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1. Opetussuunnitelma 
 

1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 
 
Kemijärven perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 on laadit-
tu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Kemijärven kaupungilla on vastuu opetus-
suunnitelmasta ja sen kehittämisestä. Sitä voidaan täydentää ja muuttaa tarvittaessa. 
Opetussuunnitelmassa on päätetty perusopetuksen kasvatus- ja opetustyöstä ja täsmen-
netty perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen 
liittyviä seikkoja. Tätä opetussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu esi- ja alkuopetuksen 
(SL 18.6.2003 § 54) jo käytössä olevat opetussuunnitelmat, perusopetuksen yhtenäisyys 
sekä muut kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset. Valtakunnalli-
set ja paikalliset perusopetusta koskevat päätökset muodostavat perusopetusta ohjaavan 
kokonaisuuden. Nämä päätökset ovat: 

• perusopetuslaki ja -asetus 
• valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista 

tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 
• esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 
• opetuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma 
• opetussuunnitelmaan perustuva perusopetusasetuksen 9. §:n mukainen vuosittai-

nen suunnitelma. 
 
Kemijärvellä perusopetusta antavat koulut laativat koulukohtaisen osion, jossa on tarken-
nettava koulun toiminta-ajatusta ja toimintakulttuuria sekä opetussuunnitelman oppi-
lashuoltoa koskevaa suunnitelmaa. Lisäksi kouluilla tulee olla omat työrauha- ja turvalli-
suussuunnitelmansa. 
 
Alkuopetuksen (SL 18.6.2003 § 54, liite 1) ja nyt tehty opetussuunnitelma sekä Kemijärven 
kaupungin koululaitoksen tietostrategia (SL 18.6.2003 § 55, liite 2) muodostavat perusope-
tuksen opetussuunnitelman. 
 

1.2 Opetussuunnitelman sisältö 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan 
kuin opetuksen järjestäminen edellyttää: 

• arvot ja toiminta-ajatus 
• yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 
• kieliohjelma 
• noudatettava paikallinen tuntijako 
• toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset 
• opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus 
• opetuksen mahdollinen eheyttäminen 
• aihekokonaisuuksien toteuttaminen 
• opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonai-

suuksittain 
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• vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa 
• valinnaisaineiden opetus 
• tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 
• yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa 
• yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
• oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot luvuissa 4 ja 5 täsmennettyjen ohjei-

den mukaisesti 
• eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 
• oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvi-

oinnin kriteereihin 
• opinnoissa etenemisen periaatteet 
• todistukset 
• tietostrategia 
• toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen. 
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2 Opetuksen tehtävä ja yleiset tavoitteet 
 

2.1 Perusopetuksen arvot ja toiminta-ajatus 
 
Perusopetuksen arvopohjana ovat ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia, luonnon moni-
muotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hy-
väksyminen. Perusopetus edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta sekä yksilön oikeuksien 
ja vapauksien kunnioittamista. Opetuksen perustana on suomalainen kulttuuri, joka on ke-
hittynyt vuorovaikutuksessa alkuperäisen, pohjoismaisen ja eurooppalaisen kulttuurin 
kanssa. Perusopetuksen avulla lisätään alueellista ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Ope-
tuksessa otetaan huomioon erilaiset oppijat: opetuksen tulee olla oppilaslähtöistä ja oppi-
jan tarpeet huomioonottavaa. Perusopetuksella edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa 
antamalla tytöille ja pojille valmiudet toimia yhtäläisin oikeuksin ja velvollisuuksin yhteis-
kunnassa sekä työ- ja perhe-elämässä. 
 
Opetuksen avulla tuetaan oppilaan lappilaisen ja kemijärveläisen kulttuuri-identiteetin ra-
kentumista sekä hänen osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalistuvassa 
maailmassa. Sen avulla edistetään myös suvaitsevaisuutta, kulttuurien välistä ymmärtä-
mystä ja yrittäjyyttä. Lappilaisuus ja kemijärveläisyys näkyy oman kotiseudun arvostami-
sena ja erityisesti sen luonnon monimuotoisuuden huomioimisena ja vaalimisena. Omaa 
kotipaikkakuntaa tuodaan myönteisessä sävyssä esille turvallisena kasvuympäristönä. 
Perusopetuksessa eri oppiaineiden opetus on poliittisesti sitoutumatonta ja uskonnollisesti 
tunnustuksetonta. 
 
Toiminta-ajatus 
 
Kemijärven perusopetus tukee oppilaan monipuolista inhimillistä kasvua ja oppimista, jotta 
hänestä kehittyisi toimintakykyinen, vastuullinen ja erilaisuuden kohtaamiseen kykenevä 
ihminen. 
 
Jokainen koulu täsmentää omalta osaltaan opetuksen arvoperustan ja koulun toiminta- 
ajatuksen. 
 
 

2.2 Perusopetuksen tehtävä 
 
Perusopetuksen opetussuunnitelma rakentuu yhteisesti sovitulle arvopohjalle. Perusope-
tus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen teh-
tävänä on toisaalta tarjota yksilölle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppi-
velvollisuus ja toisaalta antaa yhteiskunnalle väline kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä 
lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoli-
seen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia 
elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja, saada valmiudet jatko-opintoihin ja osallistuvana 
kansalaisena kehittää demokraattista yhteiskuntaa. Perusopetuksen on myös tuettava jo-
kaisen oppilaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä äidinkielen kehitystä. Tavoittee-
na on myös herättää halu elinikäiseen oppimiseen.  
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Yhteiskunnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja tulevaisuuden rakentamiseksi perusopetuk-
sen tehtävänä on siirtää kulttuuriperintöä sukupolvelta toiselle, kartuttaa tarvittavaa tietoa 
ja osaamista sekä lisätä tietoisuutta yhteiskunnan perustana olevista arvoista ja toiminta-
tavoista. Sen tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kult-
tuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja.  
 
Erityisesti opetuksen nivelvaiheissa varmistetaan oppilaan siirtyminen turvallisesti vaihees-
ta toiseen. Siirtymistä tuetaan sopimalla yhteisistä käytännöistä kuten tarpeellisen, oppilas-
ta koskevan informaation siirtämisestä opetusmuodosta toiseen. 
 
Hyvät tavat ja toisten ihmisten kunnioittaminen nousevat keskeisesti esille. Selkeät sään-
nöt ja niiden valvonta antavat lapselle turvallisuuden tunteen. Perusopetus vahvistaa oppi-
laan kulttuuri-identiteettiä ja antaa lapsille hyvät valmiudet elää Kemijärvellä, Lapissa ja 
myös muualla Suomessa. Tavoitteena on kasvattaa lapsille vahvat juuret ja siivet, joilla on 
hyvä palata myös takaisin kotipaikkakunnalle aktiiviseksi toimijaksi. 
 
 

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

2.4 Perusopetuksen rakenne 
 
Opetussuunnitelma rakennetaan siten, että se mahdollistaa oppilaalle eheän oppimispolun 
varhaiskasvatuksesta perusopetuksen päättymiseen ja siirtymisen toisen asteen koulutuk-
seen. Oppimispolun turvaamisessa toimitaan kiinteässä ja säännöllisessä yhteistyössä 
kaikkien toiminnassa mukana olevien aikuisten kesken. Yhtenäisen opetussuunnitelman 
toteutumiseksi perusopetuksen rakennetta kehitetään siten, että se mahdollistaa alueelli-
sen, koulujen ja henkilökunnan välisen yhteistyön. Onnistuminen opetuksen nivelvaiheissa 
(esiopetus - alkuopetus, 6. - 7. luokka, 9. luokka - toisen asteen koulutus) on erityisen tär-
keää ja edellyttää yhteisesti sovittuja toimintasääntöjä sekä mm. työnjaosta ja vastuista 
sopimista. 
 
Peruskoulut tekevät alueellista yhteistyötä tarkastelemalla kasvatuksen ja oppimisen tar-
peita ja kehittämistä sekä sopimalla yhdessä mm. resursseista, erityisopetusjärjestelyistä, 
kielten opetuksesta, opettajien täydennyskoulutuksesta ja poikkihallinnollisesta yhteistyös-
tä. Elämänkatsomustiedon ja muiden kuin evankelisluterilaisen uskonnon opetus järjeste-
tään yhdysluokkaopetuksena, koska opetusryhmät ovat pieniä. 
 
 

2.5 Tuntijako 
 
Liite 3. 
 
 

2.6 Kieliohjelma 
 

• A1-kieli on Kemijärvellä yhteinen englannin kieli, jonka opetus aloitetaan kolmannel-
la vuosiluokalla. 

• Vapaaehtoisena A2-kielenä tarjotaan viidenneltä luokalta lähtien saksan kieltä, jon-
ka aloittamisesta sivistyslautakunta päättää vuosittain. 

• B1-kieli on Kemijärvellä 7 vuosiluokalla alkava yhteinen kieli, joka on ruotsin kieli. 
• B2-kieli on 8 vuosiluokalla alkava valinnainen kieli, joka Kemijärvellä on saksan, ve-

näjän tai ranskan kieli. 
 
3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 7.lk 8.lk 9.lk 
A1 
englanti 

A1 
englanti 

A1 
englanti 2 

A1 eng-
lanti 

A1 eng-
lanti 

A1 englanti 
3vvh 

A1 englanti 
3vvh 
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2 vvh 2h vvh vvh 2 vvh 2 vvh 
  A2 saksa 

3 vvh 
A2 sak-
sa 
3 vvh 

A2 sak-
sa 
2 vvh 

A2 saksa 
2 vvh 

A2 saksa 
2 vvh 

    B1 ruotsi
2 vvh 

B1 ruotsi 
2 vvh 

B1 ruotsi 
2 vvh 

     B2 saksa/ 
ranska/venäjä 
2vvh 

B2saksa/ranska/
venäjä 2 vvh 

 
 
A2- ja B2-kielten opetuksen aloittamisen edellytyksenä on opetusryhmän minimikoko, jon-
ka tulee olla vähintään kymmenen oppilasta. A2-kielen opiskelu jatkuu vuosiluokilla 7-9 
sekä lukiossa. A2-kieli on osana valinnaisaineita 8. ja 9. luokilla. Sivistyslautakunta voi 
päättää ryhmäkoon suuruudesta ja opetusta antavasta koulusta myös erikseen. 
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3 Opetuksen toteuttaminen 
 

3.1 Oppimiskäsitys 
 
Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opetta-
jan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana 
on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäi-
sen oppimisen välineitä. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja tavoitteellisesta 
toiminnasta, jossa hän aiempien tietorakenteidensa pohjalta käsittelee ja tulkitsee opitta-
vaa ainesta. Vaikka oppimisen yleiset periaatteet ovat kaikilla samat, oppiminen riippuu 
oppijan aiemmin rakentuneesta tiedosta, motivaatiosta sekä oppimis- ja työskentelytavois-
ta. Yksilöllistä oppimista tukee vastavuoroisessa yhteistyössä tapahtuva oppiminen. Op-
piminen on kaikissa muodoissa aktiivinen ja päämääräsuuntautunut, itsenäistä tai yhteistä 
ongelmanratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen on tilannesidonnaista, joten oppimisym-
päristön monipuolisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kaikille oppilaille turvataan 
tasavertaiset mahdollisuudet omien edellytystensä mukaiseen oppimiseen. 
 
 

3.2 Oppimisympäristö 
 
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimiseen liittyvää fyysisen ympäristön, psyykkisten 
tekijöiden ja sosiaalisten suhteiden kokonaisuutta, jossa opiskelu ja oppiminen tapahtuvat. 
Fyysiseen oppimisympäristöön kuuluvat erityisesti koulun rakennukset ja tilat sekä opetus-
välineet ja oppimateriaalit. Siihen kuuluvat lisäksi muu rakennettu ympäristö ja ympäröivä 
luonto. Opiskelutilat ja -välineet tulee suunnitella ja järjestää siten, että ne mahdollistavat 
monipuolisten opiskelumenetelmien ja työtapojen käytön. Työvälineiden ja materiaalien 
sekä kirjastopalvelujen tulee olla oppilaan käytettävissä niin, että ne antavat mahdollisuu-
den aktiiviseen ja myös itsenäiseen opiskeluun. Oppimisympäristön varustuksen tulee tu-
kea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilai-
suuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkko-
jen käyttämiseen. Fyysisen oppimisympäristön esteettisyyteen tulee myös kiinnittää 
huomiota. 
 
Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostumiseen vaikuttavat toisaalta yksit-
täisen oppilaan kognitiiviset ja emotionaaliset tekijät, toisaalta vuorovaikutukseen ja ihmis-
suhteisiin liittyvät tekijät. Oppimisympäristön tulee tukea oppilaan kasvua ja oppimista. Sen 
on oltava fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen ja tuettava oppilaan terveyttä. 
Tavoitteena on tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä edistää hänen 
aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja 
ongelmia. Oppimisympäristön tulee ohjata oppilasta asettamaan omia tavoitteitaan ja arvi-
oimaan omaa toimintaansa. Oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus osallistua oppimisym-
päristönsä rakentamiseen ja kehittämiseen. 
 
Oppimisympäristön tulee tukea myös opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keski-
näistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentele-
mään ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapii-
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ri, jonka ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. Kemijärvellä oppi-
misympäristöä kehitetään ja arvioidaan jatkuvasti ja tietoisesti vaikka vain pienten askelei-
den kautta. Oppimisympäristön turvallisuus ja terveys ovat keskeisiä asioita. 
 
 

3.3 Toimintakulttuuri 
 
Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa merkittävästi koulun kasvatukseen ja opetukseen ja sitä 
kautta oppimiseen. Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt rakennetaan johdonmu-
kaisesti tukemaan kasvatus- ja opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Toimin-
takulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, toiminta- ja käyttäyty-
mismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. Toimintakult-
tuuriin kuuluu myös oppituntien ulkopuolinen koulun toiminta kuten juhlat, teemapäivät se-
kä erilaiset tapahtumat. Kasvatustavoitteet ja arvot sekä aihekokonaisuudet näkyvät kun-
kin koulun toimintakulttuurissa. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovai-
kutteinen sekä tukee yhteistyötä niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan 
kanssa. Myös oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomi-
seen ja sen kehittämiseen. 
 
 

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

• virittävät halun oppia 
• ottavat huomioon oppimisen prosessuaalisen ja tavoitteellisen luonteen 
• ottavat huomioon eri oppiaineiden ja oppiainekokonaisuuksien lähtökohdat ja tavoit-

teet 
• aktivoivat työskentelemään tavoitteellisesti 
• edistävät jäsentyneen tietorakenteen muodostumista sekä taitojen oppimista ja niis-

sä harjaantumista 
• kehittävät tiedon hankkimisen, soveltamisen ja arvioimisen taitoja 
• tukevat oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista 
• edistävät sosiaalista joustavuutta, kykyä toimia rakentavassa yhteistyössä sekä 

vastuun kantamista toisista 
• kehittävät valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisesta, arvioida sitä sekä hankkia 

palautetta oman toiminnan reflektointia varten 
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• auttavat oppilasta tiedostamaan omaa oppimistaan sekä mahdollisuuksiaan vaikut-
taa siihen. 

• kehittävät oppilaan oppimisstrategioita ja taitoja soveltaa niitä uusissa tilanteissa 
 
Opetuksen eriyttäminen on kaikkeen opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa huomi-
oon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. Huomiota kiinnitetään eri oppilaille 
ominaisiin oppimistapoihin ja työskentelyn rytmiin, erilaisiin valmiuksiin ja kiinnostuksen 
kohteisiin sekä itsetuntoon ja motivaatioon kytkeytyviin emotionaalisiin tarpeisiin. Tyttöjen 
ja poikien väliset sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja taustat otetaan huomioon. 
 
Eriyttämisellä vaikutetaan oppimismotivaation. Opetusta eriyttämällä oppilaille voidaan 
tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia kehittyä 
ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti. Tällöin on tärkeää hyödyntää samassa opetus-
ryhmässä olevien oppilaiden erilaista osaamista ja harrastuneisuutta. Eriyttäminen edellyt-
tää opettajalta kasvun ja oppimisen prosessien tuntemista, opetusryhmän toiminnan ja 
ilmapiirin sekä oppilaiden kehittymisen seurantaa ja oppimisen arviointia. Opettajien keski-
näinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien, muun henkilöstön ja eri asiantuntijoiden kanssa 
tukee eriyttämistä. Eriyttämisen kolme keskeistä ulottuvuutta liittyvät opiskelun laajuuden, 
syvyyden ja etenemisnopeuden vaihteluun. Eriyttäminen voi kohdistua muun muassa ope-
tuksen sisältöihin, käytettäviin opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin, työtapoihin sekä kou-
lu- ja kotitehtävien määrään ja käytettävissä olevaan aikaan. Oppimisympäristöä ja työta-
poja voidaan muokata esimerkiksi luomalla tilaisuuksia oppilaiden osallistumiseen, tarjoa-
malla valinnanmahdollisuuksia, säätelemällä tilankäyttöä, ryhmittelemällä oppilaita jousta-
vasti ja hyödyntämällä koulun ulkopuolella tapahtuvia oppimistilanteita. Oppilasta ohjataan 
oppimaan itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla. Opetuksessa otetaan huomioon oppilai-
den kiinnostuksen kohteet kytkemällä opittavat tiedot ja taidot oppilaille merkityksellisiin 
kokemuksiin ja toimintamuotoihin. Oppilaat voivat tarvita erilaisia mahdollisuuksia osaami-
sensa ja edistymisensä näyttämiseen ja hyötyvät aina yksilöllisestä palautteesta. Kun ope-
tusta toteutetaan yhdysluokissa tai yhdessä esiopetusryhmän kanssa, oppilaiden ikä ja 
kehitysvaihe sekä eri vuosiluokkien tavoitteet ja omaleimaisuus tulee ottaa huomioon. 
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4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
 
Tässä luvussa kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeiset tavoitteet ja järjestä-
minen sekä tuen rakenne. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen tasot, yleinen, tehostettu ja 
erityinen tuki kuvataan luvuissa 4.1, 4.2 ja 4.3. Luvussa 5 esitetään tarkemmin eri tuki-
muodot ja niiden käyttö tuen eri tasoilla. 
 
Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet 
 
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä opetusryhmän että kunkin oppi-
laan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen mer-
kitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin 
tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen 
tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon 
tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen. 
 
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppi-
misessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Koulutyössä tulee ottaa 
huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat ja tavat sekä oppilaiden 
kulttuuritausta. Oppilaita kannustetaan aloitteellisuuteen ja vastuullisuuteen, tarjotaan 
haasteita kehittymiselle ja annetaan onnistumista edistävää ohjausta ja tukea. Erityistä 
huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnista-
miseen. On tarpeen havaita sekä oppilaaseen että kouluun ja toimintaympäristöön liittyvät 
tekijät. 
 
Opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä. Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen voi 
toteutua käytännössä, mm. määrittelemällä tuen tarpeen toteamiseen ja tuen toteuttami-
seen liittyvät vastuut ja työnjako. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden tar-
peita tulee arvioida jatkuvasti ja aloittaa tuen antaminen riittävän varhain. Tämä ehkäisee 
ongelmien syvenemistä ja pitkäaikaisvaikutuksia. Tuen tarpeen arvioinnissa voidaan hyö-
dyntää oppilaalle tehtyjen terveystarkastusten ja mahdollisten muiden arviointien tuloksia. 
Tuen oikea-aikaisuus sekä tuen oikea taso ja muoto ovat ratkaisevia oppimisen ja kehityk-
sen turvaamiseksi. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunnitel-
tua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä 
toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista. 
 
Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja 
niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Pedagoginen 
asiantuntemus ja opettajien yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa sekä tuen suunnitte-
lussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan mo-
niammatillisessa oppilashuoltotyössä. Huoltajalle ja oppilaalle tulee antaa tietoa tukitoimis-
ta sekä mahdollisuus esittää näkemyksensä tuen antamisesta. Tuki annetaan oppilaalle 
omassa koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei tuen antaminen välttämättä edellytä 
oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jat-
kumisesta lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta perusopetuk-
seen sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa 
koulusta toiseen. 
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Tuki erityisissä tilanteissa 
 
Oppilas saattaa tarvita tukea erityisissä tilanteissa, kuten sairauden yhteydessä tai vaike-
assa elämäntilanteessa. Opetusta voidaan järjestää tällöin mm. sairaalaopetuksena ja 
koulukodeissa. Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana 
olevalle oppilaalle opetusta siinä määrin kuin se hänen terveytensä ja muut olosuhteet 
huomioon ottaen on mahdollista. 
 
