
suunnitelman perusteet 2004). 

 
 
 
 
 

Itsearviointi ja prosessin pohdinta 
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7.17 Käsityö (tekstiilityö) 
 
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetun-
tonsa sen varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuun-
tuntonsa työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materi-
aalin laatua ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla 
oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja palveluihin.  
     Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaihetta vastaavin aihepiirein ja projektein kokeil-
len, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta suunnitelmalli-
seen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, esteettisiä, teknisiä ja 
psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä teknologian arkipäi-
vän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja myös muiden kansojen 
käsityön kulttuuriperinteeseen. 
 
VUOSILUOKAT 5−9 
 
Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan kä-
sityötietoja ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituk-
senmukaisia materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Hän-
tä rohkaistaan luovaan suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan ar-
vostamaan työn ja materiaalin laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla 
yhteishankkeita oppilasryhmissä eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kult-
tuurielämän edustajien kanssa. Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen 
työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus painot-
tua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen työhön 
tai tekstiilityöhön (Opetussuunnitelman perusteet 2004).  
 

OPPIAINE: Tekstiilityö  VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 SUUNNITTELU 

 Tuotteen visuaalinen 
suunnittelu 

 Tuotteen tekninen 
suunnittelu 

 

Oppilas 

 osaa suunnittelus-
saan huomioida ma-
teriaaliin ja tekniik-
kaan liittyviä erityis-
piirteitä 

 osaa suunnittelus-
saan huomioida tuot-
teen tarkoituksenmu-
kaisuutta 

 ymmärtää työn ole-
van viesti ympäristöl-
le 

 pystyy laatimaan 
sanallisen ja/tai ku-
vallisen suunnitel-
man tekeillä olevasta 
työstä 

 
 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 
 
Viestintä ja mediataito 
 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 
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VALMISTAMINEN 
Työturvallisuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lankatyöt 
neulonta tai virkkaus 

 Työvälineet ja materi-
aalit 

 Perussilmukat ja -
mallit 

 Piirretty ja sanallinen 
työohje 

 Lankatyön suunnittelu 
ja toteutus 

 Lankatyön huolto 
 
 
 
Ompelu 

 Oma maku, persoo-
nallisuus ja muoti 

 Kankaan rakenne: 
joustavan ja jousta-
mattoman materiaalin 
työstämisen erityispiir-
teet 

 Ompelukoneen moni-
puolinen käyttö  

 Vaatteen valmistus 

 Mittojen otto ja koon 
valitseminen  

 Kaava, kaavamerkit ja 
kaavan jäljentäminen  

 Saumanvarat, leikkuu-
suunnitelma  

 Vaatteen huolto  
 
 
 
 
 
 
 
Kankaan koristelu 
esimerkiksi tilkkutyö, tilk-
kumaalaus, pistokirjonta, 
konekirjonta, värjäys, pai-
nanta tai helmityöt  

 Vieraan kansan tai 
kulttuurin käsitöihin tu-

 
Oppilas 

 saa työturvallisuus-
opetusta ja henkilö-
kohtaista ohjausta 
koneiden ja laitteiden 
sekä erilaisten työvä-
lineiden käytön opet-
telussa 

 osaa käyttää suoja- 
ja apuvälineitä työs-
kentelytilanteen niin 
vaatiessa 

 
 
 
Oppilas  

 tuntee perustyöväli-
neitä ja materiaaleja 

 ymmärtää yksinker-
taisia kirjallisia työoh-
jeita ja osaa toteuttaa 
työn niitä seuraten 

 saa aikaan esteetti-
sen ja käyttökelpoi-
sen tuotteen ja osaa 
huoltaa sitä 

 
 
 
Oppilas  

 ymmärtää tuotteen 
kolmiulotteisen muo-
don konstruoinnin 
periaatteet 

 pyrkii kehittämään 
ongelmanratkaisutai-
tojaan  

 osaa käyttää ompe-
lukonetta itsenäisesti  

 osaa valita oikean 
kaavakoon  

 hallitsee kaavamer-
kit, kaavan jäljentä-
misen ja kaavan käy-
tön  

 ymmärtää keskei-
simmät vaatteen 
valmistuksen periaat-
teet 

 saa aikaan itselle 
sopivan vaatteen ja 
osaa huoltaa sitä  

 
 
Oppilas 

 ymmärtää käsitöiden 
tekemisen maailman-
laajuisena ilmiönä 

 osaa etsiä ja nähdä 
suunnittelun lähtö-
kohtia ympäristös-

 
Turvallisuus ja liikenne 

 erilaisten työvälinei-
den ja työympäristön 
vaarapaikkojen näke-
minen 

 ennakoivaan ja vas-
tuulliseen toimintaan 
kasvaminen, riskien 
välttäminen 

 
 
 
 
 
 
Ihminen ja teknologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihminen ja teknologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 
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tustuminen  

 Perustekniikka valitus-
ta kankaan koristelu-
tavasta  

 Käyttö- tai koristeteks-
tiilin suunnittelu ja 
valmistus  

 Työvälineet ja materi-
aalit  

 
Materiaali- ja kuluttaja-
tieto 

 Tavallisimmat luon-
nonkuidut ja teko-
kuidut ja niiden omi-
naisuudet 

 Kudottu kangas ja 
neulos 

 Tekstiilien elinkaari, 
kunnostus, uudistus, 
kierrätys ja uudelleen-
käyttö 

 Käsintehtyjen tuottei-
den huolto 

sään ja uskaltaa 
käyttää suunnittelus-
sa omaa luovuuttaan 

 saa aikaan käyttö- tai 
koristetekstiilin suun-
nitelmansa pohjalta  

 
 
 
 
Oppilas  

 tietää ja tunnistaa 
perusmateriaaleja, 
raaka-aineita ja ra-
kenteita  

 ymmärtää tekstiilien 
elinkaaren ja osaa 
toimia kestävän kehi-
tyksen huomioiden  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 
 

 tekstiilien elinkaa-
riajattelun omaksu-
minen 

 ymmärrys omien va-
lintojen vaikutuksesta 
omaan ja yhteiseen 
tulevaisuuteemme 

 

 
TYÖHÖN KASVAMINEN 
 

 
Oppilas 

 suhtautuu positiivi-
sesti käsityöhön  

 ymmärtää käsityön 
tekemisen hyvää 
mieltä ja iloa tuotta-
vana asiana  

 arvostaa omaa ja 
toisten työtä ja aja-
tuksia  

 ottaa vastuuta omas-
ta toiminnastaan  

 osaa työskennellä 
itsenäisesti ja yhteis-
työssä toisten kans-
sa  

 pystyy havainnoi-
maan kehittymistään 

 on kokenut onnistu-
misia ja löytänyt 
omat vahvuutensa  
 
 

 
Turvallisuus ja liikenne 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 
 
Ihminen ja teknologia 

 
Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys 

 
 
 
 

 

 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 

 
 
 

Oppilas 

 havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee oh-
jatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, väli-
neet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus ja 
tarkoituksenmukaisuus 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu  
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 ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 

 dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, pienoismal-
lin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja millä tavoin 
se on tarkoitus valmistaa 

 osaa ohjatusti käyttää suunnittelussaan aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen  
      muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuurista.  