Koulukotiin sijoitetun oppilaan opetuksesta vastaa koulukodissa toimiva koulu, jos koulu-
kodilla on opetuksen järjestämislupa. Oppilaan kotikunnalla on velvollisuus kotikuntakor-
vauksen maksamiseen sairaalakoulussa ja koulukotiopetuksessa olevista lapsista ja nuo-
rista. Muiden kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten opetuksesta vastaa oppilaan asuinkun-
ta. Lastensuojelulain perusteella sijoitettujen osalta oppilaan kotikunnalle on säädetty vel-
vollisuus maksaa kotikuntakorvaus. 
 
Kunta voi osoittaa oppilaan lähikouluksi sopimuksen mukaisesti oman kunnan koulun si-
jasta myös toisen kunnan koulun, sellaisen yksityisen yhteisön tai säätiön ylläpitämän kou-
lun, jolla on opetuksen järjestämislupa, tai valtion koulun. 
 
Jos oppilas opiskelee sellaisessa yksityisen opetuksen järjestäjän opetuksessa tai valtion 
koulussa, jossa ei anneta erityistä tukea, opetuksen järjestäjän tulee ilmoittaa erityistä tu-
kea tarvitsevasta oppilaastaan oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan asuinkunta päättää erityi-
sen tuen antamisesta ja osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun tai muuhun soveltuvaan 
paikkaan, jossa erityistä tukea annetaan. Näissäkin tapauksissa oppilaalla on oikeus kaik-
keen perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen tukeen. Opetusta 
antava taho arvioi tuen tarpeen ja päättää tuesta edellä mainittujen normien mukaan. 
 
 

4.1 Yleinen tuki 
 
Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin 
kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä tulee ottaa huomioon kaikki-
en oppilaiden edellytykset ja tarpeet. Koulun toimintatapoja ja -kulttuuria kehitetään niin, 
että yhteistyötä ja yhdessä tapahtuvaa oppimista voidaan hyödyntää ja oppilaiden erilai-
suus voidaan kohdata mahdollisimman hyvin. Välittäminen, huolenpito ja myönteinen il-
mapiiri kouluyhteisössä edistävät oppilaan kehitystä ja tukevat hyvää oppimista. Opettajal-
la on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden 
huomioonottamisesta opetuksessa. Yhteistyö huoltajien, toisten opettajien, muun henkilös-
tön ja eri asiantuntijoiden kanssa edesauttaa tässä onnistumista. Opettajan tehtävänä on 
ohjata ryhmää toimimaan niin, että sen sisäinen vuorovaikutus edistää oppimista. Opettaja 
ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja ke-
hityshaasteensa. 
 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan oppimisen valmiuksiin ja mahdollisuuteen ottaa 
vastuuta omasta opiskelusta, sen suunnittelusta, tavoitteenasettelusta, toteuttamisesta ja 
arvioinnista. Oppilaiden itsetuntoa, opiskelumotivaatiota sekä oppimaan oppimisen taitoja 
vahvistetaan kaikissa opiskelutilanteissa ja oppiaineissa. 
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Opetustyöhön sisältyy myös ohjauksellisia ja oppilashuollollisia tehtäviä. Tuen tarpeiden 
arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluu opettajan työhön ja kaikkiin opetustilantei-
siin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja 
vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilme-
neviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryh-
miä joustavasti muuntelemalla. Yhdysluokkaopetuksessa näiden järjestelyjen merkitys ko-
rostuu. Koulu käyttää erityisesti tukiopetusta, sen lisäksi voidaan käyttää myös oppimis-
suunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta tai avustajan työpanosta keinoina vastata ope-
tusryhmän tai yksittäisten oppilaiden tuen tarpeisiin jo ennen tehostetun tuen vaiheeseen 
siirtymistä. 
 
Oppilaan hyvinvointiin ja oppimismotivaatioon voidaan vaikuttaa myös koulun kerhotoimin-
nan ja aamu- ja iltapäivätoiminnan avulla, mikäli opetuksenjärjestäjä niitä tarjoaa. Suunnit-
telemalla ne osaksi oppilaan päivää voidaan lisätä myös turvallisuuden ja yhteisöllisyyden 
kokemuksia. 
 

4.2 Tehostettu tuki 
 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai sa-
manaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostet-
tua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan 
silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten 
kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. 
Tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitelmallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä ja 
tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. 
 
Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun otta-
matta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta, joka kuvataan lu-
vussa 5.1.3. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei voida yksilöllistää. 
Sen sijaan osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja joustavien 
opetusryhmien käytön sekä kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Myös 
oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tuki 
tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden 
mukaisesti. On tärkeää huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen koke-
muksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä sekä tukea oppilaan myönteistä käsitystä itses-
tään ja koulutyöstä. 
 
Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun 
tuen aikana. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, oppimissuunnitelma tarkiste-
taan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta. 
 
Pedagoginen arvio tehostettua tukea varten 
 
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa 
kuvataan 

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 
• oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista 
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 
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• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla 
tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 

 
Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaes-
sa, ja etenkin silloin kun kyse on oppilaan hyvinvointiin ja kokonaiskehitykseen liittyvistä 
ongelmista, arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja 
huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnis-
tuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle 
jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on 
kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. 
 
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa oppilaan siirtyminen takaisin 
yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti oppi-
lashuoltoryhmässä tai muulla tavalla järjestettävässä moniammatillisessa oppilashuolto-
työssä siten kuin yksittäisen oppilaan asian käsittelystä säädetään. Tämän käsittelyn jäl-
keen oppilaalle annettava tehostettu tuki kirjataan oppilaalle laadittavaan oppimissuunni-
telmaan. Oppimissuunnitelma käsitellään tarkemmin luvussa 4.5.1. 

 

4.3 Erityinen tuki 
 
Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoittei-
den saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko 
yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen 
päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. 
Käytettävissä ovat perusopetuksen kaikki tukimuodot. 
 
Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea 
niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle 
peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä 
kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan. 
 
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös, jota tarkis-
tetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirty-
mistä. Päätös tehdään hallintolain mukaisesti. Oppilaan oikeusturvan ja opetuksen järjes-
tämisen kannalta merkittävät asiat päätetään erityistä tukea koskevassa päätöksessä. Eri-
tyisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset 
tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan 
opetuksen poikkeava järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen 
päätöstä. 
 
Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ennen esi- tai perusopetuksen alkamista taikka esi- 
tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehos-
tetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että 
oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän 
häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen 
tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen 
perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan 
sairauden seurauksena. 
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Pedagoginen selvitys erityistä tukea varten 
 
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava 
oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa sekä tehtävä oppilaasta pedagoginen 
selvitys. Pedagogisen selvityksen laatimista varten opetuksen järjestäjän päättämä toimie-
lin, viranhaltija tai työntekijä hankkii 

• oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etene-
misestä 

• moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä, esimerkiksi oppilashuoltoryhmässä, 
tehdyn selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilan-
teesta 

Selvitysten perusteella opetuksen järjestäjä tekee arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. 
Näiden kahden selvityksen ja niiden pohjalta laaditun arvion muodostamaa kokonaisuutta 
kutsutaan pedagogiseksi selvitykseksi. Kirjallisessa pedagogisessa selvityksessä kuva-
taan 

• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena 
• oppilaan saama tehostettu tuki ja arvio sen vaikutuksista 
• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 
• arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla 

tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea 
• perusteltu arvio siitä, tarvitseeko oppilas yhdessä tai useammassa oppiaineessa 

yksilöllistetyn oppimäärän 
Tukijärjestelyt voivat sisältää mm. opetus- ja ohjaushenkilöstöön, oppilashuoltoon, avusta-
jiin ja muihin tarvittaviin palveluihin, opetusmenetelmiin ja työtapoihin, opiskelumenetelmiin 
sekä materiaaleihin ja välineisiin liittyviä tekijöitä. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen 
tuen päätöksen valmistelemiseksi tulee tarvittaessa hankkia muita lausuntoja, kuten psy-
kologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvitys. Pedagogisen sel-
vityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota ja 
oppilaan oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma, myös sitä voi-
daan hyödyntää huoltajan luvalla. 
 
Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa lain edellyttämissä vaiheissa sekä aina oppilaan 
tuen tarpeen muuttuessa. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvi-
tys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisen tuen jatkamisesta tehdään päätös. Mikäli 
katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä 
päätös. Tällöin oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea. 
 
 

4.4 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kemijärvellä 
 
Perusopetuksen tehtävä on tukea ja ohjata inhimillistä kasvua ja hyvinvointia, sivistymistä 
ja elinikäistä oppimista. Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan kolmiportaisen tukimallin mu-
kaan. Tukimallin lähtökohtana on kunkin oppilaan vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. 
Koulutyössä huomioidaan monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat. Tavoit-
teena on oppilaan tuen tarpeen varhainen havaitseminen, tuen oikea-aikaisuus sekä tuen 
riittävä taso. 
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Yleisen tuen piirissä ovat käytettävissä seuraavat tukimuodot: eriyttäminen, oppilaanohja-
us, oppilashuollon tuki, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, käytettävät apuvälineet, 
joustavat opetusryhmät sekä ohjaus- ja tukipalvelut (koulukuraattori, koulupsykologi sekä 
perhe- ja mielenterveyspalvelut). 
 
Jos yleinen tuki ei riitä ja tarvitaan tehostettua tukea, luokan-/aineopettaja laatii oppilaasta 
pedagogisen arvion yhteistyössä luokanvalvojan, erityisopettajan ja vanhempien kanssa 
(liite). Laadittu arvio käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltotyöryhmässä, minkä jäl-
keen rehtori hyväksyy arvion. Hyväksytyn arvion jälkeen luokan-/aineopettaja laatii oppi-
missuunnitelman (liite) yhteistyössä vanhempien ja erityisopettajan kanssa. Koko proses-
sin aikana voidaan konsultoida koulukuraattoria, lääkäriä tai koulupsykologia. Oppimis-
suunnitelma tarkistetaan vuosittain. 
 
Tehostetun tuen ollessa riittämätön, oppilaalla on oikeus saada erityistä tukea. Sitä varten 
luokan-/aineopettajan on laadittava oppilaasta pedagoginen selvitys (liite), johon sisältyvät 
jo käytettyjen tukimuotojen asiakirjat. Koko prosessin aikana voidaan konsultoida kouluku-
raattoria, lääkäriä tai koulupsykologia.  Oppilashuoltoryhmä täydentää selvityksen, jonka 
rehtori esittelee sivistysjohtajalle. Sivistysjohtaja tekee määräaikaisen hallintopäätöksen 
oppilaalle annettavasta erityisestä tuesta. Päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on 
laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (liite). 
 
Erityisen tuen päätös on tarkistettava toisen luokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luo-
kalle siirtymistä. Jos erityisen tuen päätökseen tulee muutoksia, on tehtävä uusi hallinto-
päätös. Tarkistaminen tarkoittaa uuden pedagogisen selvityksen laatimista ja päätöstä. 
 
 

4.5 Yksilölliset suunnitelmat 
 

4.5.1 Oppimissuunnitelma 
 
Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja 
siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on hyväksyt-
tyyn opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Sitä voidaan tarvit-
taessa käyttää osana yleistä tukea ja sitä tulee käyttää tehostetun tuen aikana. 
 
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnois-
saan. Suunnitelma lisää opettajien tietoisuutta oppilaan tilanteesta ja helpottaa siten kun-
kin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tu-
kea lastaan. Suunnitelman tarkoituksena on myös, että oppilas oppii vähitellen ottamaan 
vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Suunnitelma an-
taa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille. Oppimissuunnitelman avulla ei kuitenkaan 
oppiaineen oppimäärää voida yksilöllistää. Oppimäärän yksilöllistäminen vaatii erityisen 
tuen päätöksen. 
 
Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa 
tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huolta-
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jan kanssa. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus 
suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. 
 
Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot 
sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimien järjestäminen edellyttää: 

• oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 
• oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liit-

tyvät tavoitteet 
• opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa 
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmene-

telmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuväli-
neet, oppimateriaalit ja muu tuki 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolli-
set, ohjaukselliset tai muut ratkaisut 

• moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet 
• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri 

tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet 

 
Suunnitelman laadinnassa hyödynnetään oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laa-
dittua oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista arviota ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. 
Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunnitelma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan 
luvalla. Ensimmäisen luokan oppilaiden oppimissuunnitelma voi rakentua lapsen esiope-
tuksen oppimissuunnitelman pohjalle, jos sellainen on tehty. 
 
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. Oppimissuun-
nitelmaan ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. Opetus-
suunnitelmassa voidaan päättää, että eri oppiaineiden opinnoissa voidaan edetä vuosi-
luokkiin jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Jos tällai-
nen hallintopäätös tehdään yksittäisen oppilaan kohdalla, tulee hänelle laatia oppimis-
suunnitelma. Siinä on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opinto-
ohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys, aikataulu sekä mahdolliset erityista-
voitteet. 
 
Oppilaan opiskelu voidaan järjestää erityisin opetusjärjestelyin, jos oppilaalla katsotaan 
joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot, jos 
perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opin-
not huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta tai se on perusteltua oppilaan terveydenti-
laan liittyvistä syistä. Erityisistä opetusjärjestelyistä tulee tehdä hallintopäätös, minkä jäl-
keen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. 
 
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas voidaan ottaa joustavan perusopetuksen toi-
mintaan, minkä jälkeen hänelle tulee laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma si-
sältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen aikana laadittava oppimis-
suunnitelma. Lisäksi siinä kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestäminen kou-
lussa ja muissa oppimisympäristöissä. 
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Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea 
 
Jokaiselle oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma sisältää so-
veltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunni-
telma. Oppilasta varten pohditut tavoitteet ja tukitoimet hyödyttävät oppilaan oppimista ja 
kasvua. Oppilaan opiskelua voidaan myös syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman 
avulla, silloin kun se on perusteltua oppilaan valmiuksien kannalta. 
 
Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana 
 
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai sa-
manaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimis-
suunnitelman mukaisesti. Oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
Oppimissuunnitelma laaditaan aina oppilaalle, joka saa tehostettua tukea. Oppimissuunni-
telma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan sekä 
tarvittaessa oppilaan muun laillisen edustajan kanssa. Tehostetun tuen vaiheessa opiske-
lun ja tukitoimien järjestelmällinen suunnittelu tukee oppilaan oppimista, kasvua ja kehitys-
tä. 
 
Erityinen tuki 
 
Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 
Oppimissuunnitelman käyttö Kemijärvellä 
 
Kemijärvellä käytetään oppimissuunnitelmaa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 
eri tukiportaissa. 
 
Yleinen tuki 
 
Jokaiselle oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Sen laatimisesta vastaa luokan-
/aineopettaja yhteistyössä vanhempien ja erityisopettajan kanssa (liite soveltuvin osin). 
Oppimissuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan oppilaan tuen tarvetta. 
 
Tehostettu tuki 
 
Pedagoginen arvio (+huoltajien suostumus) → moniammatillinen oppilashuoltoryhmä 
(OHR) → rehtorin päätös tehostetun tuen aloittamisesta → oppimissuunnitelma. 
 
Oppilaan opettaja tai opettajat laativat yhdessä pedagogisen arvion (liite), joka käsitellään 
moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Rehtori vahvistaa allekirjoituksellaan tehoste-
tun tuen aloittamisen. Tämän jälkeen luokan-/aineopettaja laatii oppimissuunnitelman (liite) 
yhteistyössä vanhempien ja erityisopettajan kanssa. Koko prosessin aikana voidaan kon-
sultoida oppilashuollon eri asiantuntijoita esim. koulukuraattoria, koulupsykologia tai lääkä-
riä. Oppimissuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti vastaamaan oppilaan tuen tarvetta. 
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Erityinen tuki 
 
Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
 
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilö-
kohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee 
ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen an-
taminen. 
 
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on hyväksyttyyn opetus-
suunnitelmaan perustuva kirjallinen, pedagoginen asiakirja. Oppilaan opettajat laativat 
suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. 
Tarvittavilta osin se valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. 
 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pit-
käjänteisesti oppilaan yksilöllistä oppimis- ja kasvuprosessia. HOJKS on oppilaan oppimi-
seen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä suunnitelma opetuksen sisällöistä, 
pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista tukitoimista. 
 
HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tukitoimi-
en järjestäminen edellyttää: 

•  oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 
• oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin yleiset tavoitteet 
• oppiaineet ja aineryhmät sekä valinnaiset opinnot, joita oppilas opiskelee sekä op-

piaineiden vuosiviikkotuntimäärät 
• opiskelun erityiset painoalueet niissä oppiaineissa, joissa oppilaalla on yleinen op-

pimäärä 
• oppilaan muuhun kehitykseen, kuten sosioemotionaalisiin tai motorisiin taitoihin liit-

tyvät tavoitteet 
• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri 

tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi 
• pedagogiset ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmene-

telmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat, kommunikointitavat, erityiset apuväli-
neet, oppimateriaalit ja muu tuki 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen oppimisympäristöön liittyvät, oppilashuollolli-
set, ohjaukselliset tai muut ratkaisut 

• erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, 
muiden opetuspalveluiden sekä tuki- ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen ja eri 
toimijoiden vastuualueet 

• kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä ja/tai eri-
tyisopetuksen ryhmässä 

• kuvaus siitä, miten ja millä oppitunneilla erityisopetuksen ryhmässä pääsääntöisesti 
opiskeleva oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä 

•  moniammatillisen yhteistyön kuvaus ja eri toimijoiden vastuualueet 
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•  kuvaus oppilaan koulukuljetusten järjestelyistä ja vastuista sekä kuljetusta odotta-
van oppilaan ohjauksesta ja valvonnasta 

• oppilaan mahdollinen osallistuminen aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kuvaus yhteis-
työstä toiminnan järjestäjän kanssa 

• yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki 
• suunnitelman laatimiseen osallistuneet 

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

• luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä sekä näiden 
oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 

• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri 
tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi niissä oppiaineissa, 
joissa oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 

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

• kuvaus toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan yksilöllisistä tavoitteista ja keskei-
sistä sisällöistä toiminta-alueittain 

• edistymisen seuranta ja arviointi, oppilaan mahdollisuus osoittaa osaamisensa eri 
tavoin, arviointitavat ja ajankohdat sekä oppilaan itsearviointi toiminta-alueittain 

 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimisessa hyödynne-
tään oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa sekä pedagogista 
selvitystä ja sen yhteydessä kerättyä tietoa. Mikäli oppilaalle on laadittu kuntoutussuunni-
telma, myös sitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Henkilökohtaisessa opetuksen jär-
jestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
HOJKS-asiakirjaan voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat. HOJKSiin 
ei voi hakea muutosta valittamalla eikä muilla muutoksenhakukeinoilla. 
 
Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppi-
laan tarpeiden mukaiseksi. Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitel-
maa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Koke-
mukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista voidaan kirjata 
HOJKSiin, ja hyödyntää tätä tietoa suunnitelman toteutumista arvioitaessa. Jos oppilas 
siirtyy tehostetun tuen piiriin, hänelle laaditaan oppimissuunnitelma. 
 
 
Henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman käyttö Kemijärvellä 
 
Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan oppimissuunnitelman sijasta hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). 
 
Pedagoginen selvitys (+huoltajien suostumus) → moniammatillinen oppilashuoltoryhmä 
(OHR) → rehtorin esittelee sivistysjohtajalle → sivistysjohtaja tekee hallintopäätöksen → 
HOJKS 
 
Pedagoginen selvitys koostuu kahdesta eri osasta, joita laadittaessa hyödynnetään jo käy-
tettyjen tukimuotojen asiakirjoja. Luokan-/aineopettaja (tarvittaessa luokanvalvoja, esim. 
oppilas siirtyy erityisen tuen piiriin eikä hänellä ole yksilöllistettyjä oppimääriä) laativat yh-
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teistyössä erityisopettajan kanssa selvityksen ensimmäisen osan (liite), johon tarvitaan 
huoltajien suostumus.  Selvityksen toinen osa käsitellään moniammatillisessa oppilashuol-
toryhmässä (liite). Koko prosessin aikana voidaan konsultoida oppilashuollon eri asiantun-
tijoita esim. koulukuraattoria, koulupsykologia tai lääkäriä. Pääsääntöisesti hankitaan muita 
lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava sosiaalinen selvi-
tys. Rehtori esittelee valmiin pedagogisen selvityksen sivistysjohtajalle, joka tekee määrä-
aikaisen hallintopäätöksen erityisen tuen antamisesta. 
 
Päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen opetuksen jär-
jestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS (liite). Suunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa, 
kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. (liite). 
 
Erityisen tuen antamisesta on tehtävä uusi päätös ennen kolmannelle ja ennen seitse-
männelle luokalle siirtymistä. Jos erityiseen tukeen tulee muutoksia (esim. toisen aineen 
oppimäärän yksilöllistäminen), on tehtävä uusi hallintopäätös. Molemmat edellä mainitut 
päätökset tarkoittavat myös uuden pedagogisen selvityksen laatimista. 
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5 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 
 
Luvussa 5 kuvataan oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuodot ja niiden käyttö tuen eri 
tasoilla. Lisäksi luku sisältää joustavan perusopetuksen toimintaa koskevan osuuden. Lu-
vussa kuvataan myös oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 

 

5.1 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki 
 

5.1.1 Tukiopetus 
 
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimi-
sessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta31. Tukiopetus tulee aloittaa 
heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen 
opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta 
tulee järjestää niin usein ja niin laajasti kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. 
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. 
 
Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan 
mahdollisuus siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mu-
kaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. 
Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pien-
ryhmässä tai täysin yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tu-
kiopetuksen toteuttamisessa oppituntien aikana. 
 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, 
ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetel-
miä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. 
 
Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta 
on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille anne-
taan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäyn-
nille. 
 
Tukiopetus yleisen tuen aikana 
 
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista 
tuen tarpeen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen 
tai koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista.  
 
Tukiopetus tehostetun tuen aikana 
 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen 
aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Te-
hostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema 
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tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esi-
merkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen tarpeisiin. 
 
Tukiopetus erityisen tuen aikana 
 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen 
aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Eri-
tyisen tuen alkaessa oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirja-
taan HOJKSiin. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtu-
viin tilapäisiin tuen tarpeisiin. 
 
Tukiopetus Kemijärvellä 
 
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista 
tukiopetustarpeen ilmenemistä. Aloitteen tukiopetuksen antamisesta tekee ensisijaisesti 
opettaja. Tukiopetuksen keskeisenä tavoitteena on antaa tukea oppilaalle oppimiseen liit-
tyvissä vaikeuksissa. Tukiopetus on oppilaalle kuuluva oikeus ja sitä annetaan oppilaalle, 
joka on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee oppimisessa lyhytaikaista tukea. Tukiope-
tus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa ja heille tiedotetaan tukiopetuksen toteut-
tamistavoista ja merkityksestä. Huoltajille tiedotetaan tukiopetuksen antamisesta ja tar-
peesta kirjallisesti. Näin varmistetaan tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Tukiopetuksesta 
vastaa luokan-/aineopettaja yhteistyössä luokanvalvojan kanssa. 
 
Tukiopetuksen opetussuunnitelman mukaiset ohjeet kerrataan opettajille syksyllä koulun 
alkaessa. Erityisesti korostetaan yhteistyötä huoltajien kanssa ja heille annetaan tietoa 
tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille (esim. 
koulutiedotteessa ja vanhempainilloissa). 
 

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus 
 
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada 
osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisella erityisopetuksella voi-
daan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien 
ongelmien kasvua. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on 
kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä 
oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. 
Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvitta-
vaa ja riittävää erityispedagogista osaamista. 
 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pien-
ryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelle-
tään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja 
oppilaan oppimista arvioidaan opettajien yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan 
antaa kaikilla tuen tasoilla. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan 
oppilaille ja huoltajille. Osa-aikainen erityisopetus pyritään järjestämään yhteisymmärryk-
sessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajan tuki opetuksen onnistuneessa toteuttami-
sessa on keskeinen. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään 
tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa. 
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Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaito-
ja. Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja oppilaan tulee  
saada tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta. 
 
Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana 
 
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vah-
vistuu. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan 
yleisen tuen aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve 
osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimis-
suunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja 
järjestäminen. 
 
Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana 
 
Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana riippumatta siitä 
opiskeleeko hän yleisopetuksen ryhmässä tai erityisryhmässä. Oppilaan aiemmin saaman 
osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetuk-
seen arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityis-
opetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. 
 
Osa-aikainen erityisopetus Kemijärvellä 
 
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada 
osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Tavoitteena on vahvistaa oppilaan 
oppimisen edellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikainen 
erityisopetus pyritään järjestämään opetuksen ohessa joustavin järjestelyin, samanai-
kaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan 
antaa kaikilla tukiportailla. 
 
Osa-aikainen erityisopetus järjestetään yhteistyössä huoltajien kanssa ja heille tiedotetaan 
erityisopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä. Huoltajille tiedotetaan säännöllisen 
osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta ja tarpeesta kirjallisesti, esim. reissuvihkon väli-
tyksellä. Näin varmistetaan tiedonkulku kodin ja koulun välillä. Erityisopetuksesta vastaa 
erityisopettaja. Hän toimii yhteistyössä luokan-/aineopettajan, luokanvalvojan tai rehtorin 
kanssa. Erityisopettaja toimii koulujen oppilashuoltotyöryhmien jäsenenä. 
 

5.1.3 Erityisopetus 
 
Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusope-
tuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen pedagogi-
nen osa-alue ja sen tehtävänä on tukea oppilaan oppimista. Sellaisen oppilaan, jolle on 
tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun henkilökohtaisen 
opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti. HOJKS on erityisen tuen pää-
töksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Siinä ratkaistaan 
erityisopetuksen järjestämiseen liittyvät seikat ja opetuksen keskeiset tavoitteet, sisällöt 
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sekä oppimisympäristöön ja opetusmenetelmiin liittyvät tekijät siten kuin HOJKSin laatimi-
sen yhteydessä luvussa 4.5.2 on ohjeistettu.  
 
Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ot-
taen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa sovel-
tuvassa paikassa. Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta val-
takunnallisesta tuntijaosta sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä mää-
rätään. Opetusryhmiä muodostettaessa tulee ottaa huomioon, että kaikki oppilaat voivat 
saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Opetusryhmien muodostamisesta 
säädetään tarkemmin perusopetusasetuksessa. 
 
 
Erityisopetus Kemijärvellä 
 
Erityisopetus on erityisen tuen keskeinen osa-alue. Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen 
päätös, annetaan opetus ja muu tuki HOJKS:n mukaisesti. 
 
Luokkamuotoinen erityisopetus 
 
Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ot-
taen muun opetuksen yhteydessä, kokonaan erityisluokassa tai muussa soveltuvassa pai-
kassa. Luokkamuotoista erityisopetusta järjestetään Kemijärvellä Sepänmäen koulussa ja 
koulupajalla. 
 

5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 
 
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 
oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun 
tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa 
kaikissa oppiaineissa. Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea 
keskittymällä oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai use-
amman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, 
motivaation puute tai esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla 
syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla 
sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja huoltajalle tulee selvittää yksilöllistettyjen oppimäärien mah-
dolliset vaikutukset jatko-opintoihin. 
 
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan ta-
voitetason määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kui-
tenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään eri-
tyisen tuen päätöksessä. Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. 
Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan 
erityisen tuen tarpeesta. Jos pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei tuki-
toimista huolimatta arvioida saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoit-
teita hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvi-
oidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tulee-
ko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tar-
peen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta 
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uusi erityisen tuen päätös. Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistet-
ty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppi-
laan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on 
useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimää-
rän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisäl-
löistä, usein myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiske-
lua voidaan tukea lisäksi sopivilla opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä sekä 
pedagogisilla järjestelyillä.  
 
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiai-
neen numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päät-
töarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskel-
lut tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
 
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 
oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen 
painavat syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopää-
tös. Oppilaalle, joka on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee 
järjestää vastaavasti muuta opetusta tai ohjattua toimintaa. Pidennetyn oppivelvollisuuden 
piirissä olevien oppilaiden oppiaineiden opiskelusta vapauttaminen kuvataan luvussa 
5.1.5. 
 
 

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



 30

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

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, 
kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jäl-
keen hän aloittaa perusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, 
kun hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi vuotta. Tällöin lapsi 
aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän 
täyttää 8 vuotta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on tehtävä erillinen 
hallintopäätös. 

 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen alkaessa. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan tarvittaessa jär-
jestää siten, ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä, 
oppiaineita voidaan yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin siten kuin 
paikallisessa opetussuunnitelmassa määrätään. 
 
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tulee tehdä päätös piden-
netyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden 
piiriin. 
 
Pidennetty oppivelvollisuus Kemijärvellä 
 
Pääsääntöisesti pidennetyn oppivelvollisuuteen oikeutetut oppilaat opiskelevat Sepänmä-
en koulussa. Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kanssa on saumatonta sekä 
oppilaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. Oppilaalle tehdään hallintopäätös pidennetystä 
oppivelvollisuudesta ja hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koske-
va suunnitelma esiopetuksen alkaessa. 
 
 

5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu 
 
Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus voidaan järjestää oppiainejaon sijasta 
toiminta-alueittain. Myös muulla tavoin vammaisen tai vakavasti sairaan oppilaan opetus 
voi olla oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä perusteltua järjestää toiminta-alueittain. 
Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen tuen 
päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja 
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 
Opetuksen järjestäminen perustuu kokonaisvaltaisten tavoitteiden määrittelyyn, oppilas-
ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen edistämiseen sekä toimivan ja motivoivan oppi-
misympäristön kehittämiseen. Opetuksen suunnittelun lähtökohtana ovat oppilaan vah-
vuudet ja tavoitteena oppilaan koko potentiaalin käyttöön saaminen. Koulupäivän eri toi-
mintoja hyödynnetään oppimisessa. Toiminta-alueittain opiskelevan oppilaan kunkin toi-
minta-alueen tavoitteet ja keskeiset sisällöt sekä edistymisen seuranta ja arviointi kuva-
taan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Tavoitteet 
asetetaan yksilöllisesti siten, että ne ovat saavutettavissa olevia ja oppilaalle mielekkäitä. 
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Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla 
on vahvuuksia jossakin yksittäisessä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toimin-
ta-alueiden sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen liittyy 
aina myös kuntouttavia ja hoitavia elementtejä. 
 
Opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää oppilaan opettajien, muun henkilöstön ja 
eri asiantuntijoiden välistä yhteistyötä. 
 
Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa arviointi tapahtuu toiminta-alueittain. Arviointi 
annetaan aina sanallisena. Mikäli jokin toiminta-alue sisältää yksittäisen oppiaineen tavoit-
teita ja sisältöjä, tämä voidaan kuvata osana sanallista arviointia tai todistuksen liitteessä. 
 
Motoristen taitojen oppimisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta, edis-
tää kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä sekä antaa mahdollisuuksia moni-
puolisesti harjoitella taitoja arjen eri tilanteissa. Motoristen taitojen opetuksen tulee sisältää 
motoristen toimintojen suunnittelun ja ohjauksen, tasapainon, koordinaation, rytmin, kestä-
vyyden ja lihasvoiman kehittämiseen liittyviä osa-alueita. 
 
Kommunikaatiotaitojen oppimisen lähtökohtana on kontaktin muodostuminen oppilaan 
kanssa ja sen pohjalle rakentuva kommunikoinnin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoitte-
lu. Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, tulee ymmär-
retyksi ja ymmärtää itsekin muita ryhmän oppilaita ja aikuisia. Oppilaalle turvataan mahdol-
lisuus käyttää itselleen luonteenomaisia tapoja kommunikoida. Oppilaalla tulee olla käytet-
tävissään vaihtoehtoisia kommunikaatiokeinoja. Kielen ja kommunikaation opetus sisältää 
kielellistä tietoisuutta, ilmaisua, käsite- ja sanavarastoa, viittomien, merkkien, symbolien, 
kirjainten ja sanojen tunnistamista ja käyttöä sekä ajattelua kehittäviä osa-alueita. Kom-
munikaatiotaitoja harjoitellaan eri tilanteissa koulupäivän aikana. 
 
Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittymi-
nen. Opetuksen tulee sisältää sosiaalisissa ympäristöissä toimimista sekä vuorovaikutus- 
ja tunnetaitojen harjoittelua tukevia osa-alueita. Oppilaan itsetuntemusta ja oppimismoti-
vaatiota tuetaan luomalla edellytykset onnistumisen kokemuksiin ja vahvistamalla myön-
teistä sosiaalisen oppimisen ilmapiiriä. Kognitiivisten taitojen oppimisen tavoitteena on, 
että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmotta-
miseen. Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien pro-
sessien kehittymistä. Kognitiivisten taitojen tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoitta-
mista, valinnan, luokittelun, ongelmanratkaisun ja päätöksenteon sekä syy-
seuraussuhteen oppimista edistäviä osa-alueita. Oppiaineiden sisällöistä voidaan saada 
aineistoa kognitiivisten taitojen oppimiseen. 
 
Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 
elinympäristön toimintaan sekä edistää omatoimisuutta ja itsenäistymistä. Opetuksen tulee 
sisältää terveyttä ja turvallisuutta, arkipäivän elämäntaitoja, asumista ja ympäristössä liik-
kumista sekä vapaa-ajan viettoa käsitteleviä osa-alueita. Päivittäisten taitojen harjoittelu 
luo mahdollisuuksia motoristen taitojen, kielen ja kommunikaation, sosiaalisten sekä kogni-
tiivisten taitojen kehittymiselle ja harjoittelulle. Ne puolestaan vahvistavat päivittäisten taito-
jen hallintaa. 
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5.2 Ohjauksellinen ja muu tuki 
 
 

5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 
 
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yh-
teistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa 
ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oppilas elää samanaikaisesti kodin ja 
koulun vaikutuspiirissä. Tämä edellyttää näiden kasvatusyhteisöjen vuorovaikutusta ja yh-
teistyötä oppilaan kokonaisvaltaisen terveen kasvun ja hyvän oppimisen tukemisessa. 
Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa 
oppivelvollisuutensa. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan kasvatuk-
sesta ja opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on edistää lasten ja nuorten 
oppimisen edellytyksiä, turvallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
On tärkeää, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua koulun kasvatustyön tavoitteiden 
asettamiseen, suunnitteluun ja arviointiin yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa. Koulun 
on oltava yhteistyössä huoltajan kanssa niin, että hän voi osaltaan tukea lapsensa tavoit-
teellista oppimista ja koulunkäyntiä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- 
että yksilötasolla. Vastuu kodin ja koulun yhteistyön edellytysten kehittämisestä on opetuk-
sen järjestäjällä. Yhteistyö edellyttää koulun henkilöstön aktiivisuutta ja aloitteellisuutta 
sekä keskustelua ja tiedottamista huoltajan, opettajan ja oppilaan oikeuksista sekä velvol-
lisuuksista. Yhteistyön lähtökohtana on eri osapuolien keskinäinen kunnioitus. Kodin ja 
koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden erilaisuus, yksilölliset tarpeet sekä per-
heen kieli- ja kulttuuritausta. 
 
Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin 
liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huolta-
jan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppi-
laan poissaoloja. Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Koulun 
tulee antaa huoltajille tietoa oppilashuollon toiminnasta sekä kouluyhteisön toimintamal-
leista ja tiedottamiskäytänteistä erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Kä-
siteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyvää asiaa, oppilaan huoltajalle tulee antaa tie-
toa oppilasta koskevien tietojen käsittelyyn, tietojensaantiin ja niiden luovuttamiseen sekä 
salassapitoon liittyvistä kysymyksistä. Huoltajan kanssa tulee käydä läpi esimerkiksi huol-
tajan yksilöidyn kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä 
sekä yhteistyön merkitys oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. 
 
Ensimmäisten vuosiluokkien aikana jatketaan esiopetuksen aikana syntynyttä yhteistyötä 
ja luodaan pohja myös huoltajien keskinäiselle vuorovaikutukselle. Erilaisia kodin ja koulun 
vuoropuhelua tukevia yhteistyömuotoja tulee kehittää koko perusopetuksen ajan ja erityi-
sesti siirryttäessä kouluasteelta toiselle tai muissa siirtymävaiheissa. Tieto- ja viestintätek-
niikkaa käytetään parantamaan ja monipuolistamaan tiedon kulkua ja yhteydenpitoa kodin 
ja koulun välillä. Yhteistyö järjestetään siten, että oppilashuollon ja moniammatillisen yh-
teistyöverkoston avulla oppilaan koulunkäyntiä ja hyvinvointia voidaan tukea. Perusope-
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tuksen päättövaiheessa huoltajalle tulee antaa tietoa ja mahdollisuus keskustella oppilaan 
jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista ongelmista oppilaanohjaajan ja 
oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa. 
 
Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kemijärvellä 
 
Opetus ja kasvattaminen tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Yhteistyön muotoja 
ovat henkilökohtaiset ”vanhempainvartit” ja vanhempainillat, joita järjestetään jokaiselle 
luokka-asteelle tarvittaessa. Yhteistyömuodot käsitellään lukuvuoden alussa koulun suun-
nittelukokouksessa ja ne kirjataan toimintasuunnitelmaan. Vanhempainyhdistykset toimivat 
koulujen omien käytäntöjen mukaan. Lisäksi toimii vanhempainneuvosto, joka muodostuu 
kunkin koulun vanhempien edustajista. Koulun ja kodin välisessä tiedottamisessa käyte-
tään kirjallista lukuvuositiedotetta, väliarviointeja ja sähköistä viestintää esimerkiksi koulu-
jen kotisivuilla.  
 
Oppimisen polun siirtymävaiheissa kiinnitetään erityistä huomiota yhteistyöhön huoltajien 
kanssa, esimerkiksi vanhempainilloissa. Luokanopettaja/-valvoja huolehtii poissaolojen 
seurannasta kirjallisesti. Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta välittömästi. Ellei 
huoltajalta ole tullut ilmoitusta poissaolosta, luokanopettaja /-valvoja ottaa yhteyttä huolta-
jiin. 
 
 

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen 
 
Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjaustoiminnan tarkoi-
tuksena on tukea oppilaan onnistumista perusopetuksen eri vaiheissa, vahvistaa opiskelu-
taitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia 
valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Opintojen edetessä työelämään tutustumi-
sen ja tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvaa. Ohjauksella vahvis-
tetaan myös yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omas-
ta ja yhteisestä työstä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja 
edistää tasa-arvoa. Oppilaanohjauksen tehtävä sekä yleiset tavoitteet ja tavoitteet vuosi-
luokilla 1 – 2, 3 – 6 ja 7 – 9 täsmennetään luvussa 7.21. Ohjaustoiminnan tulee muodostaa 
koko perusopetuksen ajan kestävä, esiopetuksen tuottamat valmiudet huomioonottava ja 
toisen asteen opintoihin ohjaava jatkumo. Ohjauksesta huolehtivat opettajat ja oppilaanoh-
jaaja sekä muu henkilöstö, jotka toimivat yhteistyössä oppilaan koko perusopetuksen ajan 
ja eri nivelvaiheissa. 
 
Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan 
eri osa-alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöpro-
jektit, eri alojen tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työelämään tutustumisjaksot 
(TET) tai työpaikalla tapahtuva opiskelu. Eri oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien opetuk-
seen tulee sisällyttää ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot työelämän 
vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Oppilaalla ja huoltajalla tulee olla mahdollisuus saada 
tietoa perusopetuksen työtavoista, valinnanmahdollisuuksista ja niiden merkityksestä oppi-
laan oppimiselle, opinnoille ja tulevaisuudelle. On tärkeää, että huoltajalla on tarvittaessa 
mahdollisuus keskustella koulun edustajien kanssa oppilaan opiskeluun ja valintoihin liitty-
vistä kysymyksistä. 
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Ohjaus osana yleistä tukea 
 
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden 
opiskelussa edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti ja siten ehkäistä ennalta opintoihin 
liittyvien ongelmien syntymistä. Opettajan tehtävänä on myös oppilaiden persoonallisen 
kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukeminen. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, op-
piaineisiin ja oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Monipuolista palautetta käyte-
tään suunnitelmallisesti oppilaiden kannustamiseen ja ohjaamiseen. 
 