 
Valmistaminen 
 

Oppilas 

 työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita noudatta-
en sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyisyydestä 

 hallitsee perustekniikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, viimeis-
telty, ekologinen ja esteettinen 

 osaa työskennellä tavoitteisesti yksin tai tiimeissä 

 osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian 
käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia 

 osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa. 
 

 
 

Oppilas 

 kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan  

 havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 

 osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintaansa palautteen 
mukaisesti 

 arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja tarkoituksenmu-
kaisuuskriteerein 

 ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 

 muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehittymismahdollisuuksistaan (Opetus-
suunnitelman perusteet 2004). 

 

7.18 Liikunta 
 
Liikunnanopetuksen päämääränä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykki-
seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään 
liikunnan terveydellinen merkitys. 
 
Liikunnanopetus tarjoaa oppilaalle sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on 
mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. 
 
Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti 
omaehtoista harrastuneisuutta. Tämä edellyttää yksilöllisten kehittymismahdollisuuksien 
huomioon ottamista. Liikunta ja oppimiskokemukset vahvistavat oppilaan itsensä tuntemis-
ta ja ohjaavat suvaitsevaisuuteen.   
 
Liikunnan opetuksessa tulee korostaa yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, reilua peliä ja turval-
lisuutta.  Liikunnanopetuksen yhteydessä on korostettava turvallista liikennekäyttäytymistä. 
Liikunnanopetus pohjautuu kansalliseen liikuntaperinteeseen.  

Itsearviointi ja prosessin pohdinta 
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Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon luonnon olosuhteet ja vuodenajat, 
paikalliset olosuhteet, lähiympäristön ja koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaan 
erityistarpeet ja terveydentila (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 
 
VUOSILUOKAT 5−9 
 
Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon tässä kehitysvaiheessa 
korostuvat sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. 
Monipuolisen liikunnanopetuksen avulla tuetaan oppilaan hyvinvointia, kasvua 
itsenäisyyteen ja yhteisöllisyyteen sekä luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan 
harrastamiseen. Opetuksessa annetaan mahdollisuuksia liikunnallisiin elämyksiin ja 
tuetaan oppilaan itsensä ilmaisua (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
 
Perusopetuksen päätyttyä oppilaalla tulee olla sekä fyysiset että psyykkiset valmiudet elin-
ikäisen liikunnan  harrastamiseen. Myönteiset liikuntakokemukset sekä asiallinen pukeu-
tuminen että henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen myötävaikuttavat säännöllisen 
liikuntaharrastuksen viriämiseen. 
Käytännöistä liikuntatunneilla kerrotaan Maunun koulun tiedotteessa. 
 
Aihekokonaisuudet liikunnan opetussuunnitelmassa vuosiluokilla 7 – 9 
 

1. Ihmisenä kasvaminen 
 

- oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitäjänä 
- oppii tarkkailemaan omaa toimintakykyään ja hyvinvointiaan 
- oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan liikunnallista erilaisuutta 
- oppii toimimaan reilun pelin hengessä 
 

2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
 

- liikunnan ja urheilun merkitys kansallisena kulttuuri-ilmiönä 
- koululiikunnan edut 
- liikunta ylikansallisena kulttuurisiteenä ja kielenä 
 

3. Viestintä ja mediataito 
 

- kriittinen ja ymmärtävä median tulkinta 
- lajitietouden ja harrastusmahdollisuuksien löytäminen ja tarkastelu 
- median vaikutus liikunnan harrastamiseen 

 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 

- aktiivinen osallistuminen liikuntatunneilla ja  liikunnan harrastaminen vapaa-
aikana 

- osaa toimia ryhmissä ja  myös itsenäisesi 
 

5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 

- oppii ymmärtämään ympäristön merkityksen ja vaikutuksen 
- jatkuva liikunnan harrastaminen ja terveysliikunnan omaksuminen 
- jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet luonnossa ja liikuntaympäristössä 
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- väkivallanvastainen maailmankuva 
 

6. Turvallisuus ja liikenne 
 

- tarkoituksenmukainen pukeutuminen 
- liikenneturvallisuuden merkitys liikuntapaikoille siirryttäessä ja ympäristössä 

liikuttaessa 
- liikuntavälineistön turvallinen käyttö ja muiden huomioiminen 
 

7. Ihminen ja teknologia 
 

- tietoisuus ergonomian lainalaisuuksista 
- liikuntavälineistön oikeat käyttötavat   

 

OPPIAINE: Liikunta  VUOSILUOKKA:  7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Perusliikunta 
 

 pikajuoksu 

 kestävyysjuoksu 

 erilaiset heitot ja 
työnnöt 

 viestijuoksu 

 pituus- ja korkeus-
hyppy 

 kuntoharjoittelu, 
kuntopiirit 

 
 
 
 
 
 
 

Musiikki- ja ilmaisulii-
kunta 
 

 tanssillisten sarjojen ja 
erityyppisten tanssitek-
niikoiden yhdistelyä ko-
konaisuuksiksi 

 tanssi kuntoilumuotona 

 seuratansseja ja kan-
santansseja 
 
 
 
 

 
 

 
 
- kehittää fyysisen 

toimintakyvyn osate-
kijöitä: kestävyys, 
voima, nopeus, kim-
moisuus 

 
- kehittää yleisurheilun 

lajitaitoja 
-  kehittää liikehallin-

nan osatekijöitä: 
.tasapaino, rytmi, re-
aktiokyky, yhdistely-
kyky 

 
 
 
 
 

- kehittää rytmitajua ja 
liikeilmaisua 

- edistää sosiaalisia 
taitoja 

- vahvistaa itsetuntoa 
ja liikehallintaa 

- kehittää liikkeiden 
yhdistelyä esittäväksi 
tanssiksi 

- liikemuistin kehittä-
minen 

- aerobisen kunnon 
kehittäminen tanssin 
ja voimistelun avulla 

 

 
 

- liikuntakorttiin seu-
ranta lyhyen- ja pit-
känmatkan juoksuis-
ta yläasteen aikana 
yleisurheilutuloksis-
sa, esim. tavoitemet-
rit näkyviin 

- ryhmissä perustek-
niikoiden kertaamista 

- viestikisoja: loputon 
viesti, sukkulaviesti 
ym 

 
 
 
 
 
 
- helppojen sarjojen 

kehittelyä ja termino-
logian opettelua. gra-
pe, v-askel, a-askel 
ym. 