Ohjaus tehostetun tuen aikana 
 
Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta tehostettuun tu-
keen. Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan 
yleisen tuen aikana saaman ohjauksen riittävyys ja kohdentuminen oppilaan tarpeita vas-
taavasti. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan tarvittaessa 
myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Huomiota kiinnitetään oppi-
laan opiskelutavoissa ja -taidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen 
tarpeisiin sekä taitoja vahvistaviin ja opiskelumotivaatiota lisääviin toimintatapoihin ja opis-
kelun sisältöihin. Ohjauksella vahvistetaan tukea tarvitsevan oppilaan itseluottamusta ja 
ymmärrystä opiskelun merkityksestä omalle tulevaisuudelle. 
 
Ohjaus erityisen tuen aikana 
 
Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen 
aikana annetun ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet yksilölliseen ja ryh-
mässä tapahtuvaan ohjaukseen jatkossa. Erityisen tuen päätöksen jälkeen oppilaalle laa-
dittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet. Ohjauk-
sen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen sekä itseluottamuksen, opiske-
lumotivaation ja työelämätuntemuksen vahvistamista. Päättövaiheen ohjauksessa on tär-
keä tuoda esille oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja selvittää oppilaan tar-
vitseman tuen jatkuminen. Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä 
oppilaan ja huoltajan kanssa sekä hyödynnetään myös oppilashuollon palveluista  vastaa-
van henkilöstön ja oppilasta mahdollisesti avustavan muun henkilöstön asiantuntemusta. 
 
Ohjauksen järjestäminen Kemijärvellä 
 
Koulut tekevät yhteistyötä kaupungin elinkeinoelämän, esim. vesilaitoksen ja pelastuslai-
toksen kanssa esittelyiden ja teemapäivien merkeissä. 
 
Oppilaat tutustuvat työelämään yläluokilla koulujen omien opetussuunnitelmien mukaisesti. 
Yleisopetuksessa TET- jaksot järjestetään viikon mittaisina (5 päivää) kahdeksannen luo-
kan kevätlukukaudella ja yhdeksännen luokan syyslukukaudella. Sepänmäen koulussa 
TET-jaksot ovat viikon mittaisia jokaisella lukukaudella luokilla 7-9. TET- jakso on oppilaal-
le kolmiosainen tehtävä, jonka hän toteuttaa opinto-ohjaajan ja mahdollisesti luokanvalvo-
jan sekä muiden opettajien ohjauksessa. 
 
Kukin oppilas hankkii itse häntä kiinnostavan työpaikan, jossa tutustuu työelämään. Jak-
sosta laaditaan sopimus, josta käy ilmi vastuuhenkilö työpaikalla, päivittäinen työaika, ruo-
kailupaikka ja muut mahdolliset seikat, jotka vaikuttavat toimintaan työpaikalla. 
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TET-viikon aikana oppilas tutustuu työpaikkaansa suorittaen työtehtävät, jotka vastuuhen-
kilö hänelle antaa. Oppilas pitää päiväkirjaa, jossa hän paitsi kirjaa tekemisensä myös ar-
vioi tehtävän tärkeyttä ja mielekkyyttä. Oppilas tekee myös havaintoja työpaikasta myö-
hempää raportointia varten. 
 
Työnantaja arvioi viikon onnistumista kirjallisesti TET- todistuksella, jossa on arvioituna eri 
osa-alueet esimerkiksi: käyttäytyminen, ahkeruus, ohjeiden noudattaminen ja oma-
aloitteellisuus.  Opinto- ohjaaja ja mahdollisuuksien mukaan muutkin opettajat käyvät työ-
paikalla katsomassa ja haastattelevat oppilasta ja vastuuhenkilöä. 
 
TET- jakson jälkeen oppilas palauttaa saamansa arvioinnin ja tekemänsä TET- raportin 
opinto- ohjaajalle. Samalla hän pitää lyhyen suullisen katsauksen luokkatovereille työpai-
kastaan. 
 
Ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako siirtymävaiheissa 
 
Yhteistyömuotoja ovat mm. 

• Säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa koulun aloitusvaiheesta läpi kouluajan 
• Yhteistyö neuvoloiden ja päiväkotien kanssa koulun aloitusvaiheessa 
• Kummioppilaat/tukioppilaat perehdyttävät koulunsa aloittavat koulun käytänteisiin 
• Kummioppilaat/tukioppilaat aktivoivat oppilaita hyvien toverisuhteiden ja turvallisen 

ilmapiirin luomiseen kouluyhteisössä 
• Luokanopettajan/luokanvalvojan vaihtuessa varmistetaan olennaisen tiedon siirty-

minen opettajalta toiselle 
• Oppilaan siirtyessä seitsemännelle luokalle pidetään yhteispalaveri, johon osallistu-

vat luokanopettajat, tulevat luokanvalvojat, opinto-ohjaajat, rehtorit sekä tarvittaessa 
muita oppilashuollon toimijoita 

• Seurakunnan, nuoriso-, kirjasto- ja kulttuuritoimen sekä erilaisten järjestöjen kanssa 
harjoitetaan yhteistyötä kumpaakin suuntaan tapahtuvilla vierailuilla ja osallistumalla 
kyseisten järjestöjen oppilaille suunnattuihin tapahtumiin kaikilla kouluasteilla. 

• Itä-Lapin alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa harjoitetaan yhteistyötä oppilas-
käynneillä, työharjoittelujaksoilla ja työ- ja elinkeinoelämän edustajien vierailuilla 
kouluilla.  

• Perusopetuksen päättövaiheessa tuetaan jatko-opintoihin siirtymistä tiiviillä opinto-
ohjauksella (ks. opinto-ohjaus). 

 
 

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 
 
Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. Tul-
kitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulun-
käynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Oppilas voi tar-
vita tulkitsemista esimerkiksi kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi 
tarvita myös puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiokeinoja, kuten erilaisia symbolijär-
jestelmiä puutteellisten kommunikaatiotaitojensa vuoksi. Kielellisen vuorovaikutuksen 
mahdollisuus ja tukeminen kaikkina koulupäivinä edistää oppilaan kehitystä, sosiaalista 
kasvua ja osallisuutta kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että sekä toiset oppilaat että oppi-
laan kanssa toimivat aikuiset tuntevat oppilaan tavan kommunikoida. Oppilaan omien 



 36

kommunikaatiotaitojen kehittäminen mahdollistaa tasavertaisen vuorovaikutuksen muiden 
kanssa. Kieli on oppimisen keskeinen väline ja kielen kehittyminen vaikuttaa ajattelun ja 
tunteiden kehitykseen sekä oppilaan identiteetin muotoutumiseen. 
 
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä kommunikoinnin tuen eri oppimis-
tilanteissa hyödyntäen tarvittaessa eri asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan muutkin tuki-
toimet, kuten oppilaan sijoittuminen luokkatilassa, yksilölliset oppi- ja opetusmateriaalit ja 
oppilaan mahdollisesti tarvitsemat apuvälineet. Tulkitsemisessa avustava henkilö voi tukea 
oppimistilanteissa yhtä tai useampaa oppilasta samanaikaisesti. Myös opettaja voi tukea 
oppilaita kommunikoinnissa viittomien tai muiden symbolien avulla. 
 
Avustajan antaman tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta 
sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä 
oppilasta siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja 
koulunkäynnistään. Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai ko-
ko opetusryhmälle. Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokoaikaista. Opettajan tehtävä-
nä on suunnitella, opettaa sekä arvioida oppilaan ja koko ryhmän oppimista ja työskente-
lyä. Avustaja tukee oppilasta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä oppimista tukevaan kun-
toutukseen liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai terapeuttien ohjeiden mukai-
sesti ja osallistuu tarvittaessa tuen suunnitteluun. Hän ohjaa oppilasta koulun päivittäisissä 
tilanteissa. Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestämisestä päättää opetuksen järjestä-
jä.  Oppilaan tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve, määrä ja laatu arvioidaan oppilaan 
opettajien ja oppilashuollon henkilöstön yhteistyönä hyödyntäen oppilaan huoltajan anta-
mia tietoja ja mahdollisten koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntoja. 
 
Tulkitseminen ja avustaminen osana yleistä tukea 
 
Oppilas saattaa tarvita tulkitsemis- tai avustajapalveluita ilman, että hänellä on tarvetta 
muuhun tukeen. Etenkin avustajapalvelun tarve saattaa olla myös lyhytaikainen. Oikea-
aikainen ja riittävä tulkitsemisapu ja mahdollisuus puhetta tukeviin ja korvaaviin kommuni-
kaatiokeinoihin tukee oppilaan oppimista ja ehkäisee oppimisvaikeuksien syntymistä ja 
vaikeutumista. Avustajan antama tuki parantaa yksittäisen oppilaan tai opetusryhmän op-
pimisen ja koulunkäynnin edellytyksiä. Sen avulla voidaan joskus ehkäistä kokonaan te-
hostetun tai erityisen tuen tarve. 
 
Tulkitseminen ja avustaminen tehostetun tuen aikana 
 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan tulkit-
semis- ja avustajapalvelujen tarve. Jos oppilas on saanut tulkitsemis- ja avustajapalveluja 
yleisen tuen aikana, arvioidaan niiden riittävyys ja vaikutus. Tehostetun tuen alkaessa laa-
dittavaan oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsemat tulkitsemis- ja avustajapal-
velut, niiden tavoitteet, järjestäminen ja seuranta. Tulkitsemis- ja avustamispalveluiden 
tarve saattaa lisääntyä tai tuen muodot tarvitsevat uudelleen arviointia tehostetun tuen ai-
kana. Tarvittavat muutokset kirjataan oppimissuunnitelmaan. 
 
Tulkitseminen ja avustaminen erityisen tuen aikana 
 
Oppilaan tehostetun tuen aikana saamien tulkitsemis- ja avustajapalveluiden riittävyys ja 
vaikutus sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelujen tarve jatkossa arvioidaan pedagogisessa 
selvityksessä. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan tulkitsemis- ja avustajapal-
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veluista.59 Oppilaalle laaditaan erityisen tuen päätöksen jälkeen HOJKS, jossa kuvataan 
oppilaalle järjestettävät tukipalvelut sekä henkilöt, jotka osallistuvat tukipalvelujen järjestä-
miseen, heidän vastuualueensa ja tukipalvelujen toteutumisen seuranta. Tulkitsemisen ja 
avustamisen määrä ja laatu määritellään yksilöllisesti yhdessä muiden tukitoimien kanssa. 
Erityisen tuen aikana oppilas tarvitsee usein yksilöllisesti kohdennettuja tukipalveluja. 
 
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen Kemijärvellä 
 
Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarve kartoitetaan pedagogisessa arviossa ja selvityk-
sessä. Pedagoginen arvio ja selvitys käsitellään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmäs-
sä ja päätöksen tuen aloittamisesta tekee sivistysjohtaja. 
 
 

5.2.4. Perusopetusta tukeva muu toiminta 
 
Perusopetuksen yhteydessä voidaan oppilaille järjestää kirjastotoimintaa, kerhotoimintaa 
ja muuta opetukseen läheisesti liittyvää toimintaa. Opetuksen järjestäjä päättää toiminnan 
järjestämisestä ja laajuudesta. Edellä mainittua toimintaa voidaan tarvittaessa käyttää 
osana oppilaiden suunnitelmallista tukea. 
 
Koulun kerhotoiminta 
 
Koulun kerhotoiminta on työsuunnitelmassa määriteltyä tavoitteellista toimintaa, joka tukee 
oppilaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Toiminnalla lisätään oppi-
laiden osallisuutta, edistetään eettistä kasvua ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Monipuolinen 
koulun kerhotoiminta antaa oppilaille mahdollisuuden onnistumisen ja osaamisen koke-
muksiin. Kerhotoiminnan avulla vahvistetaan kasvatukseen liittyvää kodin ja koulun kump-
panuutta ja yhteistyötä. 
 
Kerhotoiminta tukee erilaisten harrastusten viriämistä. Sen tavoitteena on luovan toimin-
nan ja ajattelun taitojen kehittäminen, omaehtoisuuteen kannustaminen sekä terveellisten 
elämäntapojen ja liikunnan lisääminen. Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, oppilas-
ta arvostavaa toimintaa ja tilaisuuksia myönteiseen, kehitystä rikastavaan vuorovaikutuk-
seen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Oppilas voi saada kerhotoiminnasta vahvistus-
ta oppimismotivaatiolleen ja tukea kaikinpuoliseen hyvinvointiinsa. Kerhotyöskentely antaa 
mahdollisuuden soveltaa ja syventää oppitunneilla opittua. Kerhotoimintaan osallistuminen 
voidaan myös suunnitella osaksi tehostettua tai erityistä tukea. Kerhotoiminnan vapaaeh-
toisuus tulee säilyttää. 
 
Kerhotoiminta antaa opettajalle mahdollisuuden oppilaidensa eri puolten parempaan tun-
temiseen, mikä osaltaan edistää opettajan valmiutta ottaa opetuksessaan huomioon oppi-
laiden vahvuudet ja tarpeet. 
 
Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa täydentävänä 
toimintana. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään valtakunnallisten aamu- ja iltapäivä-
toiminnan perusteiden pohjalta laaditun paikallisen suunnitelman mukaisesti. 
  
Perusopetusta tukeva muu toiminta Kemijärvellä 
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Kemijärvellä järjestetään monipuolista kerhotoimintaa kaikilla kouluilla. Tavoitteena on tu-
kea oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä. Kerhotoimintaa voivat 
järjestää opettajien lisäksi vanhemmat sekä kolmannen sektorin toimijat esim. yhdistykset. 
Koulun tiloja tarjotaan kerhojen iltakäyttöön. Kouluilla hyödynnetään kirjaston palveluita, 
esim. koulujen omat kirjastot sekä kirjastoauton vierailut.  
 
Kerhojen määrä kirjataan työsuunnitelmaan lukuvuoden alussa. Kerhoista tiedotetaan lu-
kuvuositiedotteissa, vanhempainilloissa, ilmoitustauluilla ja muilla tiedotteilla. 
 
 

5.3 Joustavan perusopetuksen toiminta 
 
Perusopetuslain mukaan kunta voi järjestää päättämässään laajuudessa perusopetuksen 
7-9 vuosiluokkien yhteydessä annettavaa joustavan perusopetuksen toimintaa. 
 
Joustavan perusopetuksen toiminnan tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyt-
tämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Joustavan perusopetuksen toiminnalla tarkoitetaan pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan järjestettävää opetusta ja oppimi-
sen ja kasvun tukea. Opetus järjestetään pienryhmämuotoisesti koulussa, työpaikoilla ja 
muissa oppimisympäristöissä moniammatillista yhteistyötä sekä tuki- ja neuvontapalveluita 
käyttäen. 
 
Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 -luokkien oppilaille, joilla on 
alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syr-
jäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Poikkeuksellisesti toimintaan voidaan ottaa 
myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan joustavan pe-
rusopetuksen toiminnassa käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan kokonai-
suutena pitää oppilaan edun mukaisena. 
 
Oppilas valitaan toimintaan oppilaan tai hänen huoltajiensa tekemän hakemuksen perus-
teella. Opetuksen järjestäjä päättää oppilasvalinnan perusteista ja valintamenettelystä. 
Otettaessa oppilaita toimintaan heihin on sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 
 
Joustavan perusopetuksen toiminnan, josta käytetään jäljempänä ilmaisua joustava pe-
rusopetus, tavoitteena on vahvistaa kokonaisvaltaisesti oppilaan opiskelumotivaatiota ja 
elämänhallintaa. Perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi tavoitteena on tukea 
oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä sekä antaa valmiudet selviytyä opiske-
lussa. Erityistä huomiota kiinnitetään työmuotoihin, joilla vahvistetaan huoltajien ja kaikkien 
joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä kasvatustyötä. 
 
Toiminta toteutetaan perusopetusta koskevien yleisten säädösten ja perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteiden tavoitteiden ja sisältöjen mukaisesti. Koulun toimintakulttuu-
ria, toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään vastaamaan joustavaan perusopetuk-
seen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää oppilaan 
hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaan yhteistyöhön, oppilashuoltoon ja ohjaukseen. Ope-
tus järjestetään koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympä-
ristöissä ohjattuna opiskeluna. Oppilasta varten asetetut tavoitteet, oppimisympäristöt sekä 
tukitoimet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne vastaavat perusopetuksen tavoitteita. 
Joustavassa perusopetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumene-
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telmiä. Toiminnassa korostuvat moniammatillinen sekä eri hallintokuntien ja organisaatioi-
den välinen yhteistyö, johon voivat osallistua mm. ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, va-
paan sivistystyön oppilaitokset sekä nuorten työpajat. Toiminnan suunnittelua ja organi-
sointia varten voidaan muodostaa ohjausryhmä. Oppilasvalinnasta tehdään hallintopäätös. 
Päätös valmistellaan moniammatillisesti oppilashuoltotyössä. Joustavan perusopetuksen 
oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai tarkistetaan hänelle jo aiemmin laadittua oppi-
missuunnitelmaa. Suunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetuksen järjestä-
minen koulussa ja muissa oppimisympäristöissä, moniammatillinen yhteistyö, tarvittavat 
tuki- ja neuvontapalvelut sekä toiminnan seuranta. Joustavan perusopetuksen oppilas voi 
saada tarvitsemaansa yleistä tai tehostettua tukea. Mikäli oppilaalle on tehty päätös erityi-
sen tuen antamisesta, joustavan perusopetuksen toteuttaminen kuvataan vastaavalla ta-
valla henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Jos jousta-
van perusopetuksen toiminta päättyy yksittäisen oppilaan kohdalla ennen perusopetuksen 
päättymistä, tehdään siitä hallintopäätös. Joustava perusopetus toteutetaan pienryhmä-
muotoisesti, mikä edellyttää yleensä oman opetusryhmän muodostamista. Opetusta voi-
daan antaa myös osittain tai kokonaan muun ryhmän yhteydessä. 
 
Muissa oppimisympäristöissä, kuten työpaikoilla, tapahtuva oppiminen on oleellinen osa 
joustavaa perusopetusta. Se suunnitellaan vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteita ja 
sisältöjä. Opiskelun tulee sisältää riittävästi opettajan antamaa vuorovaikutteista opetusta 
myös muissa oppimisympäristöissä toteutettavien opetusjaksojen aikana. Oppilaalle anne-
taan näille jaksoille opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisia oppimistehtäviä. Suoriutu-
minen ja oppimistehtävät arvioidaan osana oppilaan arviointia. Koulun tulee sopia kirjalli-
sesti opettajien ja työpaikalla tai muualla koulun ulkopuolella opiskelua ohjaavien henkilöi-
den työnjaosta ja vastuista. Muissa oppimisympäristöissä toteutettavat opetusjaksot suun-
nitellaan yhteisymmärryksessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. Oppilaalla on oike-
us saada tarvitsemaansa ohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea myös näiden 
jaksojen aikana. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikissa oppimisympäristöissä on 
huolehdittu työturvallisuudesta ja varauduttu mahdollisten tapaturmien varalta. Opetuksen 
järjestäjän tulee perehdyttää joustavan perusopetuksen tehtävissä toimivat henkilöt, kou-
lun ulkopuoliset toimijat mukaan lukien, tietosuojaan ja salassapitoon liittyviin säädöksiin. 
Opetuksen järjestäminen moniammatillisesti edellyttää, että opettajan lisäksi toimintaan 
osallistuu nuorten sosiaalisen kasvun tukemiseen, perheiden kanssa tehtävään yhteistyö-
hön sekä muuhun tuki- ja neuvontatyöhön perehtynyt, opetuksen järjestäjän nimeämä 
henkilö tai henkilöitä. 
 
Joustavan perusopetuksen toiminta Kemijärvellä 
 
Joustavan perusopetuksen toiminta on tarkoitettu niille 7-9 -luokkien oppilaille, joilla on 
alisuoriutumista ja koulumotivaation puutetta sekä oppilaille, joita näyttäisi uhkaavan syr-
jäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä. 
 