 
- telinetaulukoiden käyt-

tö mahdollistaa yksilö-
kohtaisen etenemisen 
ja seurannan 

 
- telineradat 

 



 74 

 
Voimistelu 
 

 aerobicin eri muoto-
ja: step -aerobic, va-
riotunnit, lihaskunto-
harjoitteet, lihashuol-
lonperusteita: rento-
us ja venyttely 

 

 telinevoimistelu: 
permanto, hyppy, 
rekkitanko, puomi, 
köysi ja renkaat 

 

 
 
- kehittää aerobicin 

perustaitoja ja liike-
termistön hallintaa 

- vahvistaa ja rohkais-
ta oman kehon hal-
lintaa 

- kehittää luovuutta ja 
liikeilmaisua 

- kehittää liikehallintaa 
ja liikesuoritusten 
puhtautta 

- kehittää telinevoimis-
telun perustaitoja 

 
 

- helppojen sarjojen 
kehittelyä ja termino-
logian opettelua. 
grape, v-askel, a-
askel ym. 

 
- telinetaulukoiden 

käyttö mahdollistaa 
yksilökohtaisen ete-
nemisen ja seuran-
nan 

- telineradat 

 

 
Palloilu- ja mailapelit 
 
Yleisimpien pallopelien 
perustekniikka ja pelihar-
joittelua 

- koripallo 
- lentopallo 
- sulkapallo 
- jalkapallo 
- salibandy 
- pesäpallo 

 
 
- oppia erilaisia pallo-

pelejä ja sääntöjä 
- ryhmässä toimiminen 

ja toisten huomioimi-
nen 

- joukkueessa toimi-
minen ja reilu peli 

- fyysisen kunnon ja 
koordinaation kehit-
täminen 

 
 

- ”kaikki pelaa”- peri-
aatteella koulupe-
lisäännöin  

 

 
Luontoliikunta 
-karttamerkit ja kartanlu-
kutaito ja 
kompassin käyttö 
 

 suunnistusharjoitteet: 
esim.  viuhka 

 

 retkeily ja vaellus 
 

 retkisuunnistus 

 
 
- suunnistustaitojen 

kehittäminen 
 
- luontoliikkumisen 

mahdollisuudet ja 
luonnon kunnioitta-
minen 

 
- teorian ja kartta-

merkkien opettelu 
erilaisten kisojen ja 
leikkien avulla 

-  
- maastoon tutustu-

mista perinneleikkien 
avulla 

 

 
 
Vesiliikunta 
 

 uintitaidon ylläpito  
 

 hengenpelastus-taidot 
 

 
 
 
- uima- ja pelastustai-

tojen ylläpito ja kehit-
täminen 

 
 
 

- uimahalliretki 
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Talviliikunta 
 

 luistelun perustekniik-
ka: eteenpäin ja taak-
sepäin luistelu, kaarre-
luistelu, jarruttaminen 

 taitoluistelun alkeissar-
joja yhdistäen perus-
taitoihin hyppyjä sekä 
taito-osioita 

 ringette 

 kaukalo- tai jääpallo 

 luisteluleikit ja kisat 

 jääkiekko 

 hiihtotaidon ylläpito 

 sauvakävely tai lumi-
kenkäily  

 

 
 
 

- liikkuminen talvises-
sa luonnossa 

- fyysisen kunnon 
osatekijöiden kehit-
täminen: voima, no-
peus, kestävyys, 
koordinaatio ja kim-
moisuus 

- talvilajien perustaidot 
 

 
 
 

- suksien ja/tai luisti-
mien ja/tai, kävely-
sauvojen ja/tai lumi-
kenkien hankkiminen 
koululle pts:na 

- lasketteluretki kerran   
7 –9 luokkien aikana 

 

 
Muuta 
 

 kuntotestit: Nupposen 
testistö 

 liikuntakortti 

 uintitaito,hiihtotaito, 
oma liikuntaharrastus 

 uuteen lajiin tutustu-
minen kouluntunneilla 
ja/tai teemapäivänä 

 

 
 
 

- oman fyysisen kun-
non ja liikehallinnan 
osatekijöiden seuran-
ta liikuntakortin avul-
la 

- omat harrastukset 

- oma uintitaito 

- oma hiihtotaito 

 
 
 

- liikuntakortit seuran-
taan 7-9 luokille 
 

- itse arviointi 

 

 

OPPIAINE: Liikunta  VUOSILUOKKA:  8 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Perusliikunta 
 

 Yleisurheilun lajitaito-
ja: pituus- ja korkeus-
hyppy, pikajuoksu, 
kestävyysjuoksu, kuu-
la ja keihäs 

 kuntopiiriharjoittelu 

 kuntosalityöskentely 

 kuntoilua eri välineillä: 
esim. kuntopallot, ke-
pit, hyppynarut 

 

 
 

- -kehittää fyysisen 
toimintakyvyn osate-
kijöitä: kestävyys, 
voima, nopeus, kim-
moisuus 

- kehittää yleisurheilun 
lajitaitoja 

- kehittää liikehallinnan 
osatekijöitä: 
.tasapaino, rytmi, re-
aktiokyky, yhdistely-
kyky 

 
 
 

 
 
Yleisurheilutuloksissa 
pareittain ja/tai ryhmissä 
tavoitemetrit ja suoritus-
kerrat esim. pituudessa 50 
m / 3 hengen ryhmissä 
ylitettiin 17. hyppykerran 
jälkeen 
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Voimistelu 
 

 aerobicin eri muotoja 
kehittäen  liikkeitä sar-
joiksi 
 

 perusliikkeiden yhdis-
telyä sarjoiksi per-
mannolla ja puomilla, 
rekkiliikkeet, hypyt pu-
killa  ja trampoliinilla, 
liikkeet köysissä ja 
renkaissa 
 

 lihashuoltoa 
 
 

 
 

- kehittää aerobicin 
perustaitoja ja liike-
termistön hallintaa 

- vahvistaa ja rohkais-
ta oman kehon hal-
lintaa 

- kehittää luovuutta ja 
liikeilmaisua 

- kehittää liikehallintaa 
ja liikesuoritusten 
puhtautta 

- kehittää telinevoimis-
telun perustaitoja 

 

 
 

- pitempiä ja vaikeam-
pia sarjojen kehitte-
lyitä 
 

- telineliikkeiden suori-
tus jatkuu 

 
 

 

 
Musiikki- ja ilmaisulii-
kunta  
 

 seuratanssit ja ylei-
simmät paritanssit 

 suomalaisia ja ulko-
maisia kansantansseja 

 tanssillista ilmaisulii-
kuntaa ja luovan lii-
kunnan harjoituksia 

 disco-, hip-hop- ja 
funktanssisarjoja  

 
 

 
 
 

- kehittää rytmitajua ja 
liikeilmaisua 

-  edistää sosiaalisia 
taitoja 

- vahvistaa itsetuntoa 
ja liikehallintaa 

- kehittää liikkeiden 
yhdistelyä esittäväksi 
tanssiksi 

- liikemuistin kehit-
täminen 

  

 
Palloilu- ja mailapelit 
 

 eri pallopelit kuntoilu-
muotoina 

 tekniikan, taktiikan pe-
rusteita sekä sääntö-
jen kertausta 

 yleisimmät ulko- ja si-
säpallopelit:  lentopal-
lo, koripallo, salibandy, 
sulkapallo, jalkapallo 
ja pesäpallo 

 

 
 

- oppia erilaisia pallo-
pelejä ja sääntöjä 

- ryhmässä toimiminen 
ja toisten huomioimi-
nen 

- joukkueessa toimi-
minen ja reilu peli 

- fyysisen kunnon ja 
koordinaation kehit-
täminen  

 
 

- kohti ”oikeita peliko-
kemuksia” 

- perustekniikan har-
joitteita yhdisteltyinä 
helpoiksi drilleiksi 

 

 
Luontoliikunta 
 

 suunnistaminen lähi-
metsissä  

 suunnistus kuntoilu-
muotona 

 
 

 
 
 

- suunnistustaitojen 
kehittäminen 

- luontoliikkumisen 
mahdollisuudet ja 
luonnon kunnioitta-
minen 
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Talviliikunta 

 

 hiihtotaidon ylläpito 

 hiihto kuntoilumuotona 

 luistelun perustekniik-
kaa 

 taitoluistelun alkeissar-
joja 

 ringette ja/ tai kauka-
lopallo kuntoilumuoto-
na 

 jääkiekko 

 
 
 

- liikkuminen talvises-
sa luonnossa 

- fyysisen kunnon 
osatekijöiden kehit-
täminen: voima, no-
peus, kestävyys, 
koordinaatio ja kim-
moisuus 

- talvilajien perustaidot 
 

 
 
 

- lasketteluretki kerran 
7 – 9 luokkien aikana 

 

 
Muuta 
 

 Nupposen kuntotestis-
tö: oman kunnon ke-
hittymisen seuranta 

 uuteen lajiin tutustu-
minen koulunliikunta-
tunnilla ja /tai koulun 
teemapäivänä 

 uinti- ja hiihtotaidon 
varmistus  

 
 
 

- oman fyysisen kun-
non ja liikehallinnan 
osatekijöiden seuran-
ta liikuntakortin avul-
la 

- omat harrastukset 

- oma uintitaito 

- oma hiihtotaito 

 
 
 

- 8 luokan seuranta 
- itse arviointi 

 

OPPIAINE: Liikunta  VUOSILUOKKA:  9 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 
 
Perusliikunta 
 

 yleisurheilulajeja voi-
man, nopeuden ja kes-
tävyyden kehittämiseksi 

 eri tyyppistä kuntohar-
joittelua 

  kuntosalityöskentely 
 

 
 
 

- kehittää fyysisen 
toimintakyvyn osate-
kijöitä: 

- kestävyys, voima, 
nopeus, kimmoisuus 

- kehittää yleisurheilun 
lajitaitoja 

- kehittää liikehallinnan 
osatekijöitä: 
.tasapaino, rytmi, re-
aktiokyky, yhdistely-
kyky 

 

  

 
Voimistelu 
 

 aerobicharjoittelua sar-
joina 

 telinevoimistelu: liikkei-
den kehitteleminen ja 
yhdistäminen sarjoiksi 
permannolla ja puomilla, 
liikkeet rekillä, renkailla 
ja köysissä sekä hypyt 
pukilla ja trampoliinilla 

 
 

 
 

- kehittää aerobicin 
sarjojen hallintaa 

- vahvistaa ja rohkais-
ta oman kehon hal-
lintaa 

- kehittää luovuutta ja 
liikeilmaisua 

- kehittää liikehallintaa 
ja liikesuoritusten 
puhtautta 

- ylläpitää telinevoimis-
telun perustaitoja  

 

 
 

- pitemmät yhtäjaksoi-
set sarjat mahdollis-
tavat kunnon kohen-
tumisen 

- telineliikkeiden suori-
tus jatkuu 
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Musiikki- ja ilmaisulii-
kunta 

 tanssillisten sarjojen ja 
erityyppisten tanssitek-
niikoiden yhdistelyä ko-
konaisuuksiksi 

 tanssi kuntoilumuotona 

 seuratansseja ja kan-
santansseja 

 
 
 

 

- kehittää rytmitajua ja 
liikeilmaisua 

- edistää sosiaalisia 
taitoja 

- vahvistaa itsetuntoa 
ja liikehallintaa 

- kehittää liikkeiden 
yhdistelyä esittäväksi 
tanssiksi 

- liikemuistin kehittä-
minen 

- aerobisen kunnon 
kehittäminen tanssin 
ja voimistelun avulla 

  

 
Palloilu- ja mailapelit 

 tavallisimmat joukkue- ja 
yksilöpelit kuntoilumuo-
tona 

 pelikokemuksen lisää-
minen—teknisten taito-
jen perusteita 

 uusiin pallopeleihin tu-
tustuminen: esim. sala-
mapallo, ultimate, ten-
nis, pingis 

 

  

- oppia erilaisia pallo-
pelejä ja sääntöjä 

- ryhmässä toimiminen 
ja toisten huomioimi-
nen 

- joukkueessa toimi-
minen ja reilu peli 

- fyysisen kunnon ja 
koordinaation kehit-
täminen 

- uusien pallopelien 
oppiminen 

- pelikokemuksen 
lisääminen 

 
 

- drillit 
- peliä 
- luokkamatseja 
- alkeistuomarointia 

 

 
Luontoliikunta 

 suunnistustaitojen ylläpi-
to 

 suunnistus kuntoilumuo-
to-na 

 ratasuunnistus  

 

- suunnistustaitojen 
kehittäminen 

- jokamiehen oikeudet 
ja –velvollisuudet 

- kuntoilu luonnossa 
 

  

 
Vesiliikunta 

 uintitekniikoiden ylläpito 

 uinti vaihtoehtoisena 
kuntoilumuotona 

 hengenpelastustaitojen 
ylläpito 

 
 
 