Joustavan perusopetuksen ryhmässä opettajan lisäksi on koulunkäyntiavustaja tai toinen 
opettaja. Toimintaan osallistuvat lisäksi koulukuraattori sekä muut oppilashuollon toimijat. 
Joustavan perusopetuksen ryhmään haetaan edellisen lukuvuoden keväällä. Hakuproses-
si alkaa tiedottamisella kaikille vanhemmille ja oppilaille. Oppilaanohjaaja ja JOPO-luokan 
opettaja haastattelevat hakijat ja hakemukset käsitellään oppilashuoltotyöryhmässä. Valin-
nan vahvistaa sivistysjohtaja hallintopäätöksellä. 
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5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 
 
 

5.4.1 Oppilashuolto 
 
Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen ter-
veyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä 
lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetus-
suunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanter-
veyslaissa tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulun-
käynnin tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaan 
ja huoltajan kanssa. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuol-
lolla edistetään lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehi-
tystä. 
 
Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia 
tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä 
tuetaan edistämällä oppilaan ja huoltajan osallisuutta kouluyhteisön hyvinvoinnin kehittä-
misessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja keskinäisen huolenpi-
don ilmapiiriä sekä puututaan tarvittaessa ongelmiin. Tavoitteena on luoda terve ja turvalli-
nen oppimisja kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä 
edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten 
luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaan yksilölliset kasvuun 
ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet otetaan huomioon koulun arjessa. 
 
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 
ongelmien ehkäisemiseen, tunnistamiseen, lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisim-
man varhain. Erityistä huomiota tulee kiinnittää oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. 
Ehkäisevä lastensuojelu ja terveyden edistämiseen kuuluvat vuosittaiset terveystarkastuk-
set ja tarpeenmukainen terveysneuvonta vahvistavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden 
varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. Kouluterveydenhuollon laajojen terveystar-
kastusten suunnittelussa ja toteuttamisessa tarvitaan oppilashuollon moniammatillista yh-
teistyötä. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvin-
vointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin muutoksiin yh-
teistyössä huoltajan kanssa. 
 
Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan menettelytavoista ehkäisevän lastensuojelutyön ja 
kouluterveydenhuoltoon kuuluvan erityisen tuen toteuttamisessa. Yhteistyössä ja toiminta-
ohjeissa tulee ottaa huomioon oppilaan kasvun ja kehityksen mahdollinen vaarantuminen 
kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta sekä lastensuojelulain mukainen ilmoi-
tusvelvollisuus lastensuojelutarpeen selvittämiseksi. 
 
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen 
ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Työssä tulee turvata se, että oppilaan 
ja huoltajan näkemyksiä kuunnellaan. Koulun oppilashuoltotyöstä ja sen menettelytavoista 
tulee antaa tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Huoltajalle tulee antaa tietoa siitä, miten oppilas-
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ta koskevan oppilashuollollisen asian vireillepano ja valmistelu tapahtuu. Oppilashuoltoa 
koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa yhteistyössä, esimerkiksi 
oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon 
kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa72 sovitaan yhteistyön yleisistä periaat-
teista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vas-
tuista. Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten 
poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö ter-
veyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Oppilashuoltotyötä suunniteltaessa so-
vitaan erikseen sekä yhteisölliseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen että yksittäisen 
oppilaan tukemiseen ja hänen asioidensa käsittelyyn liittyvät periaatteet ja toimintatavat. 
Kouluyhteisön yleistä terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa voidaan kehittää mo-
niammatillisessa yhteistyössä. Tällöin oppilashuollon yhteistyöhön voi osallistua eri toimi-
joita salassapidon estämättä toisin kuin yksittäistä oppilasta koskevassa asiassa73, jonka 
käsittely kuvataan luvussa 5.4.3. 
 
Kouluruokailu 
 
Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti jär-
jestetty ja ohjattu, täysipainoinen maksuton ateria74. Ruokailuhetki on oppilaalle tärkeä. 
Kouluruokailulla tuetaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun ja koulu-
päivän aikana mahdollisesti tarjottavien välipalojen järjestämisessä otetaan huomioon kou-
luruokailun terveydellinen ja sosiaalinen merkitys, ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoit-
teet sekä ruokailutauon virkistystehtävä. Oppilaille annetaan mahdollisuus osallistua koulu-
ruokailun suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikä tukee osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. 
 
Kouluruokailun järjestämisessä tarvitaan yhteistyötä koulun ja ruokailusta vastaavan hen-
kilöstön kesken. Yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja kouluterveydenhuollon henkilöstön 
kanssa sovitaan tukitoimista ja seurannasta oppilaan yksilöllisissä ravitsemukseen sekä 
terveyden tai sairauden hoitoon liittyvissä tarpeissa. 
 
 

5.4.2 Turvallisuuden edistäminen 
 
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja koulun 
henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Oppimisympäristön turvalli-
suuden edistäminen on osa kouluyhteisön toimintakulttuuria. Se tulee ottaa huomioon kou-
lun kaikessa toiminnassa. 
 
Oppilashuollon tavoitteena on tukea toimintakyvyn säilymistä myös fyysistä ja psyykkistä 
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa. Erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilan-
teissa sekä niiden edellyttämässä jälkihoidossa huolehditaan oppilaan ja koko yhteisön 
tarvitsemasta psykososiaalisesta tuesta. Opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhtei-
sön turvallisuutta ja viihtyisyyttä varten koulussa tulee olla järjestyssäännöt tai koulussa 
sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä. Opetus-
suunnitelman yhteydessä on myös laadittava suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väki-
vallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Suunnitelma tulee toimeenpanna ja sen noudattamis-
ta ja toteutumista tulee valvoa. 
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Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille kou-
luyhteisössä työskenteleville79. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai epä-
suoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa ih-
misen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, kou-
lussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö. 
 
Kiusaamisella tarkoitetaan systemaattista, tahallista ja toistuvaa samaan henkilöön tai 
ryhmään kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa. Kiusaamiselle on ominaista 
kiusaajan ja kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Tavallista on myös se, että 
kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Häirintä voi näyttäytyä epäasiallisena kohteluna ja pu-
heena, joka voi sisältää sukupuoleen liittyviä vihjailevia ilmeitä, eleitä tai kaksimielistä pu-
hetta tai ei-toivottuna fyysisenä kosketuksena. Kiusaamisen ja häirinnän lisäksi kouluyhtei-
sössä voi esiintyä myös muuta ei-toivottua tai aggressiivista ja väkivaltaista käyttäytymistä.  
 
Väkivallalla tarkoitetaan tarkoituksellista itseen, toiseen henkilöön, ryhmään tai yhteisöön 
kohdistettua fyysisen voiman tai vallan käyttöä, uhkailua tai toteutettua. Sen seurauksena 
voi olla vamma, psyykkinen haitta tai kehitykseen liittyvä vaikeus. Kaikkiin näihin tilanteisiin 
on puututtava. Oppilaille, heidän huoltajilleen ja koulun henkilöstölle tulee antaa myös tie-
toa väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän erilaisista ilmenemistavoista, ennaltaehkäisystä ja 
kouluyhteisön toimintatavoista näissä tilanteissa sekä koulussa sovellettavista järjestys-
määräyksistä. 
 
Fyysistä turvallisuutta edistetään huolehtimalla koulurakennukseen, opetustiloihin, opetus-
välineisiin, opetuksen järjestämiseen, opetustilanteisiin ja välitunteihin sekä kouluyhteisön 
ulkopuolella tapahtuvaan opetukseen liittyvistä turvallisuustekijöistä. Opetuksen järjestäjän 
tulee huolehtia siitä, että työelämään tutustumispaikka on turvallinen ja että oppilaan op-
pimisympäristö on työelämään tutustumisen aikana oppilaalle turvallinen. Kouluyhteisön 
turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksiin, tapaturmien ennaltaeh-
käisyyn ja tietoturvallisuuteen liittyvät tekijät. 
 
Koulukuljetuksen odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikai-
sesta turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä sekä kul-
jetusjärjestelyistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle. Tapaturmien ehkäisyyn liittyväs-
sä ohjeistuksessa otetaan huomioon tapaturmien torjunnan kansalliset linjaukset ja ohjeis-
tukset sekä toiminnan edellyttämä yhteistyö. Oppilashuollon yhteistyössä sovitaan tapa-
turmien ennaltaehkäisyyn, ensiapuun, hoitoon ohjaukseen ja tapaturmien seurantaan liitty-
vistä menettelytavoista. Niistä annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajalle. 
 
Turvallisuuden edistämisessä ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisyssä 
noudatetaan turvallisuutta ohjaavaa lainsäädäntöä, eri oppiaineiden opetukseen laadittuja 
turvallisuusohjeita sekä muita paikallisia turvallisuutta koskevia linjauksia. Paikallisessa 
opetussuunnitelmassa näitä ohjeita sovitetaan yhteen. Kouluyhteisön turvallisuutta ohjaa-
vat myös työturvallisuuslaki ja sen mukainen työsuojelun toimintaohjelma. Muita turvalli-
suutta ohjaavia säädöksiä ovat pelastuslain- ja asetuksen edellyttämä ajan tasalla oleva 
pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelmasta on tiedotettava tarvittavalla tavalla koulun 
koko henkilökunnalle. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että kaikilla kouluilla on turvalli-
suutta koskevat toimintaohjeet. Kouluyhteisön terveellisyyttä, turvallisuutta ja toimintaoh-
jeiden toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelmallisesti yhteistyössä koulutervey-
denhuollon ja muiden tarvittavien viranomaisten kanssa. Paikallinen yhteistyö opetustoi-
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men eri toimijoiden ja muiden viranomaisten kanssa tukee tarkoituksenmukaista toimintaa 
turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa ja niiden ennaltaehkäisyssä. 
 
 

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

5.4.4 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen Kemijärvellä 
 
1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen, sen rakenne, tavoitteet ja toimintatavat 
 
Perusopetuksen oppilashuolto tuli lakisääteiseksi vuonna 2003. Oppilashuollolla tarkoite-
taan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvin-
voinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Perusope-
tuksessa olevalla oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen edellyttämä oppi-
lashuolto. (Perusopetuslaki, § 31a) 
 
Oppilashuoltoon sisältyy Kemijärven kaupungin opetussuunnitelman mukainen oppi-
lashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu kouluter-
veydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu koulunkäynnin tukeminen. Oppilashuolto 
käsittää oppimisen tukemisen, työrauhan ja turvallisuuden takaamisen, psykososiaalisen 
tuen, kouluruokailun ja koulukuljetuksen. 
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Kemijärven kaupungin opetussuunnitelman mukaan oppilashuolto on lasten koulunkäynnin 
ja hyvinvoinnin edistämistä. Kemijärven kaupungin yleiset oppilashuollon tavoitteet ovat 
seuraavat: 
 
Lapset saavat riittävän varhain tarvitsemaansa tukea kasvuunsa, kehitykseensä ja koulun-
käyntiinsä. Vanhemmat saavat oppilashuoltohenkilöstöltä tukea lastensa kasvatukseen ja 
oppimiseen liittyvissä asioissa. Opettajat saavat oppilashuoltohenkilöstöltä tietoa, tukea ja 
keinoja toimia paremmin oppilaiden kanssa. Koulun ilmapiiri, asenteet, tiedot ja työkäytän-
nöt kehittyvät oppilaiden hyvinvoinnin kannalta myönteisesti. Koulu toimii hyvässä yhteis-
työssä ulkopuolisten tahojen kanssa oppilashuoltoasioissa. Oppilashuolto tarjoaa mo-
niammatillista tukea ongelmien ehkäisemiseksi erilaisissa pulmatilanteissa. 
 
Oppilashuolto sisältää sekä yksittäistä oppilasta koskevan työn sekä yleisen ennalta eh-
käisevän työn.  
 
Ennaltaehkäisevä työ 
 

• Tehdään yhteistyötä päiväkotien kanssa ja pyritään saamaan koulun kannalta tär-
keää tietoa koulutulokkaista hyvissä ajoin ennen ensimmäisen kouluvuoden alkua.  

• Aloitetaan säännöllinen yhteistyö huoltajien kanssa heti lasten koulunaloitusvai-
heessa ja ylläpidetään sitä läpi kouluajan. 

• Informoidaan opettajia ja huoltajia oppilashuollon toimintatavoista ja palveluista. 
• Toimitaan yhteistyössä kouluilla toimivien vanhempainyhdistysten kanssa. 
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• Pidetään yhteyttä oppilasalueen sosiaalityöntekijöihin, nuorisotyöntekijöihin ja lähi-
poliisiin niin, että tiedetään oppilasalueen mahdollisista ongelmista varhaisessa vai-
heessa ja osataan puuttua niihin ajoissa. 

• Päivitetään koulun työrauha- ja turvallisuussuunnitelma säännöllisin väliajoin. 
• Oppilaan siirtyessä toiseen tai seuraavaan kouluun pidetään yhteispalaveri, johon 

osallistuvat luokanopettajat, tulevat luokanvalvojat, opinto-ohjaajat, rehtorit sekä 
tarvittaessa muita oppilashuollon toimijoita. 

 
Oppilaskohtainen työ 
 

• Opettajat seuraavat oppilaiden edistymistä ja kehitystä ja keskustelevat mahdollisis-
ta ongelmista oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa. 

• Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö keskustelevat oppilaan vaikeuksista ja on-
gelmista ja suunnittelevat yhdessä tukitoimia. 

• Oppilashuollon henkilöstö tukee oppilaita erilaisissa ongelmissa tehden yhteistyötä 
opettajien ja oppilaiden huoltajien kanssa. 

 
Kodin ja koulun välisissä yhteistyöelimissä (esim. koulun vanhempainyhdistykset, Kemijär-
ven kaupungin vanhempainneuvosto) ja oppilashuoltoryhmässä pohditaan, miten koulun 
toimintaa voidaan kehittää siten, että edistetään kaikkien oppilaiden hyvinvointia ja turvalli-
suutta. 
 
Yksittäisen oppilaan kohdalla vastuuhenkilö on oppilaan luokanopettaja tai -valvoja, jonka 
tehtäviin kuuluu yhteydenpito koteihin koko koulun ajan. Luokanopettajan tai -valvojan vel-
vollisuuksiin kuuluu tukea oman luokkansa oppilaita ja seurata näiden opintojen sujumista 
sekä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia.  
 
Luokanopettaja tai -valvoja on se henkilö, jolle muut opettajat ensisijaisesti tiedottavat op-
pilaasta tuntemastaan huolesta. Luokanopettajan tai -valvojan tehtävänä on lisäksi oman 
luokkansa osalta vastata kodin ja koulun välisestä tiedotuksesta, ottaa huolta aiheuttava 
asia ensiksi puheeksi oppilaan ja tämän huoltajien kanssa, selvittää oppilaan poissaolot, 
antaa luvat lyhyisiin (1-3 pv) poissaoloihin, kutsua huoltajat oppilashuoltotyöryhmän koko-
uksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään oppilaan asiaa akuutti- tai seurantatilanteessa 
sekä osallistua oppilashuoltotyöryhmän toimintaan silloin, kun oman luokan oppilaita käsi-
tellään. 
 
Oppilashuoltohenkilöstö toimii yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien ja muun kou-
lun henkilökunnan kanssa. Oppilashuoltoon kuuluu arviointia, neuvontaa, ohjausta, neu-
votteluapua ja erilaisia tukitoimia.   
 
Oppilashuoltoa Kemijärven kouluilla toteutetaan voimassa olevan opetussuunnitelman 
mukaisesti ja käytännön työstä vastaa ensisijaisesti luokanopettaja tai -valvoja ja jokaiselle 
koululle nimetty oppilashuoltotyöryhmä. Koulun johtaja tai rehtori on vastuussa johtamansa 
koulun oppilashuollosta. Lisäksi koulut noudattavat syksyllä 2008 käyttöön otettua nivel-
vaihemallia, joka takaa tarvittavan tuen jatkumisen koulutuksen muutosvaiheissa.  
 
Kemijärven kaupungissa on käytössä koulukohtainen oppilashuollon suunnitelma (liite), 
joka käydään läpi lukuvuoden alkaessa. Suunnitelmassa määritellään oppilashuollon jär-
jestäminen.    
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5.4.5 Oppilashuoltotyöryhmä 
 
Kaikissa Kemijärven kaupungin kouluissa on nimetty moniammatillinen oppilashuoltotyö-
ryhmä. Ryhmän toiminnasta vastaa rehtori tai koulunjohtaja. Oppilashuoltotyöryhmän ko-
koonpano vaihtelee sen mukaan, millaista asiantuntijuutta kulloinkin tarvitaan. Oppi-
lashuoltotyöryhmän peruskokoonpanoon kuuluvat rehtori/koulunjohtaja, kouluterveyden-
hoitaja, koulukuraattori, erityisopettaja ja yläluokilla opinto-ohjaaja. Lisäksi läsnä voivat olla 
henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Oppilaan huoltajan tai 
muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään, 
oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 
 
Oppilashuoltotyöryhmien kokouksissa käsitellään vähintään 1-2 kertaa lukuvuodessa kaik-
ki koulun oppilaat. Luokanopettaja tai -valvoja valmistautuu luokan läpikäyntiin täyttämällä 
ennalta luokkakohtaisen huolen arvioinnin kaavakkeen ns. huoliseulan, pitämällä ennen 
käsittelyajankohtaa luokan vanhempainvartit ja/tai vanhempainillan ja olemalla tarvittaessa 
muulla tavalla yhteydessä huoltajiin. Toimintamallista tiedotetaan lukuvuositiedotteessa 
sekä vanhempainilloissa ja -varteissa. Opettaja keskustelee erikseen niiden vanhempien 
kanssa, joiden lapsista on huolta ja että huolenaiheet käsitellään luokkakohtaisessa oppi-
lashuoltotyöryhmässä (suullinen lupa). 
 
Mikäli luokkakohtaisissa arvioinnissa esille tulee lisää tai muita huolen aiheita, on luokan-
opettaja tai -valvoja yhteydessä huoltajiin mahdollisimman pian. Oppilashuoltotyöryhmällä 
on oikeus käsitellä sellaisia salassa pidettäviä tietoja, jotka ovat välttämättömiä opetuksen 
järjestämisen kannalta. Mikäli huoltajilta on lupa, voidaan ryhmässä käsitellä muitakin asi-
aan oleellisesti liittyviä tietoja. Huoltajilla tulee aina olla tieto siitä, että oppilaan asia on 
käsittelyssä oppilashuoltotyöryhmässä. 
 
Kun oppilaan asiat vaativat monipuolisempaa ja laajempaa tukea, kuin mitä koulun sisäiset 
voimavarat mahdollistavat, tulee oppilashuoltotyöryhmän päättää oppilaskohtaisen oppi-
lashuoltoryhmän perustamisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyöryhmäs-
sä sovitaan, kuka on yhteydessä oppilaan huoltajiin sekä niihin henkilöihin, jotka kutsutaan 
huoltajien kirjallisella luvalla työryhmän jäseniksi. Oppilaskohtaisessa oppilashuoltotyö-
ryhmässä voi olla jäseniä oppilashuoltotyöryhmästä tai koulun ulkopuolelta. Koulun ulko-
puolisia jäseniä voivat olla esim. lääkäri, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, 
perhe- ja mielenterveysklinikan työntekijä jne. oppilaan tuen tarpeen mukaisesti. Oppilas-
kohtainen työryhmä sopii kokoontumisaikataulunsa, toiminnan sisällön ja tavoitteet sekä 
arviointitavat ensimmäisessä tapaamisessa.  
 
Mikäli koulun mahdollisuudet oppilaan tukemissa on jo hyödynnetty eivätkä huoltajat suos-
tu oppilaskohtaisen oppilashuoltoryhmän perustamiseen tai lastensuojelun sosiaalityönte-
kijän ryhmään kutsumiseen ja/tai koulun toimijat arvioivat lapsen olevan äkillisen tilanteen 
muutoksen johdosta perhe- tai yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa (Lastensuojelulaki 
§ 25), on oppilaasta (alle 18-vuotias) tehtävä lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluilmoituk-
sen tekee se toimija, jolle oppilaan asia on tutuin. Lastensuojeluilmoitus ja yhteydenotto 
huoltajiin kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan toisen koulun henkilökuntaan kuulu-
van henkilön läsnä ollessa.  
 
Lisäksi kouluilla voi kokoontua laajennettu oppilashuoltotyöryhmä, jossa ei käsitellä oppi-
lasasioita, vaan jonka tehtävänä on suunnitella, arvioida ja kehittää koulun oppilashuolto-
toimintaa sekä koulun ja sitä ympäröivän yhteisön suhteita. Laajennettuun oppilashuolto-
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työryhmään kutsutaan sosiaalitoimen, perhe- ja mielenterveysklinikan, nuorisotoimen, po-
liisin ja/tai kolmannen sektorin toimijoita sekä muita koulun yhteistyökumppaneita, esimer-
kiksi vanhempainyhdistyksen, vanhempainneuvoston tai oppilaskunnan edustajia. 
 