- uima- ja pelastustai-
tojen ylläpito ja kehit-
täminen 

 

 
 
 

- -retki uimahalliin 

 

 
Talviliikunta 

 hiihtotaitojen ylläpito 

 hiihto vaihtoehtoisena 
kuntoilumuotona 

 luistelutaidon kehittämi-
nen 

 taitoluistelusarjoja 

 ringette ja/tai kaukalo-
pallo kuntoilumuotona 

 kuntoluistelua 

 jääkiekko 

 
 

- liikkuminen talvises-
sa luonnossa: 

- fyysisen kunnon 
osatekijöiden kehit-
täminen: voima, no-
peus, kestävyys, 
koordinaatio ja kim-
moisuus 

- talvilajien perustaidot 

 
 

- lasketteluretki kerran   
7 – 9 luokkien aikana 
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Muuta 
 

 oman fyysisen kunnon 
eri osatekijöiden seuran-
ta: Nupposen kuntotes-
tistö 

 uuteen lajiin tutustumi-
nen koulun liikuntatunnil-
la ja /tai koulun teema-
päivänä 
 

 

 
 
 

- oman fyysisen kun-
non ja liikehallinnan 
osatekijöiden seuran-
ta liikuntakortin avul-
la 

- omat harrastukset 

- oma uintitaito 

- oma hiihtotaito 
 

 
 
 

- 9 luokan seuranta 

- itse arviointi 

- haastattelu 

 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Oppilas 

 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 

 osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 

 osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa 

 osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan 

 osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen sekä tietää jokamiehen oike-
uksista ja velvollisuuksista 

 osaa luistella sujuvasti 

 hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat  

 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja 

 tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 

 osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 

 osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunnille 
asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 

 toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja 
reilun pelin periaatetta (Opetussuunnitelman perusteet 2004). 

 
7.19 Kotitalous 
 
VUOSILUOKAT 7−9 
  
Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön 
työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän ti-
lanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteis-
taan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 
     Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan ja ryhmässä toimimiseen 
sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun tu-
kemiseen. Oppiaineessa perehdytään moniin ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän elämän kan-
nalta tärkeisiin kysymyksiin, jotka käsittelevät nuorta itseään, kotia ja perhettä sekä niiden 
yhteyksiä muuttuvaan yhteiskuntaan ja ympäristöön. Kotitalouden opetus tarjoaa mahdolli-
suuksia opetuksen eheyttämiseen ja yhteistyöhön muiden oppiaineiden kanssa ja soveltaa 
käytäntöön useiden eri alojen tietoa(Opetussuunnitelman perusteet 2004). 
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OPPIAINE:  Kotitalous  VUOSILUOKKA: 7 

SISÄLLÖT TAVOITTEET HUOMIOITAVAA TOTEUTUMINEN 

  
Yleistavoite: 
  
Oppilas oppii kotitalou-
den arjen hallintaa ja sen 
yhteyksiä omiin valin-
toihinsa ja toimintaansa. 

 

  

PERHE JA YHDESSÄ 
ELÄMINEN 
- Hyvät tavat, tapakult-

tuuri ja kodin juhlat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- sosiaalinen vastuu ja 

välittämisen ilmapiiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tasa-arvo ja ajan-

käyttö perheessä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oppilas 
- ymmärtää hyvien 

tapojen ja myöntei-
sen asenteen merki-
tyksen  

- oppii arki- ja juhlati-
lanteissa käyttäyty-
mistä 

- tutustuu kalenteri-
vuoden juhliin 

- oppii pöydänkatta-
mista 

 
- oppii toimimaan 

ryhmässä sekä itse-
näisesti että yhdes-
sä toisten kanssa 

- ymmärtää hyvän 
ryhmähengen merki-
tyksen 

- ottaa vastuuta omis-
ta ja yhteisistä teh-
tävistä 

- ilmaisee oman mie-
lipiteensä, kuuntelee 
muita ja selvittää 
ongelmia neuvotel-
len 

- kunnioittaa omaa ja 
toisten työtä 

 

 
- ymmärtää tasa-

arvon merkityksen 
yksilön ja perheen 
hyvinvoinnin kannal-
ta 

- arvostaa muita ryh-
män jäseniä tasa-
vertaisina 

- oppii työn suunnitte-
lua sekä työnjaon ja 
työjärjestyksen mer-
kitystä 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestä- 
västä tulevaisuudesta. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestä- 
västä tulevaisuudesta. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
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RAVITSEMUS JA RUO-
KAKULTTUURI 
 
- Ravitsemussuositukset 

ja terveellinen ruoka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ruoan laatu ja turvalli-

suus 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Perusruoan-

valmistusmenetelmät 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Aterioiden suunnittelu 

ja erilaisia ruokailutilan-
teita suomalaisessa 
ruokakulttuurissa 

 
 
 
 
 
- Ruokakulttuurien muut-

tuminen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Oppilas 
 
- perehtyy ravitsemuk-

sen perusasioihin ja 
tutustuu erilaisiin elin-
tarvikkeisiin 

 
- oppii ravitsemus suo-

situsmallit 
 
- ymmärtää omien ruo-

kavalintojen merkitys-
tä omalle hyvinvoinnil-
le 

 
 
- ymmärtää keittiöhy-

gienian merki- 
- tyksen ruoanvalmis-

tuksessa 
 
- oppii ruoka-aineiden 

säilyttämistä 
 
- tutustuu pakkausmer-

kintöihin 
 
- tutustuu ruoanvalmis- 

tuksen ja leivonnan 
perusmenetelmiin ja 
harjoittelee niitä käy-
tännössä sekä kou-
lussa että kotona 

 
- oppii tulkitsemaan ja 

soveltamaan ruoan-
valmistusohjeita 

 
- oppii järjestyksen yl-

läpitoa työskentelyssä 
 
- hallitsee mittaamisen 

 
Oppilas  
- oppii suunnittelemaan 

monipuolisia, terveel-
lisiä ja tasapainoisia 
ateriakokonaisuuksia 

 
- tutustuu erilaisiin ruo-

kailutilanteisiin 
 
- tutustuu kansalliseen 

ruokakulttuuriin ennen 
ja nyt 

 
- tiedostaa kansainvälis-

tymisen ja monikult-
tuurisuuden tuomia 
vaikutteita ruokakult-
tuuriimme 
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KULUTTAJA JA MUUT-
TUVA YHTEIS- 
KUNTA 
 
- Oman rahankäytön 

suunnittelua 
 
- Kuluttajan vastuu ja 

vaikutusmahdollisuudet 
 
- Tuotteiden ja palvelujen 

hankinta ja käyttö 
 
 
 
 
- Kulutuksen ympäristö-

vaikutukset 

 
Oppilas 
 
- kehittyy harkitsevaksi 

ja vastuulliseksi kulut-
tajaksi 

 
- tietää kuluttajan oi-

keudet ja velvollisuu-
det 

 
- oppii tekemään talou-

dellisia ratkaisuja 
 
- tutustuu erilaisiin kau-

pantekotapoihin 
 
- tiedostaa kestävän 

kehityksen ja oppii 
käyttämään vettä ja 
energiaa tarkoituk-
senmukaisesti 

 
- tiedostaa kulutukseen 

liittyviä ongelmia 

 
 
 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta. 