 

Oppilashuoltotyöryhmän kokoontumisajat 
 
Kemijärven koulujen oppilashuoltotyöryhmillä ja laajennetulla oppilashuoltotyöryhmällä on 
säännölliset kokoontumisajat, jotka sovitaan joko lukukaudeksi tai lukuvuodeksi kerrallaan, 
ja ne kirjataan oppilashuollon suunnitelmaan. Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu koulun 
tarpeen mukaan.  Kokousaikatauluista sovittaessa ajankohdat määritellään niin, että kaikki 
jäsenet pääsevät osallistumaan kokouksiin. Oppilashuoltotyöryhmä voi kokoontua myös 
muulloin kuin ennalta sovittuina ajankohtina.  
 
Laajennettu oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu tarpeen vaatiessa. Laajennettujen oppi-
lashuoltotyöryhmien kokousajat ilmoitetaan välittömästi niistä päättämisen jälkeen kaikille 
kutsuttaville tahoille.   
 
 

Oppilashuoltotyöryhmän kokouskäytännöt ja muistion pito 
 
Oppilashuoltotyöryhmän ja laajennetun oppilashuoltotyöryhmän puheenjohtajana toimii 
rehtori/koulunjohtaja tai hänen sijaisensa ja hän laatii kokousmuistion.   
 
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vi-
reillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallis-
tuneet sekä se, että mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Oppilashuoltotyöryhmän 
muistioon kirjataan tieto siitä, mitkä asiat on läpikäyty ja kuka velvoitetaan olemaan yhtey-
dessä huoltajiin esiin nousseessa huolen aiheessa.  
 
Eri oppilaiden asiat kirjataan toisistaan erilleen kukin omaan lomakkeeseensa, koska ala-
ikäisten huoltajilla on halutessaan oikeus tutustua lastaan koskeviin asiapapereihin. Kirjata 
saa vain opetuksen järjestämisen kannalta tarpeellisia tietoja (Henkilötietolaki § 9) ja kirja-
tessa on aina ilmoitettava se lähde, josta tieto on saatu.  
 
Oppilashuoltotyöryhmän ja laajennetun oppilashuoltotyöryhmän sekä oppilaskohtaisen 
oppilashuoltotyöryhmän tapaamisista laaditaan muistio, joita säilytetään nimetyssä lukitus-
sa kaapissa tai tilassa.  Muistioihin on pääsy oppilashuoltotyöryhmän jäsenillä. Koska 
muistiot eivät saa muodostaa henkilötietolain mukaista henkilörekisteriä, ne säilytetään 
aikajärjestyksessä. Mikäli koulu haluaa säilyttää oppilashuoltoasiat henkilön nimen mukai-
sessa järjestyksessä, muodostaa se henkilörekisterin, josta on tehtävä rekisteri-ilmoitus 
(lisätietoja http://www.tietosuoja.fi). Rehtori vastaa siitä, että oppilashuoltotyöryhmien asia-
kirjoihin pääsee tutustumaan vain niihin oikeutetut henkilöt.  
 
Muistio on asiakirja, jonka säilyttämisessä, luovuttamisessa ja hävittämisessä noudatetaan 
Kemijärven kaupungin yleisiä salassa pidettäviä asiakirjoja käsitteleviä ohjeita. Oppi-
lashuollon asiakirjoja ovat kaikki merkinnät, jotka ovat mukana oppilashuollon asiapape-
reissa. Henkilökohtaiset muistiinpanot, jotka säilytetään erillään oppilashuollon asiapape-
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reista ja jotka eivät täytä henkilörekisterilain määritelmää, eivät ole oppilashuollon asiakir-
joja. Oppilashuollon muistioita on säilytettävä vähintään niin pitkään, kun oppilas suorittaa 
oppivelvollisuuttaan.   
 
 

Tietojen salassapito ja tiedonsiirto 
 
Henkilötietojen käsittelyssä lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja 
huoltajan kanssa. Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asi-
aa, asian käsittelyyn voivat osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämi-
seen osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Tällaisia 
henkilöitä voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, koulu-
terveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä koulunkäyntiavustaja, 
koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja tarvittaessa koululää-
käri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään 
kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen. Oppilaan huoltajan tai muun lailli-
sen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa erikseen säädetään oppilaan 
asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Käsiteltäessä yksittäistä oppi-
lasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatko-
toimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja ke-
nelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä opetuk-
sen järjestäjä. Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään kos-
kevia tietoja, jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoite-
taan asiakirjan pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta 
sekä kieltoa käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä 
ovat mm. tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten 
elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe-elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, yksi-
tyiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä tie-
dot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. Salassa pidettäviä ovat 
myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta sekä 
näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös oppi-
lashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta psyko-
logisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle annet-
tavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti sisältyvää 
oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa pidettävä 
tieto. 
 
Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, 
kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen järjes-
tämisestä vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän palveluk-
sessa olevat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa pidettäviä tie-
toja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja. Oppilashuoltotyöhön 
osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toi-
silleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta opetuksesta ja toiminnasta 
vastaavalle viranomaiselle oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät 
välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysy-
mys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden 
varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, 
joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä 
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todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen rakentamiseksi ja turvaami-
seksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettä-
vän tiedon luovuttamiseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan ope-
tuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta 
tahoilta. Opetuksen järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada mak-
sutta oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuol-
lon viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta 
sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän 
perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, 
aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä toimi-
tettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen 
järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada vastaavat 
tiedot.96 Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa oppilaan 
siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi lukioon tai 
ammatilliseen koulutukseen. 
 
Oppilashuollossa kertynyttä salassa pidettävää tietoa saa luovuttaa edelleen vain tietyissä 
tilanteissa. Sosiaalitoimen edustajalla on oikeus saada tietoja tiedonantovelvollisuuden 
perusteella. Tällöin sosiaaliviranomainen yksilöi ja perustelee tiedon tarpeensa, jonka pe-
rusteella tiedon antaja päättää, onko hänen hallussaan oleva tieto asiakassuhteeseen 
olennaisesti vaikuttava ja välttämätön. Tietoja voi antaa myös huoltajan ja 15 vuotta täyt-
täneen oppilaan nimenomaisella suostumuksella. Lisäksi tietoa voi antaa aluehallintoviras-
ton tai eduskunnan oikeusasiamiehen pyynnöstä erityisessä valvonta-asiassa.  Tiedon 
antamisesta tulee tehdä merkintä ao. asiakirjaan. 
 
15 vuotta täyttäneellä oppilaalla on oikeus tutustua omiin asiapapereihinsa. Huoltajalla on 
oikeus tutustua huollettavansa asiapapereihin. Silloin, kun alaikäinen katsotaan ikänsä tai 
kehitystasonsa perusteella kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, hänellä on poti-
laslain § 9.2 asiakaslain § 11.3 perusteella oikeus kieltää hoitoansa tai terveydentilaansa 
koskevien tietojen antaminen huoltajalleen, jollei se ole selvästi alaikäisen edun vastaista. 
 
Oppilashuollon tietoja on oikeus antaa toiselle Kemijärven kaupungin perusopetusta anta-
valle koululle oppilaan vaihtaessa kouluyksikköä. Muissa siirtymävaiheissa tiedonsiirto to-
teutetaan erillisen siirtymävaihemallin mukaisesti huoltajien luvalla.  Jos oppilas vaihtaa 
koulua toisen koulutuksen järjestäjän ylläpitämään kouluun (esimerkiksi toiseen kuntaan 
tai toiselle asteelle), salassa pidettäviä tietoja ei saa antaa ilman huoltajan tai 18 vuotta 
täyttäneen oppilaan lupaa. Mikäli oppilaan lähtökoulussa on huoli oppilaan tilanteesta, eikä 
lupaa tiedon siirtämiseen ole saatu, on oppilaasta tehtävä lastensuojeluilmoitus, jonka jäl-
keen sosiaalitoimi arvioi tiedon siirron tarpeen muuttokuntaan.  
 
 

5.4.6 Kouluterveydenhoito 
 
Kouluterveydenhuollon tehtävät  

• Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen. 
• Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistami-

seen ja selvittämiseen muun oppilashuolto- ja opetushenkilöstön kanssa. 
• Koulun työolojen ja työympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvominen. 
• Osallistuminen koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 
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Kouluterveydenhuollon työntekijöitä ovat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri. He toimivat 
työparina yhteistyössä koulun muun henkilöstön kanssa ja vastaavat yhdessä kouluter-
veydenhuollon kehittämisestä ja toteuttamisesta kouluterveydenhuollon suunnitelman ja 
koulun opetussuunnitelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitaja on koululaisten ja kouluyh-
teisön terveyden edistämisen asiantuntija, oppilaiden ja vanhempien tukija sekä omalta 
osaltaan myös ongelmien havaitsija sekä jatkotutkimuksiin ja -hoitoon ohjaaja. Koululääkä-
ri toimii kouluterveydenhuollon lääketieteellisenä asiantuntijana. Kouluterveydenhuollon 
henkilöstö osallistuu opetussuunnitelman valmisteluun, oppilashuoltoryhmän toimintaan, 
terveystiedon opetukseen sekä koulun sisäiseen ja ulkoiseen arviointiin. Kouluterveyden-
huollon käyttöön tulee varata koulurakennuksessa riittävät työtilat, joissa voidaan tavata 
oppilaiden vanhempia ja pitää moniammatillisia yhteisneuvotteluja. Määräaikaiset, koko 
ikäluokkaa koskevat, laaja-alaiset terveystarkastukset ja seulontatutkimukset muodostavat 
kouluterveydenhuollon toiminnan rungon. Ne mahdollistavat jokaisen oppilaan ja hänen 
perheensä tapaamisen. Tarkastus on samalla myös terveyskasvatustilanne. Terveystar-
kastuksilla ja seulontatutkimuksilla arvioidaan monipuolisesti oppilaan fyysistä ja psyykkis-
tä terveydentilaa sekä pyritään löytämään mahdolliset sairaudet ja terveyttä ja hyvinvointia 
uhkaavat tekijät. Seulontatutkimuksia ovat esimerkiksi kasvun, murrosiän kehityksen ja 
ryhdin seuranta, näkö- ja kuulotutkimukset sekä tarvittaessa verikokeet. Oppilaille voidaan 
tehdä myös standardoituja, esimerkiksi päihteiden käyttöön tai tupakointiin liittyviä kysely-
jä. Kouluterveydenhuoltoon ei sisälly sairaanhoito lukuun ottamatta koulussa äkillisesti sai-
rastuneiden tai tapaturman uhriksi joutuneiden ensiapua ja -hoitoa. Koulutapaturmien eh-
käisystä ja ensiavusta on oltava koulukohtaiset suunnitelmat, jotka laaditaan koulutervey-
denhuollon henkilöstön, rehtorin ja opettajien yhteistyönä. Opettajien, koulun muun henki-
löstön ja oppilaiden on oltava selvillä siitä, miten toimitaan tapaturman sattuessa, minne 
oppilas ohjataan hoitoon ja kenelle tästä on ilmoitettava (ks. peruskoulujen työrauha- ja 
turvallisuussuunnitelma,liite 5). Jokaisessa koulussa tulee olla tarkoituksenmukainen en-
siapuvälineistö. Välineistön kunnosta ja täydentämisestä huolehtivat koulu- ja terveyden-
huoltohenkilöstö yhdessä. 
 
 

5.4.7 Kouluruokailu 
 
Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon terveys- ja ravitsemuskasvatuksen sekä 
tapakasvatuksen tavoitteet. Kouluruokailu on osa oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalis-
ta hyvinvointia, jolla edistetään oppilaan tasapainoista kasvua ja kehitystä. Kouluruokailun 
tavoitteena on tarjota oppilaiden ravitsemuksellisia tarpeita ja ikäkauden mieltymyksiä vas-
taavaa ruokaa. Se on osa koulun kasvatustehtävää, joten ruokailutilanteen tulee olla ohjat-
tua ja kytkeytyä luontevasti eri oppiaineiden osaksi. Ravinnon ja energian lisäksi kouluate-
ria tarjoaa oppilaalle lepo- ja virkistystauon koulupäivän aikana. Se täydentää kodissa ta-
pahtuvaa ruokailua ja luo siten pohjaa oppilaan terveyttä edistäville ruokailutottumuksille. 
 
Terveys- ja ravitsemuskasvatukselliset tavoitteet 

• Kouluruoka täyttää 1/3 oppilaan päivittäisestä ravinnon tarpeesta. 
• Kaikki oppilaat syövät täysipainoisen ateriakokonaisuuden. 
• Oppilas oppii, että on tärkeää syödä hänen oman terveytensä ja hyvinvointinsa 

kannalta oikein koostettuja ateriakokonaisuuksia. 
• Yleisruokalistasta poikkeavaa ruokaa on mahdollista saada terveydellisistä (erityis-

ruokavaliot), eettisistä tai uskonnollisista syistä. 
• Ruokailutila on toimiva ja viihtyisä sekä jakelu on sujuvaa. 
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• Ruokailuaika on riittävä ja takaa kiireettömyyden. 
• Kouluruokailua käsitellään luontevasti eri oppiaineiden yhteydessä. 

 
Tapakasvatuksen tavoitteet 

• Kouluruokailu on sosiaalinen tapahtuma, jossa oppilas toimii sekä yksilönä että 
ryhmän jäsenenä. 

• Kouluruokailun tarkoituksena on omalta osaltaan lisätä oppilaan omatoimisuutta. 
• Ruokailussa harjoitellaan päivittäin hyviä tapoja, mm. tervehtimistä, katsekontaktia, 

hymyä, ystävällisyyttä, soveliasta puhekieltä ja puhetapaa. 
• Kouluruokailu toimii sekä kulttuuriperinnön että kansainvälisen ruokakulttuurin siirtä-

jänä. Päivittäisessä ruokailutapahtumassa yhdistyvät luontevasti perinne, nykyhetki 
ja tulevaisuus. 

• Kouluruokailuprosessissa otetaan huomioon ympäristönsuojelulliset näkökohdat 
kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, esim. elintarvikkeiden hankinta, pak-
kaukset, ruuan valmistus, tarjoilu ja jätehuolto. Näin kouluruokailu tukee omalta 
osaltaan koulun ympäristökasvatusta. 

 
 
5.4.8 Koulukuljetus 
 
Koulukuljetuksissa noudatetaan Opetushallituksen, Liikenneministeriön, Liikenneturvan, 
Liikkuvan poliisin, Linja-autoliiton, Suomen Kunnallisliiton ja Taksiliiton antamia ohjeita se-
kä Kemijärven kaupungin koulukuljetuksista tekemiä sopimuksia. Kuljettajan on puututtava 
ajon aikana tapahtuvaan häiriköintiin ja ilmoitettava siitä välittömästi koululle. Koulu järjes-
tää erilliskuljetuksessa oleville oppilaille tarvittavan valvonnan (kyydityksen odotus). Yh-
teistyökumppaneiden kanssa käydään läpi koulukuljetuksiin liittyvät asiat vuosittain. Kou-
lukuljetuksessa oleville oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan lukuvuoden alkaessa 
kirjalliset ohjeet koulukuljetuksissa noudatettavista pelisäännöistä.  
 
 

5.4.9 Toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa 
 
Perusopetuksen kouluissa laaditaan koulukohtainen kriisisuunnitelma, josta tiedotetaan 
lukuvuoden alkaessa suunnittelukokouksessa. Kriisisuunnitelma pohjautuu Kemijärven 
peruskoulujen työrauha- ja turvallisuussuunnitelmaan. Kriisitilanteiden toimintavalmiuksia 
on harjoiteltava. Kriisisuunnitelma on päivitettävä vuosittain. 
 
 

5.4.10 Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnäl-
tä 
 
Kemijärven peruskoulujen työrauha ja turvallisuussuunnitelma (liite) sisältää ohjeistuksen 
oppilaiden suojaamisen väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
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6 Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 
 

6.1 Romanit 
 
Romanioppilaiden opetuksessa huomioidaan Suomen romanien asema etnisenä ja kult-
tuurisena vähemmistönä. Romanien yhteiskunnallisen integroitumisen ja uuden vähem-
mistöoikeuksia koskevan lainsäädännön myötä koulutukseen sekä ainutlaatuisen kieli- ja 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen liittyvät kysymykset otetaan huomioon myös perusopetuk-
sessa. Opetuksessa annetaan romanioppilaille luonteva mahdollisuus ilmaista omaa vä-
hemmistöidentiteettiään myös koulussa sekä pyritään edistämään romanioppilaiden oman 
historian tuntemusta. Samoin hyödynnetään lähiympäristöä, sukuyhteisöä ja romanikielistä 
mediaa. 
 

6.2 Maahanmuuttajat 
 
Maahanmuuttajaoppilailla tarkoitetaan näissä perusopetuksen opetussuunnitelman perus-
teissa sekä Suomeen muuttaneita että Suomessa syntyneitä maahanmuuttajataustaisia 
lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan näitä perusopetuksen ope-
tussuunnitelman perusteita oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri, 
maahanmuuton syy ja maassaoloaika huomioon ottaen. Opetuksella on lisäksi erityista-
voitteita. Opetuksen tulee tukea oppilaan kasvamista sekä suomalaisen kieli- ja kulttuu-
riyhteisön että oppilaan oman kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäse-
neksi. Maahanmuuttajalle opetetaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen 
ja kirjallisuuden sijasta suomea tai ruotsia toisena kielenä, mikäli hänen suomen tai ruotsin 
kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
Maahanmuuttajille tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää myös oppilaan oman äidinkie-
len opetusta. Suomen tai ruotsin kielen ja oppilaan äidinkielen opetuksen ohella tulee 
maahanmuuttajille antaa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimis-
valmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitel-
ma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa. 
 
Opetuksessa huomioidaan maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppimishistoria sekä kas-
vatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä otetaan huomioon per-
heiden kulttuuritausta ja kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. Huoltajat tutustute-
taan suomalaiseen koulujärjestelmään, koulun toiminta-ajatukseen, opetussuunnitelmaan, 
arviointiin, opetusmenetelmiin sekä oppilaan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja hänen 
huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, kielistä 
ja kulttuureista hyödynnetään opetuksessa. Maahanmuuttajien sekä muiden kieli- ja kult-
tuuriryhmien osalta opetussuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. 
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7 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
 
Vuosiluokkien 1 - 2 oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt ovat alkuopetuksen 
opetussuunnitelmassa 2003. 
 

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 
 
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata 
tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja koros-
taen yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. 
 
Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden 
tavoitteet ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyt-
täviä teemoja. Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. 
 
Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille 
luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. Aihekoko-
naisuuksista on sisällytetty yhteisiin ja valinnaisiin oppiaineisiin ne, jotka sinne luontevim-
min sopivat. Ne näkyvät myös koulun yhteisissä tapahtumissa ja koulun toimintakulttuuris-
sa. 
 
 

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

• ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainut-
kertaisuuttaan 

• arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
• tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 
• tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 
• toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tun-
nistaminen ja käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 

• oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
• esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 
• opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 
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• toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia 
yhteistoimintatapoja. 

 
 

7.1.2 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppi-
lasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytä-
mään oma kulttuuriidentiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuo-
rovaikutukseen ja kansainvälisyyteen. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja nä-
kemään suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eu-
rooppalaista kulttuuria 

• ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman 
sukupolvensa 

• aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä 
• tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia 

monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä 
• ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yh-

teisölle. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

• oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppa-
laisuus 

• muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 
• ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja 

onnistuneen yhteistyön edellytyksiä 
• kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuk-

sessa 
• tapakulttuurien merkitys. 

 
 

7.1.3 Viestintä ja mediataito 
 
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovai-
kutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 
käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöl-
listä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 
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• ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden vies-
tintää 

• kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntä-
mään hankkimaansa tietoa 

• suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä 
eettisiä ja esteettisiä arvoja viestinnässä 

• tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti 
• käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilan-
teissa 

• viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen 
ja monimediaalisuus 

• median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde to-
dellisuuteen 

• yhteistyö median kanssa 
• lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 
• viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka. 

 
 

7.1.4 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tar-
vittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskult-
tuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, 
päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppi-
lasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen mer-
kitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 

• muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 
• osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioi-

den hoidosta omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä 
• kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan 

yritteliäästi ja aloitteellisesti 
• toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvi-

oimaan omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia 
• tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yk-

silölle ja yhteiskunnalle. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
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• perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toimin-

nasta sekä työnjaosta 
• demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 
• erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa 
• verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
• osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman 

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

työelämään tutustuminen. 
 
 

7.1.5 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestä-
vään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja 
tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kes-
täville ratkaisuille.  
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edel-
lytykset ja niiden välisen yhteyden 

• havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvit-
tämään syitä ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin 
lisäämiseksi 

• arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan 
kestävän kehityksen edellyttämiä toimintatapoja 

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

• ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yh-
teistä tulevaisuuttamme, 

• ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

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

• yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 
• ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
• ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen 

elinkaari 
• oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot 
• toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
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7.1.6 Turvallisuus ja liikenne 
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtä-
mään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuul-
liseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiu-
det toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilan-
teita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 

• edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 
• toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
• toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä 
• vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen 
• tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

• onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäris-
tössä 

• työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
• terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja 
• väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
• keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
• muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalait-

teet 
• lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen 
• turvallisuutta edistävät palvelut 
• kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä. 

 
 

7.1.7 Ihminen ja teknologia 
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässäm-
me. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaiku-
tuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, 
moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja 
koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yh-
teiskunnan eri sektoreilla ja ympäristössä 



 59

• käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
• käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin 
• ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan 

liittyvien 
• päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 

• teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä 
• teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämän-

alueilla eri aikakausina 
• teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari 
• tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö esim. tiedonhakua yhteistyössä yleisen kirjas-

ton kanssa 
• teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 
• tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 
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7.2 Äidinkieli ja kirjallisuus 
 
Suomen kieli äidinkielenä 
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen yleistavoitteena on kiinnostuttaa oppilas kielestä, 
kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Tavoitteena on, että oppilaan itseluottamus ja sitä 
tietä hänen ilmaisunhalunsa ja –rohkeutensa vahvistuvat. Hän oppii käyttämään kieltä teh-
tävän ja tilanteen mukaan yhä vaativammassa kielenkäyttö- ja viestintätilanteessa. Äidin-
kieli ja kirjallisuus on tieto-, taito-, taide- ja kulttuuriaine. Oppiaineen pohjaksi on nähtävä 
laaja tekstikäsitys: tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, asia- ja kuvitteellisia tekstejä, sanal-
lisia, kuvallisia, äänellisiä ja graafisia sekä näiden elementtien yhdistelmiä, painettuja, säh-
köisiä kuin myös verkkotekstejä. Opetuksessa on lisäksi otettava huomioon, että äidinkieli 
on oppilaalle paitsi oppimisen kohde myös väline. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
tehtävänä on tavoitteellisesti kehittää kieleen pohjautuvia vuorovaikutus- ja opiskelutaitoja. 
 
OLENNAISIA PIIRTEITÄ 
 
1. Kielitieto 
 
Kielitieto on tietoa kielestä, jota havainnoidaan eri kielenkäyttötilanteista lähtien. Perintei-
sestä kieliopista painottuvat olennaisimmat rakenteet ja muodot, jotka ovat niin äidinkielen 
kuin vieraiden kielten kielitaidon kannalta tarpeellisia. 
 
2. Kirjallisuus 
 
Lukemisen tulee olla monipuolista: elämyksiä tuottavaa kaunokirjallisuutta, olennaisen et-
simistä asiateksteistä sekä mediatekstien kriittistä tarkastelua. Näin pyritään saavuttamaan 
lukutaidon eri tasot. Kirjallisuuden ja erilaisten tekstien käsittelytavat vaihtelevat. Luemme 
eritellen, tulkiten, esittäen ja uutta luoden. 
 
3. Kielenkäyttö 
 
Kieltä opitaan käyttämään niin suullisesti kuin kirjallisesti kunkin tilanteen vaatimalla taval-
la. Tuetaan rohkeutta itsensä ilmaisemisessa, mutta myös auliutta viestin vastaanottami-
sessa.  
a) Kirjoittaminen on keskeinen itseilmaisun ja viestinnän tapa. Luovuudelle annetaan siis 
tilaa. Toisaalta kirjoittaminen on yleisen tiedonvälityksen keino. On opittava, että yleiskie-
len normit ovat välttämättömät. Korostetaan, että kirjoittaminen on myös oppimistapa. Kir-
joitustehtävät ovat moninaisia. 
b) Puhuminen käsitetään vuorovaikutukseksi, johon kuuluu myös kuuntelemisen osuus. Se 
alue ulottuu kahdenkeskisestä keskustelusta yleisölle esiintymiseen, asiapuhumisesta ja 
ryhmäkeskustelusta näyttämöilmaisuun. Keskusteleminen on jatkuvasti käytössä 
oleva oppimis- ja työtapa. 
 
Kielitieto, kirjallisuus ja kielenkäyttötaidot limittyvät niin, että esim. kirjallisuus on keskeistä 
ainesta muillakin alueilla; kirjoittamista ja puhumista harjoitetaan yhtä hyvin kielioppiasioita 
kuin mediatekstejä käsiteltäessä. Kurssien sisällöissä pyritään monipuolisuuteen: jokaisel-
le jotakin, jotta uusien asioiden oivaltaminen tuottaisi mielihyvää. Se puolestaan johtaisi 
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vastuun kantamiseen omasta työstä. Opiskellaan itsensä hyväksi, ei siksi, että opettaja 
tarkastaa tai pitää kokeet. 
 

7.2.1 Vuosiluokat 3–5 
 
TAVOITTEET 
 
Vuosiluokkien 3 – 5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkie-
len perustaitojen oppiminen. Kirjallisuuden lukemisella on paitsi itseisarvoa, mutta sillä tue-
taan myös oppilaan lukutaidon, ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. 
 
Lukeminen 
Oppilas oppii lukemaan sujuvasti erilaisia tekstejä. Hän tutustuu eri lukutapoihin ja har-
jaantuu käyttämään luetun ymmärtämistä syventäviä strategioita. Hän opettelee hake-
maan tietoa erilaisista lähteistä. Hän tekee tekstistä päätelmiä ja hän harjaantuu löytä-
mään siitä keskeisiä asioita. Hänen taitonsa tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä kehittyy. 
Hänen sanavarastonsa laajenee ja täsmentyy. 
 
Kirjallisuus 
Oppilas omaksuu positiivisen asenteen lukemiseen. Hän oppii valitsemaan itselleen sopi-
vaa luettavaa ja lukee monipuolisesti lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Hän pohtii lukemaan-
sa ja tottuu ilmaisemaan tekstien herättämiä ajatuksia; hän harjaantuu oman lukukoke-
muksensa käsittelemiseen ja jakamiseen. 
 
Kirjoittaminen 
Oppilas pystyy tuottamaan ja haluaa tuottaa erilaisia tekstejä. Hän harjaantuu suunnitte-
lemaan ja parantamaan kirjallista ilmaisuaan. Hän osaa kirjoittaa sujuvasti käsin. Hän saa 
kokemuksia kirjoitelman tuottamisesta tekstinkäsittelyohjelmalla ja oppii käyttämään vies-
tinnän välineitä. Hänen taitonsa tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin kehittyy. 
 
Suullinen viestintä 
Oppilas oppii monipuolisissa viestintätilanteissa kuuntelijan ja viestijän taitoja. Hän oppii 
ottamaan huomioon toiset viestintätilanteissa. Hänen vuorovaikutustaitonsa karttuvat. Hän 
harjaantuu esiintymään koulun juhlatilaisuuksissa. 
 
Kielitieto 
Oppilas saa tietoa omasta äidinkielestään, sen rakenteesta ja käytöstä. Hän ymmärtää 
kieliopillisen kuvauksen perusteita ja hänen suhteensa kieleen syvenee. Hän oppii käyttä-
mään opetettua kielitietoa hyväkseen omia viestejä laatiessaan. 
 
Sisällöt 

3. luokka 4. luokka 5. luokka 
Vuosiviikkotunteja 5 Vuosiviikkotunteja 5 Vuosiviikkotunteja 5 
Lukeminen 
Mekaanisen ja ymmärtävän  
lukemisen vahvistaminen, 
ennakoiva lukeminen, 
Lukuharrastuksen virittämi-
nen 

Lukeminen 
Eläytyvä lukeminen 
Sanomalehdet 

Lukeminen 
Tekstien ymmärtämisen 
ja kriittisen lukutaidon harjoit-
taminen, tietotekstit 
Erilaisia lukutapoja: 
silmäilevä, sanatarkka, tietoja 
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Lasten lehdet 
 

etsivä 
Laulujen sanat 
Sanoma- ja aikakauslehdet 

Kirjallisuus 
Satuja ja tarinoita maailmalta 
Lukuharrastuksen herättämi-
nen,  
sopivia kirjasarjoja 
Kirjojen hahmoja 
Kirjastokäynnit  
(tietokirjojen paikka kirjas-
tossa) 
 
 

Kirjallisuus 
Kertomusanalyyseja, juo-
nen hahmottaminen 
Sadut ja runot 
Tutustumista sarjakuviin ja 
kuvalukeminen 
Oman lukuharrastuksen 
esitteleminen 
Medialukeminen 
Kirjastokäynnit 

Kirjallisuus 
Kansalliskirjailijoita 
Juoni(kaaviot) 
Kirjaesittelyt 
Kokonaisteosten esittelyä pro-
jekteina 
Näytelmiä 
Opiskelulukemisen tekniikka 
Kirjastokäynnit 
 

Kirjoittaminen 
Käsialakirjoitusta 
Itsenäistä, luovaa kirjoitta-
mista 
Kertomuksia 
Korttien ja kirjeen kirjoittami-
nen 
 

Kirjoittaminen 
Käsialakirjoitusta 
Monipuolista kirjoittamista,  
huomiota aloittamiseen 
Prosessikirjoittamista ja 
muuta  
kirjoittamisen tekniikkaa,  
mm. tukisanojen avulla 

Kirjoittaminen 
Käsialakirjoitusta 
Monipuolista kirjoittamista,  
jännityskertomuksia 
Tiivistelmän tekeminen 
Lausetaju, sisällön kirjoittami-
nen 

Suullinen viestintä 
Keskittyvä ja eläytyvä kuun-
teleminen  ja kertominen 
Äänenkäytön harjoituksia 
Roolileikkejä 
Näyttelemistä, pantomiimeja 
Nukketeatteria 

Suullinen viestintä 
Erilaisia puhetilanteita: 
ohjeiden välittämistä,  
keskustelua, selostamista,  
eläytyvää kertomista,  
mielipiteiden esittämistä,  
puhelinkeskustelua 
Kriittinen kuunteleminen 
Näyttelemistä, omia näy-
telmiä 

Suullinen viestintä 
Arkielämän puhetilanteita 
Esitelmiä 
Näyttelemistä 

Kielitieto 
Vokaalit, konsonantit ja dif-
tongit 
Välimerkit 
Lause ja virke 
Sanaluokat alustavasti 
Yhdyssanat 
Yleis- ja erisnimet 
Synonyymit ja vastakohdat 

Kielitieto 
Yksikkö ja monikko 
Sanojen perusmuoto 
Ylä- ja alakäsitteet 
Aakkostaminen 
Vierasperäisten kirjainten 
vahvistaminen 
Sanaluokat 
Persoonapronominit 
Lause ja virke 
Verbien persoonataivutus 
Aikamuodot alustavasti 
Omistusmuoto 
Eri lauselajit 
Vuoropuhelun merkitsemi-
nen 

Kielitieto 
Sanaluokkien kertaus 
Verbien aika- ja persoona-
muodot 
Adjektiivien vertailumuodot 
Modukset alustavasti 
Lauseen pääjäsenet 
Sijamuodot 
Sanojen lyhentäminen 
Sivistyssanat 
Murre – yleiskieli 
Suora esitys 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Lukeminen 
• hallitsee mekaanisen lukutaidon ja osaa käyttää lukutaitoaan hyödyksi ja huviksi 
• ymmärtää lukemansa ja osaa muodostaa lukemastaan mielipiteitä 
• löytää tekstistä pääasiat ja erottaa mielipiteen tosiasiasta 
 
Kirjallisuus 
• osaa valita itselleen luettavaa ja pystyy perustelemaan valintansa 
• on lukenut luokan kokonaisteokset ja pystyy niitä arviomaan 
• on kiinnostunut kirjallisuudesta ja on lukemalla laajentanut tietämystään, saanut elämyk-
siä ja kehittänyt mielikuvitustaan 
 
Kirjoittaminen 
• osaa tuottaa ohjatusti kirjallisen esityksen annetusta aiheesta 
• ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja pyrkii 
jaksottamaan tekstinsä 
• kirjoittaa melko virheettömästi 
 
Suullinen viestintä 
• rohkenee ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa 
• osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteissa 
• kertoo ja kuvailee havaintojaan ja ajatuksiaan 
• haluaa ja osaa kuunnella toisten ajatuksia 
• esittää omia mielipiteitä ja perustelee niitä 
• pystyy pitämään pienimuotoisen suullisen esityksen 
 
Kielitieto 
• osaa ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin 
• tietää, miten verbeillä ilmaistaan persoonaa ja aikaa ja millaisia tehtäviä verbillä on lau-
seessa 
• hahmottaa prototyyppisen subjektin ja predikaatin 
 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota paitsi kokeiden tuloksiin (perusasioiden hallinta), kirjoi-
telmien ja suullisten esitysten taitoon myös oppimisprosessiin, tiedonhankintataitoihin, tie-
don jäsentely- ja soveltamiskykyyn sekä luovuuteen. Huomiota kiinnitetään myös myöntei-
seen asennoitumiseen niin oppiaineeseen kuin annettujen tehtävien tekemiseen sekä ak-
tiivisuuteen tuntityöskentelyssä ja kotitehtävien tekemisessä. 
 
Arviointi on jatkuvaa. Oppilas arvioi itse omaa työskentelyään ja omia tuloksiaan. Myös 
opettaja arvioi yhdessä oppilaan kanssa tämän taitoja. Jotta arviointi muodostuu oikeu-
denmukaiseksi ja tasapuoliseksi, opetuksessa tulee käyttää monipuolisia opetusmenetel-
miä ja työtapoja: opettajajohtoista opetusta, itsenäistä työskentelyä, pari- ja ryhmätyösken-
telyä, keskustelua, toinen oppilas opettaa toista, tietokoneita, videoesityksiä jne. 
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Aihekokonaisuudet  
 
Tavoitteet Sisällöt 
Ihmisenä kasvaminen 
 
- tunnistaa oikean ja väärän 
- on oikeudenmukainen 
- osaa käsitellä tunteita  
- tunnistaa itsensä 
- kehittää itseään oppijana 

Ihmisenä kasvaminen 
 
- tulkitsee tietoa kriittisesti  
- tietää oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä, 
- huomioi toiset 
- esittelee itsensä elein, ilmein, tuntein ja sa-
noin 
- hankkii tietoa monipuolisesti ja tavoitteelli-
sesti 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
 
- tuntee ja arvostaa omaa kulttuuriperin-
töään 
- ymmärtää velvollisuutensa edellisten  
sukupolvien elämäntavan jatkajana ja 
kehittäjänä 
- saa tietoa vieraista kulttuureista 

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
 
- tuntee oman kielensä rakennetta, 
murteita ja kirjallisuutta 
- tutustuu rikkaaseen kulttuuriperinteeseen 
- tutustuu muiden maiden kirjallisuuteen  
ja elokuviin 

Viestintä- ja mediataito 
 
- oppii viestinnän perustaidot ja kehittyy  
viestijänä, vaikuttajana ja median käyttä-
jänä 
- on mediakriittinen 
- osaa käyttää viestinnän ja median väli-
neitä 

Viestintä- ja mediataito 
 
- kehittää vuorovaikutustaitojaan kaikenlai-
sessa viestinnässä 
- kiinnittää huomiota viestien totuudellisuu-
teen 
- käyttää medioita apuna ilmaisussa ja tie-
donhankinnassa 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 
- oppii muodostamaan oman kriittisen 
mielipiteen 
- osallistuu tarkoituksenmukaisella tavalla 
yhteisönsä toimintaan 
- saa sisäisiä yrittäjyyden valmiuksia 

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
 
- keskustelee, väittelee ja perustelee käyttä-
en  
- apuna erilaisia tietolähteitä 
- kehittää mielipiteen ilmaisutaitoa ja  
kuuntelutaitoa 
- arvostaa luovuutta, omaperäisyyttä ja  
työn loppuun saattamista 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta 
 
- ymmärtää rakentavansa valinnoillaan 
sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä 
tulevaisuutta 

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kes-
tävästä tulevaisuudesta 
 
- käsittelee aiheita keskusteluissa ja kirjalli-
sessa ilmaisussa 
 

Turvallisuus ja liikenne 
 
- tunnistaa turvallisuus- ja terveysriskejä 

Turvallisuus ja liikenne 
 
- oppii lukemaan erilaisia merkkikieliä 

Ihminen ja teknologia 
 
- oppii käyttämään teknologiaa vastuulli-
sesti ja kriittisesti 

Ihminen ja teknologia 
 
- ymmärtää olevansa itsekin vastuussa vies-
tinnän oikeellisuudesta ja medioiden tarkoi-
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- käyttää teknisiä laitteita ja ohjelmia sekä 
tietoverkkoja 
 

tuksenmukaisesta käytöstä 
- oppii tekstinkäsittelyä, tiedonhankintastra-
tegioita, tiedonhakua tietoverkoista, kirjaston 
käyttöä hyödyksi itselle ja muille 

 

7.2.2 Vuosiluokat 6-9 
 
Vuosiluokat 6 – 9 
 
Tavoitteet 
 
6. luokka 7. luokka 
Vuosiviikkotunteja 5 Vuosiviikkotunteja 3 
Lukeminen 
 
Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriitti-
seksi lukijaksi. Hän saavuttaa sujuvan 
lukutaidon kokonaisten kirjojen lukemi-
seen. Hänen tulkitsevat ja arvioivat luku-
taitonsa kehittyvät. Hän kehittää tiedon-
hankinnan ja –käytön taitoja ja osaa hyö-
dyntää monenlaisia lähteitä; hän harjoit-
telee tiedon valikointia ja tiivistämistä. 
Kirjallisuus 

 
Oppilas monipuolistaa lukuharrastustaan. 
Hänen kirjallisuudentuntemuksensa sy-
venee. Hän oppii erittelemään mielikirjo-
jaan ja –kirjailijoitaan sekä perustele-
maan kirjavalintojaan. 

Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 

Oppilas innostuu lukemaan enemmän. Hän 
harjaantuu luettavan analysoijana  

Kirjoittaminen 
 

Oppilas harjaantuu monipuoliseksi ja 
moniääniseksi tekstien tekijäksi, joka 
osaa hyödyntää opetettua kielitietoa kir-
joittaessaan. Hän ottaa huomioon tilan-
teen, viestintävälineen ja vastaanottajan 
teksteissään. Hän suunnittelee kirjoitel-
mia ja etenee niitä laatiessaan tavoitteel-
lisesti. 

Kirjoittaminen 
 

Oppilas oppii kirjoittamaan oikeakielisyys-
sääntöjä noudattaen. Hän opettelee suunnit-
telemaan tekstinsä etukäteen ja rohkaistuu 
ilmaisemaan ajatuksiaan monipuolisemmin. 
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8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunteja 3 Vuosiviikkotunteja 3 
Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 
Oppilas monipuolistaa lukemisharrastus-
taan ja ymmärtää myös mediatekstin 
mahdin. 
 

Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 
Oppilaan kirjallisuuden tuntemus laajenee ja 
syvenee. 
 

Kirjoittaminen 
 
Oppilaan taito tuottaa erilaisia tekstejä ja 
hyödyntää niitä eri tarkoituksiin karttuu. 

Kirjoittaminen 
 
Oppilas oppii kirjoittamaan suunnitelmallisesti 
ja pitkäjänteisesti ja kykenee tuottamaan mo-
nipuolisia eri tekstilajeja edustavia tekstejä. 