 

 
KOTI JA YMPÄRISTÖ 
 
- Asunnon ja tekstiilien 

hoito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kotitalouden jätehuolto 
 
 
- Kotitalouskoneiden ja 

kodin laitteiden käyttöä 

 
Oppilas 
 
- tutustuu ympäristöys-

tävällisiin valintoihin 
 
- oppii siivouksen pe-

rusasioita ja luo viih-
tyisyyttä ympärilleen 

 
- osaa pestä pyykkiä ja 

jälkikäsitellä sitä 
 
- tutustuu jätteiden lajit-

teluun ja kierrätykseen 
 
- oppii käyttämään eri-

laisia koneita ja laittei-
ta 

 
- noudattaa työturvalli-

suusohjeita 

 

 
 
 
Vastuu ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta. 
 
Turvallisuus ja liikenne. 

 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE  8 
 
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 
Oppilas 

 osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia 
itsenäisesti ja ryhmässä 

 tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja 
osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa. 
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Käytännön työtaidot 
Oppilas 

 tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia, tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä ja 
osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa 

 osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa ateriansa 
ravitsemussuositukset huomioon ottaen 

 osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -välineitä 
turvallisesti 

 osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä 

 osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä  

 osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja puhdistusaineita 
sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. 

 
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
Oppilas 

 osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja pak-
kausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta 

 osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman rahan-
käyttösuunnitelmansa 

 tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet (Opetussuunnitelman 
perusteet 2004). 

 

7.21 Oppilaanohjaus 
 
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas 
kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään 
elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Ohjauksen tuella oppilas tekee 
omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elä-
mänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tu-
loksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla ediste-
tään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. 
 
Oppilaan turvallista siirtymistä opintopolun nivelvaiheissa tulee tukea oppilaanohjaajien ja 
toisen asteen oppilaitosten ohjauksesta vastaavien opinto-ohjaajien sekä opettajien väli-
sellä yhteistyöllä, joka ylittää oppilaitosten ja kouluasteiden väliset rajat (Opetussuunnitel-
man perusteet 2004). 
 
OPPILAANOHJAUS MAUNUN KOULUSSA 
 
Ohjauksella on keskeinen merkitys ennaltaehkäisevänä toimintamuotona. Tavoitteena on, 
että koulussa havaitaan oppimisvaikeudet, opiskelumotivaation lasku, oppilaan käyttäyty-
misessä tapahtuvat muutokset  ja sellaiset ulkoisten tekijöiden muutokset, jotka voivat vai-
kuttaa oppimistapahtumaan tai koulussa viihtymiseen. 
 
Nivelvaiheiden ohjaustoimenpiteet on selostettu opetussuunnitelman oppilashuoltotyötä 
käsittelevässä kohdassa. 
 
 
 
 
 
 



 84 

 
7 lk:n oppilaanohjaus 
 
Tavoite 
 
Yläkoulun oppilaanohjauksen ensimmäisenä tavoitteena on ohjata   uudet oppilaat jousta-
vasti  koulun käytänteisiin ja menettelytapoihin  sekä antaa tietoa opetuksen järjestämises-
tä. 
 
Opiskelustrategioiden  opettaminen, opiskelutaitojen yksilöllinen tukeminen ja kehittäminen 
sekä opiskelumotivaation vahvistaminen ovat 7. luokan ohjauksen tärkeitä  painopistealu-
eita. Refleksiiviseen ajatteluun ohjaamalla ja itsearvioinnin taitoja kehittämällä paranne-
taan nuoren itsetuntemusta ja vahvistetaan hänen valmiuksiaan  seuraavien luokkien op-
piaineiden valintaa sekä 9-luokan kevään jatko-opiskelupaikan valintaa varten. 
 
Ura- ja elämänsuunnittelun pohjaksi nuorille annetaan perustiedot Suomen koulutusjärjes-
telmästä ja käydään alustavasti läpi valintaperusteet toisen asteen opintoihin. 
 
Oppilaita ohjataan käyttämään eri tiedonhankintakanavia erityisesti työelämään ja ammat-
teihin tutustumisessa.  
 
Henkilökohtainen ohjaus 
 
Syyslukukauden alkupuolella oppilaanohjaaja tapaa kaikki 7-luokkalaiset ryhmäkeskuste-
lussa (2-4 oppilaan ryhmissä), jossa käydään läpi  koulun vaihtoon liittyviä muutoksia, pu-
hutaan koulukiusaamisesta ja pohditaan harrastusten ja koulunkäynnin tasapainoista yh-
distämistä. Lisäksi nuorella on keskustelussa mahdollisuus ottaa esille häntä itseään kos-
kettavia ja kiinnostavia asioita. Tarpeen ja halun mukaan nuorilla on myöhemminkin luku-
vuoden aikana mahdollisuus saada henkilökohtainen keskusteluaika. 
 
Oppitunnit 
  
Oppitunneilla käytetään opettajajohtoisen tuntityöskentelyn lisäksi ryhmätyöskentelyä, yh-
teistoiminnallista työmenetelmää, käydään internetissä hakemassa tietoja, kuunnellaan 
vierailijoiden esityksiä ja katsotaan pääasiassa ammatillisen tulevaisuuden suunnitteluun 
liittyviä videoita. 
 
7. luokan tuntiaiheita: 
 

- yläkoulun oppilaan tietopaketti  (kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuk-
sen rakenne, opiskelun eteneminen ja oppilaan arviointi) 

- opiskelun taito 
- opiskelun tavoitteellisuus 
- valinnaisainetiedotus ja valinnan organisointi 
- nuoruus elämänvaiheena 
- nuoren ihmisen oikeudet ja velvollisuudet 
- Suomen koulutusjärjestelmä pääpiirteittäin 
- tietoa työelämästä    
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Yhteistyökumppanit 
 
Luokanvalvoja sekä aineopettajat ohjaavat nuoria yleisesti opiskeluun ja erityisesti omaan 
aineeseensa liittyvissä asioissa sekä ohjaavat ja valvovat nuorten käyttäytymistä. 
 
Koulun ulkopuolisina yhteistyökumppaneina 7. luokan ohjaustyössä ovat terveydenhoitaja, 
poliisi, kuntien nuorisotyöntekijät, seurakunta, paikalliset yrittäjät, eri ammattialojen edusta-
jat sekä muut soveltuvat tahot. 
 
9 lk:n oppilaanohjaus 
 
Tavoite 
 
9. luokan oppilaanohjauksessa on tavoitteena antaa nuorille laaja-alainen sekä teoreetti-
nen että käytännöllinen tietopaketti  jatko-opintovalintojen pohjaksi ja selkiinnyttää yksilölli-
sesti kunkin nuoren valmiuksia, taipumuksia ja kiinnostuksia eri ammattialojen suhteen 
jotta hän voisi valintatilanteessa toimia oman elämänsä asiantuntijana.  
 
Yhteishaussa nuori konkretisoi edellisen työskentelyn tulokset hänelle sopiviksi hakutoi-
veiksi.  
 
Työskentelytavat 
  
Syyslukukauden aikana  9. luokat vierailevat Turun työvoimatoimiston tietopalvelussa, jos-
sa oppilaat saavat tietoiskun valittavina olevista koulutusväylistä sekä perehdytyksen talon 
nuorille tällä hetkellä ja tulevaisuudessa tarjoamiin palveluihin. 
 
Toisen asteen koulutukseen tutustumisessa (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) sekä jat-
kokoulutuspaikan valintaan valmistautumisessa  käytössä ovat: 
 

- ammatillista suuntautumista kartoittava testi     
- oppitunneilla oppikirja ja koulutusoppaat, oppilaitosten esitteet sekä am-

mattialojen esitteet  
- internetin koulutus- ja oppilaitossivut 
- perustutustumiskäynnit Raision ammattioppilaitokseen ja yhteen Turun 

                         lukioon  
- ammatillisiin oppilaitoksiin pyrkiville vähintään yksi omavalintainen       
      tutustumiskäynti 
- ”Päivä amiksessa” –projekti, jossa nuori osallistuu päivän ajan itse valit-

semansa  oppilaitoksen arkeen 
- oppilaitoksista  kutsuttavat vierailijat (usein entisiä Maunun koulun oppilai-

ta) 
- muut vierailijat 

 
Työskentelyssä nuoria kannustetaan ja heille annetaan mahdollisuus  itsenäiseen tiedon-
hankintaan. Kaikkien tietolähteiden, erityisesti internetin, kohdalla käydään läpi lähdekritii-
kin tärkeys. 
 
Vierailuilla nuorilla on mahdollisuus yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Ennen 
käyntejä heitä ohjataan aktiiviseen osallistumiseen ja kohteliaaseen käytökseen. 
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Henkilökohtainen ohjaus 
 
Päättöluokan ohjausprosessi  on  vahvasti painottunut henkilökohtaiseen ohjaukseen.  
Kaikki 9-luokkalaiset käyvät oppitunnin kestoisessa jatko-opintoihin ohjaavassa keskuste-
lussa oppilaanohjaajan kanssa. Materiaalina keskustelussa käytetään testituloksia ja oppi-
laan tekemiä itsearviointi- ja tulevaisuudensuunnittelutehtäviä. Lisäohjaukseen on mahdol-
lisuus  tarpeen ja toiveiden mukaan. 
 
Ryhmäohjausta käytetään lähinnä yhteishakuun liittyvien käytännön toimenpiteiden ohja-
uksessa. 
 
Oppitunnit 
 
9. luokan oppitunneilla käsitellään koko luokalle yhteisesti soveltuvia aihepiirejä. Osittain 
tuntityöskentely tapahtuu kahdessa ryhmässä, jolloin lukioon suuntautuville ja ammatillisiin 
oppilaitoksiin menossa oleville on oma ohjelmansa. 
 
Oppitunneilla käsitellään  mm. seuraavia aihepiirejä: 

 
- päätöksenteon perusteet 
- itsetuntemus/koulutusratkaisu 
- yrittäjyys  (yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa) 
- jatko-opintoväylät toisen asteen koulutuksen jälkeen = korkea-asteen kou-

lutus 
- opintososiaaliset asiat (opintotuki, asuminen) 
- opiskelu, harjoittelu ja työnteko ulkomailla 
- työelämätietous ja työnhakuun liittyvät asiat 
- tasa-arvo työelämässä ja yhteiskunnassa 

 
Yhteistyökumppanit 
 
Luokanvalvojat ja aineopettajat seuraavat päättöluokkalaisten opintojen etenemistä omas-
sa aineessaan, antavat tietoa oman ainealueensa jatko-opintojen ja työelämän asettamista 
vaatimuksista sekä seuraavat yleisesti nuorten opintojen etenemistä, opiskelumotivaatiota 
ja käyttäytymistä. 
Koulun terveydenhoitaja on omalla asiantuntijuudellaan vahvasti mukana päättöluokkalais-
ten tulevaisuuden suunnittelussa. 
 
Koulun  ulkopuolisina yhteistyökumppaneina ovat  työvoimatoimiston tietopalvelu, ammatil-
listen oppilaitosten ja lukioiden rehtorit ja opinto-ohjaajat, terveydenhoitajat ja oppilasvalin-
noista vastaava henkilökunta sekä aluehallintoviraston henkilöstö. 
Toisen asteen ja korkea-asteen jatko-opinnoista käy kertomassa entisiä Maunun koulun 
oppilaita. 
Myös kuntien nuoriso- ja sosiaalitoimen, seurakunnan, MLL:n ja 4-H-yhdistyksen kanssa 
tehdään yhteistyötä. 
 
Työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen liittyvissä asioissa yhteistyökumppaneina ovat 
paikallinen yrittäjäjärjestö. 
 
Oppilaanohjauksen työnjako 
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Päävastuu oppilaanohjauksen suunnittelusta ja toteutuksesta on oppilaanohjaajalla. 
Suunnittelutyössä yhteistyökumppaneina ovat rehtori, opettajat ja oppilashuoltohenkilöstö.  
 
Oppilaanohjaajan tehtävät: 
 

- jatkokoulutus- sekä uran- ja elämänsuunnittelun ohjaus 
- valintoihin liittyvä ohjaus ja neuvonta 
- yhteydenpito vanhempiin oppilaanohjaukseen liittyvissä asioissa 
- yhteydenpito työelämän ja työhallinnon edustajiin sekä oppilaitoksiin toisen 

asteen opintoihin hakeuduttaessa 
 
Aineopettajan tehtävät: 
 

- tukea oppilaan kasvua ja kehitystä 
- ohjata oppilaan oppimista ja opiskelua 
- luokanvalvojana toimivat opettajat vastaavat oman luokkansa oppilaiden 

etenemisen seuraamisesta ja huolehtivat siitä, että oppilas saa tarvites-
saan apua opiskeluvaikeuksissa tai muissa esille tulevissa ongelmissa 

 
TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMISSUUNNITELMA 
 
Tavoite: 
 
TET-toiminnan tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus saada monipuolisesti tietoa 
työelämästä sekä  teoriassa että käytännössä. Koulutietojen ja –taitojen käyttökelpoisuu-
den testaaminen työpaikalla  ja  tiedon kerääminen jatko-opiskelusuunnitelmia varten  voi-
vat parhaimmillaan parantaa peruskoululaisen opiskelumotivaatioita ja  antaa aivan uusia 
virikkeitä jatko-opintopaikan valintaan. TET-jakson aikana nuorella on mahdollisuus harjoi-
tella työelämässä vaadittavia taitoja ja lisätä itsetuntemustaan sekä omakohtaisten koke-
musten että saamansa palautteen pohjalta. 
 
TET-projektin yhteydessä tulevat esille perusopetuksen aihekokonaisuuksien oppilaanoh-
jauksen erityisvastuualueet  v i e s t i n t ä  j a  m e d i a t a i t o   sekä  o s a l l i s t u v a   
k a n s a l a i s u u s  j a  y r i t t ä j y y s.  
Työelämäkokemusten kautta nuorella on mahdollisuus  oppia hahmottamaan yhteiskuntaa 
eri toimijoiden näkökulmasta ja kehittää omaehtoisen osallistumisen valmiuksia. Tutustu-
misjakson aikana hän pääsee  havainnoimaan vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestin-
tää ja itse harjoittelemaan viestinnän perustaitoja.  Erityisesti nämä tavoitteet toteutuvat 
jaettaessa TET-projektin kokemuksia oman luokan ja koko koulun kanssa. 
 
7 lk: 
 
Koko lukuvuoden  ajan  pyörii  ammatteja esittelevien videoiden avulla toteutettava  AM-
MATTIPÖRSSI-projekti, jossa oppilaat arvioivat ammatteja omasta näkökulmastaan kir-
jaamalla vihkoon niiden hyviä ja huonoja puolia. Esiteltävien ammattien valinnassa kiinni-
tetään huomiota monipuolisuuteen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumiseen. 
Tavoitteena on myös antaa tietoa ja tukea sukupuolirooleista riippumattomia valintoja var-
ten. 
 
TET-projekti käsittää  kaksi oppituntia  teoreettista ja toiminnallista valmistautumista  tutus-
tumispäivään sekä kaksi TET-päivää työpaikoilla. 
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Ennen TET-päivää käsitellään  
- työn historiaa 
- työhön liittyviä käsitteitä  (tekijä, kohde, välineet, tulos) 
- palkkausmuotoja ja eri alojen palkkausta 
- työn sääntelyä (erityisesti nuoren työntekijän näkökulmasta) 
- työn tekijälleen asettamia  vaatimuksia 
- käyttäytymistä työpaikalla 

 
TET-päivän jälkeen jaetaan kokemukset kunkin luokan itse valitsemalla tavalla. Koko kou-
lu saa tietoa 7-luokkien TET-kokemuksista seinäjulisteen välityksellä. 
 
TET-harjoitteluun työpaikoilla käytetään 7-luokalla kaksi koulupäivää 

- syyslukukaudella on  keittiöpäivä omassa tai Hiidenvainion koulun keittiös-
sä 

- kevätlukukaudella omavalintainen TET-päivä esim. vanhempien, sukulais-
ten tai tuttavien työpaikalla tai ”vapailta markkinoilta” hankitulla työpaikalla 

 
9. lk: 
 
9-luokalla työelämään tutustuminen tapahtuu syyslukukauden loppupuolella viikon mittai-
sena jaksona. Omatoimisuutta ja itsenäistä vastuunottoa harjoitellaan hankkimalla  TET-
paikka itse. Erityisesti nuoria ohjataan ottamaan TET-paikan valinnassa huomioon mah-
dollisuus tiedon ja kokemuksen hankkimiseen omaa  ammatinvalintaa ja elämänsuunnitte-
lua varten. 
TET-paikan hankintavaiheessa  keskustellaan stereotyyppisestä sukupuolisidonnaisesta 
ammatinvalinnasta ja tuetaan nuoria pohtimaan myös valtavirrasta poikkeavia valintoja. 
 
Ennen TET-viikkoa 

- syvennetään työelämätietoutta 
- käydään läpi työturvallisuuteen liittyviä asioita 
- asetetaan omat tavoitteet TET-viikolle 
- käydään läpi käyttäytymisohjeet 

 
TET-viikon jälkeen 

- analysoidaan viikon  kokemuksia henkilökohtaisin palautelomakkein, pien-
ryhmäkeskusteluissa, luokan yhteisissä palautekeskusteluissa sekä  seinä-
töiden avulla 
 

Työpaikan yhteyshenkilö täyttää nuoresta TET-viikon perusteella  arviointilomakkeen, jos-
sa käyttäytymisen, työhön suhtautumisen ja alalle soveltuvuuden lisäksi on mahdollisuus  
vapaaseen kannustavaan ja ohjaavaan arviointiin. 
 
TUKIOPPILASTOIMINTA 
 
MLL:n  kehittämää ja ohjeistamaa tukioppilastoimintaa on Maunun koulussa ollut sen alku-
vuosista asti. 
Vuosittain valitaan kirjallisen kokeen ja asiantuntijalausuntojen (luokanvalvojat sekä vanhat 
tukioppilaat) perusteella neljä  tukioppilasta,  kutakin 7. luokkaa varten. 
 
Tukioppilaiden tärkein tehtävä on antaa uusille yläkoulun oppilaille tietoa ja tukea koko 
heidän ensimmäisen kouluvuotensa ajan.  
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Uusien 7. luokkalaisten perehdytysohjelmassa 6. luokan keväällä tukioppilaat ovat mukana  
koulukierroksen oppaina. 7-luokkalaisten ensimmäisenä koulupäivänä he järjestävät tulok-
kaille ryhmäytymisohjelmaa sekä ohjaavat ja opastavat tulijoita yläkoulun tapoihin. 
 
Tukioppilaat pitävät  oppitunteja  ajankohtaisista, yläkoulutaivaltaan aloittavia nuoria kiin-
nostavista aiheista 2-3 kertaa vuoden aikana. Pienryhmätapaamisissa ja henkilökohtaisis-
sa jutustelutuokioissa tukioppilaat seuraavat ryhmäläistensä viihtymistä ja hyvinvointia. 
 
Tukioppilaat järjestävät koulun arkeen vaihtelua ja piristystä erilaisten juhlien ja teemata-
pahtumien välityksellä. 

 