 
6. luokka 7. luokka 

Vuorovaikutustaidot 

Luokan sosiaalinen ilmapiiri pyritään saamaan 
opiskelulle myönteiseksi. Ilmaisuvalmiuden 
tulisi säilyä/kasvaa. Oppilaiden on tärkeä tu-
tustua toisiinsa, ja ennestään tuttujen oppilai-
den entistä enemmän oppia kunnioittamaan 
toistensa yksilöllisyyttä ja hyväksymään erilai-
suutta. 

Suullinen viestintä 

Oppilas kehittää viestintävalmiuttaan ja 
tilannetajuaan. Hän harjaantuu toimimaan 
viestijänä tavoitteellisesti. Hän rohkaistuu 
tuomaan esille ja perustelemaan näke-
myksiään.  Hän rohkaistuu myös omaeh-
toiseen luovaan ja tulkitsevaan esittämi-
seen. 

Suullinen esitys 

Oppilas harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi 
kuulijaksi hänen luontaista ilmaisuhaluaan ja 
esiintymisviettiään vaalitaan. 

Kieli 
Oppilas syventää perustietoaan äidinkie-
lestä ja sen rakenteesta. 

Kieli 
Oppilas vahvistaa 1 – 6 luokilla oppimaansa 
perustietoa suomen kielen rakenteesta, luokit-
teluperiaatteista ja taivutuksesta. 

 
8. luokka 9. luokka 
Vuorovaikutustaidot 
 
Oppilas kehittää viestintävarmuuttaan. 
Hän oppii antamaan ja saamaan palau-
tetta ja hyödyntämään sitä. 
 

Vuorovaikutustaidot 
 
Oppilas oppii hyväksymään erilaisuutta myös 
yhteiskunnallisesti. Hän kasvaa eettisesti ja 
sosiaalisesti avarakatseisemmaksi. 
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Suullinen esitys 
 
Eri mieltä olemisen taitoa vahvistetaan.  
Ilmaisuvalmius pyritään saamaan itses-
täänselvyydeksi 

Suullinen esitys 
 
Oppilas on harjaantunut vuosien mittaan suul-
lisen esittämisen taidoistaan niin, että hän 
pystyy esittämään asiansa sujuvasti ja selke-
ästi sekä suoriutumaan julkisesti esiintymises-
tä häkeltymättä. 

Kieli 
 
Oppilas osaa soveltaa hallitsemaansa 
kielioppitietoa käytäntöön myös vieraita 
kieliä opiskellessaan. Hän mieltää äidin-
kielen hyvän osaamisen merkityksen. 

Kieli  
 
Oppilas hallitsee suomen kielen rakenteen 
pääpiirteet. Hän kiinnostuu kielen ilmiöistä ja 
on tietoinen oman äidinkielen vaalimisen tär-
keydestä. Hän sisäistää ajatuksen, että äidin-
kieli on elämänhallinnan väline. 

 
Sisältö 
 
6. luokka 7. luokka 
Vuosiviikkotunnit   5 Vuosiviikkotunnit   3 
Lukeminen 
 
Eri tiedonlähteitä, taulukko ja  
uutinen 
Sanoma- ja aikakauslehdet 

Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 
Luetaan sekä koulussa hiljaa/ääneen pieni-
muotoisesti eri tekstilajeja edustavia tekstejä 
että kotona ikäkaudelle sopivia kokonaisteok-
sia.. 
Luetun ymmärtämisharjoituksia, lukukoke-
muksen/-elämyksen avaamista. 
Kirjallisuuden tutkimisen peruskäsitteiden 
avulla.  
Asiatekstien käsittelyn yhteydessä hyödynne-
tään medialukutaitoa ja otetaan huomioon eri 
tiedon hankinnan lähteet kuten kirjasto ja in-
ternet. 
  

 
8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit    3  Vuosiviikkotunnit   3 
Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 
- Ottaen huomioon nuoren omat lukutot-
tumukset tarjotaan viihteellistä luettavaa, 
jonka piirteitä tarkastellaan, viihteen ja 
taiteen välistä rajankäyntiä klassikkojen 
avulla. 
- Runoja. 
- Elokuvan kieli – elokuva. 
- Mediatekstejä – mainonnan kieli. 

Lukeminen, kirjallisuus ja media 
 
- Suomen kirjallisuus, historia 
- kirjallisuuden historia kursorisesti, esim. 
vuosisata kerrallaan kirjallisuuden merkkipaa-
lut tekstinäytteiden ja / tai elokuvien avulla 
luettavaa sekä opettajan määräämiä että va-
paavalintaisia kokonaisteoksia, joista oppilas 
laatii opinnäytteen novelleja, erilaisia teksti-
näytteitä ja –katkelmia sekä läksynä että tun-
nilla yksilöllisesti ja ääneen 
- luetun ymmärtäminen 
- harrastuneisuus 



 68

tarjolla mahdollisuuksien mukaan luettavaa tai 
ainakin listoja lukemisen arvoisista kirjoista ja 
katsomisen arvoisista elokuvista 
- keskustelua näistä 
- ”lisäpisteen” keruumahdollisuus 
- otetaan huomioon kulloinkin ajankohtaiset 
kulttuuritapahtumat 
- teatteriesitys tarjonnan mukaan 
 

 
 
6. luokka 7. luokka 
Kirjallisuus 
 
- Kirjailijavierailut 
- Alustavasti eri kirjallisuudenlajeja 
- Kokonaisteoksia teemoittain 
- Nuortenkirjat (klassikot, seikkailu- ja 
historialliset romaanit) 
- Opiskelu- ja medialukutaidon kehittämi-
nen 
- Kirjaesitelmiä 
- Kalevala ja Kalevalan sankarit 
- Teatteri ja draama 
- Kirjastokäynnit 

Kirjoittaminen 
 
- kertovien, kuvailevien, pohtivien ja selosta-
vien tekstien tuottamista 
- jäsentely, jaksotus 
- yleiskielen ja puhekielen ero 
- oikeinkirjoitusasioita: iso ja pieni kirjain, yh-
dyssanat, lause- ja virkerakenne 
 

Kirjoittaminen 
 
- Oikeinkirjoituksen vahvistaminen 
- Erilaisten tekstien kirjoittamista, kuvaus, 
päiväkirja, mielipidekirjoitus 
- Kirjoitelmien rakenne 
- Kirjoituksen jäsentäminen 
- Aineistopohjainen kirjoittaminen ja tie-
donhaku eri lähteistä 

Vuorovaikutustaidot 
 
- Tavoitteiden saavuttamiseksi 
- keskustellaan 
- kuunnellaan 
l- uetaan 
- havainnoidaan 
- kerrotaan ja kuvataan kirjallisesti ja suulli-
sesti 
- tehdään ilmaisuharjoituksia sekä yksin että 
pienryhmissä 

Suullinen viestintä 
 
- Väittely 
- Erilaisia esitelmiä 
- Näyttelemistä 
- Kuunnelmien tekemistä ja kuuntelemis-
ta 
 

Suullinen esitys 
 
- Pienimuotoisia puhe-esityksiä, esim. pikku-
näytelmiä. 

 
8. luokka 9. luokka 
Kirjoittaminen 
 
- Kielen kuvallisuuden harjoittelua = tun-
nistamista ja tuottamista. 

Kirjoittaminen 
 
- tavalliset ”aineet” 
- sisällöllisesti kirjoitelmat laajenevat oman 
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- Kirjoittamislajit monipuolistuvat kerto-
muksista mielipidekirjoitukseen ja hel-
pohkojen aineistopohjaisten suuntaa, 

kokemuspiirin ulkopuolelle yhä asiapitoisem-
miksi 
- kertomus kehittyy novelliksi 
- muut kirjoitelmat 
- mielipideaine 
- aineistopohjaiset kirjoitelmat 
- kirjoittamiskurssi 
- otsikointi 
- aloitus, lopetus arviointi 

Vuorovaikutustaidot 
 
- Oppilas oppii perustelemaan mielipi-
teensä.  
- Sanallinen ja sanaton viestintä. 

Vuorovaikutustaidot 
 
- Keskustelua ajankohtaisista yhteiskunnalli-
sista kysymyksistä vrt. kohta  yhteiskunnalli-
set taidot. 

Suullinen esitys 
 
- Omien töiden esittelyä luokalle (esim. 
ryhmätöiden puh.joht. ominaisuudessa) 
- Oma valmisteltu puheenvuoro. 
 
Vuoropuhetyyppisiä esityksiä sidottuna 
eri osa-alueisiin. 

Suullinen esitys 
 
- esitelmä 
- väittely 
- pienryhmäharjoituksia (keskusteluja) 
- muuta: näyttämölle,  
- esiintyminen koulun tilaisuuksissa tuottaa 
”lisäpisteitä”. 

 
 
6. luokka 7. luokka 
Kielitieto 
 
- Sijamuotojen kertaus 
- Verbin pääluokat, tempukset ja moduk-
set (konditionaali ja imperatiivi) 
- Pää- ja sivulause 
- Lauseen pääjäsenet: subjekti, predi-
kaatti ja objekti 
- Sanojen johtaminen 
- Lainasanat 
- Lyhenteet 
- Suomen viralliset kielet 

 Kielitieto 
 
- 1.-6. luokilla opittuja kieliasioita täydenne-
tään. 
- sanaluokat 
- verbit: aktiivi – passiivi 
- aikamuodot 
- nominien taivutus 

 
8. luokka 9. luokka 
Kielitieto¨ 
 
- Verbioppi: aikamuotojen kertaus, mo-
dukset, lauseoppi, kielenhuoltoasioista 
muistutetaan kaiken aikaa, pilkkusäännöt 
- kielen tuntemus/kielitieto 
- suomi maailman kielten joukossa 
- suomen kielen ominaispiirteet ja 

Kielitieto 
 
- varsinainen kielioppi 
- kieliopin kertaus 
l- auseenvastikkeet kieltä monipuolistamassa 
- kehitys 
- sukukielet 
- murteet, kielioppikäytännöt 
- päämurteet verrattuna toisiinsa ja yleiskie-
leen 
- kielioppikäytännöt: kielen  vaihtelua tilan-
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teesta ja yhteydestä johtuen 
  Kansanperinne 

 
- perinteiden lajit 
- kansanrunoudesta nykypäivään 
- olen suomalainen 
- Kalevala (juonellisena kirjana, kansallisee-
poksen merkitys) 

 Yhteiskunnalliset taidot 
 
- kokouskäyttäytyminen hakemuksen laatimi-
nen 
- ajankohtaiset asiat (lehdet, radio, TV) 
- selvän ottaminen, kriittisyys 
- oikeakielisyys, sivistyssanat 

 
 
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 ongelmanratkaisu-
keskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuk-
sen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja edistää ryhmän pääsyä tavoittee-
seen 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 arvioi-
maan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa 
kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteelli-
sesti sekä yksin että ryhmässä.  
 
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän osaa kes-
kustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vas-
taan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja aja-
tuksiinsa tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaises-
sa tekstiympäristössä lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista 
lukutapaa käyttäen erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista tunnistaa tavalli-
sia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön 
ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin 
juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehi-
tystä 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 pää-
telmiä 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 käyttä-
mään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjal-
lisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. 
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Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän 
osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitet-
tyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne tuntee pu-
he-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 pohti-
via tekstejä pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muu-
tenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä osaa hyödyntää 
kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valinto-
ja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää teks-
tiään  soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskei-
noista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.  
 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän on saavut-
tanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen löytää itseään kiinnos-
tavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan on lu-
kenut 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 kirjallisuu-
den klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuk-
sensa muiden kanssa osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanas-
tosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen 
kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiske-
lemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä tietää, että 
suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan tietää kielen muuttuvan, hä-
nellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyh-
teisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhutta-
vista kielistä. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Opetusmenetelmissä kunnioitetaan oppilaiden halua suoriutua hyvin yksilötehtävissä. Hei-
tä totutetaan erilaisissa ilmaisu- ja keskusteluharjoituksissa tulemaan toimeen vaihtelevis-
sa ryhmissä ja ottamaan toiset huomioon. Inhimillisten tunteiden kirjoa analysoidaan kau-
nokirjallisten tekstien ja kirjojen henkilöiden kokemusten välityksellä. Niitä verrataan omiin. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Oppiaineessa nousevat esille kulttuuri-identiteetti, kansanperinne, suomalaisuus, suomen 
kieli kaikkine piirteineen, kirjallisuuden historian merkkihenkilöt ja Kalevala. Kielen piirteitä 
verrataan muiden kielten piirteisiin etenkin 9. luokalla. Kansainvälisyys ja monikulttuuri-
suus tulevat esiin kirjoitelmissa kaikilla luokka-asteilla, alkaen jo 3. luokan matkakertomuk-
silla aina 9. luokan rotukannanottoihin asti .Kemijärven perusopetuksen opetussuunnitel-
ma 2004 
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Viestintä ja mediataito 
Eri luokilla oppiaineessa käsiteltävien viestintä- ja mediataidon jaksoissa pidetään yhteyttä 
paikallisiin lehtiin, esimerkiksi Koillis-Lappiin, joka julkaisee koulusivuja. Mahdollisuuksien 
mukaan tehdään myös koulun oma lehti kerran vuodessa. 
 
Osallistuva kansainvälisyys ja yrittäjyys 
Yhteiskunnalliset asiat tulevat esille erityisesti 9. luokalla Suomen kirjallisuuden vaiheita 
käsiteltäessä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Rakkautta luontoon ja ympäristötietoisuutta herätellään erityisesti kirjoittamistehtävien yh-
teydessä. Myös erilaisissa teksteissä pohditaan ihmisen ja luonnon välisiä suhteita. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
Turvallisuutta ja väkivallattomuutta sekä rikollisuutta ja sen torjumista voidaan käsitellä 
monien eri teosten, novellien ja pienempien tekstien avulla, jopa omina teemakokonai-
suuksinaan. Samoin liikenteen voi nostaa esiin monissa tekstiyhteyksissä. Vaikka varsi-
naisena näkökulmana olisi tekstitaitojen vahvistaminen, voidaan tekstien sisältöön – vaik-
kapa liikenneturvallisuuteen – kiinnittää huomiota ja näin edistää koulun yhteisiä kasvatus-
tavoitteita. 
 
Yksi tärkeä äidinkielen alue on medialukutaito. Teknologia sinänsä ei ole äidinkielen alaa, 
mutta tietotekniikan (Internetin) eettiset ja moraaliset kysymykset sekä lähdekritiikki ovat 
keskeisiä oppiaineen sisältöjä. 
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7.3 Toinen kotimainen kieli 
 
Ruotsi B-kielenä (B1) 
 
Ruotsin kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia vuorovaaitutukseen ja yhteis-
työhön maamme ruotsinkielisen väestön kanssa sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Ope-
tuksen tehtävä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa häntä arvosta-
maan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaista elämänmuotoa 
vuosiluokat 7-9 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
Suullinen kommunikointi arkitilanteissa, yleistietoa sisältävän selkeän yleiskielen puheen ja 
tekstin ymmärtäminen, viestien kirjoittaminen 
 
Kulttuuritaidot 
Oman ja pohjoismaiden kulttuurin tunteminen ja arvostus, kohdekulttuurille ominainen 
viestintä 
 
Oppimisstrategiat  
Vastuullisuus ja yritteliäisyys, erilaiset työskentelymuodot ja kompensaatiostrategiat, itse-
näiset tiedonhankintatavat, työskentelyn ja kielitaidon arviointi suhteessa tavoitteisiin 
 
Sisällöt 
Sisällöt ovat taulukossa esimerkinomaisesti. Ne voivat vaihdella yksittäisten tilanteiden, 
rakenteiden ja aihepiirien osalta vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 
Tilanteet ja aihepiirit suomen 
ja ruotsin kielen kielialueen 
näkökulmasta 
 
perhe, harrastukset ja asu-
minen; numerot, viikonpäi-
vät, kuukaudet ja vuoden-
ajat; ensitutustuminen ruot-
salaiseen kulttuuriin 

Tilanteet ja aihepiirit suomen 
ja ruotsin kielen kielialueen 
näkökulmasta 
 
matkustaminen, nähtävyydet 
ja sää; tutustutaan lisää  poh-
joismaiseen (nuori-
so)kulttuuriin 

Tilanteet ja aihepiirit suomen ja 
ruotsin kielen kielialueen näkö-
kulmasta 
 
nuorten elämä, ihmissuhteet ja 
ympäristö; tulevaisuuden jatko-
opinnot ja työelämä; lisää Poh-
joismaista 

Viestintästrategiat 
 
kielelle ja kulttuurille ominais-
ten kielenkäytön eri tilantei-
den harjoittelu, tyypilliset 
fraasit, puhuttelu 

Viestintästrategiat 
 
lisää erilaisia viestintätilantei-
ta; reagointi ja esimerkiksi 
päättelyn ja kiertoilmauksien 
harjoitteleminen 

Viestintästrategiat 
 
lisää korvaavien ilmausten har-
joittelemista 

Rakenteet 
 
lauseopin ja sanaluokkien 
perusteet: mm. päälauseen 

Rakenteet 
 
aikaisempien rakenteiden ker-
taaminen; uusina mm. sivu-

Rakenteet 
 
aikaisemmin opittujen kertaa-
minen ja vahvistaminen; uusina 
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sanajärjestys, verbien taivu-
tus (preesens ja imperfekti, 
apuverbit), substantiivien ja 
adjektiivien taivutus, tavalli-
simmat pronominit 

lauseen sanajärjestys, ver-
biopista perfekti, pluskvam-
perfekti, imperatiivi, adjektiivi-
en taivutus 

konditionaali ja att-infinitiivi 

 
Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla taitotasokuvausasteikon mukaan. 
 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 
 

A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 
Puhuminen Kirjoittaminen 

 
 Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja lähipii-
ristään. Selviytyy kaikkein yksinkertai-
simmista vuoropuheluista ja palvelutilan-
teista. Tarvitsee joskus puhekumppanin 
apua. 
 Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, muu-
alla tauot ja katkokset ovat hyvin ilmeisiä. 
Ääntäminen voi joskus tuottaa  ymmär-
tämisongelmia. 
 Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulkoa ope-
teltuja ilmauksia, keskeisintä sanastoa ja 
perustason lauserakenteita. 
 Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon 
peruskielioppivirheitä. 

Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmis-
sa, helposti ennakoitavissa arkisiin tarpei-
siin ja rutiinikokemuksiin liittyvissä tilan-
teissa. 
Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yk-
sinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yk-
sinkertainen sanelu). 
 Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja il-
mauksia, jotka liittyvät omaan elämään tai 
konkreettisiin tarpeisiin. Osaa kirjoittaa 
muutamia yksilauseisia virkkeitä. 
 Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa 
esiintyy monenlaisia virheitä. 
 

 
Taitotaso A2 Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
 

A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 
Kuullun ymmärtäminen 
 

Luetun ymmärtäminen 
 

Pystyy ymmärtämään yksinkertaista pu-
hetta tai seuraamaan keskustelua aiheis-
ta, jotka ovat hänelle välittömän tärkeitä. 
 Pystyy ymmärtämään lyhyiden, yksinker-
taisten, itseään kiinnostavien keskustelu-
jen ja viestien(ohjeet, kuulutukset) ydinsi-
sällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaih-
dokset tv-uutisissa. 
Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen 
edellyttää normaalilla nopeudella ja sel-
keästi puhuttua yleiskielistä puhetta, joka 
usein täytyy lisäksi toistaa. 

Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein ta-
vanomaisinta sanastoa sisältäviä tekstejä 
(yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, arkisimpia 
käyttöohjeita). 
Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joitakin 
yksityiskohtia parin kappaleen pituisesta 
tekstistä. 
Osaa paikantaa ja verrata yksittäisiä tieto-
ja ja pystyy hyvin yksinkertaiseen päätte-
lyyn kontekstin avulla. 
Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ym-
märtäminen on hidasta. 
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Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten elämän-
muotojen ja kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee 
maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja ym-
märtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Oppimisstrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Oppi-
las on oivaltanut opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merki-
tyksen. 
 
ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• asenne opetettavaan aineeseen 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 

 
Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. 7. - 9. luokilla nu-
meroarvostelu annetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman yleiskriteeristön mukaisesti. 
Päättöarvioinnissa ovat voimassa kriteerit arvosanalle 8 edellä olevan taulukon mukaisesti, 
ja siinä otetaan huomioon 8. ja 9. luokan menestys sekä 9. luokan lopussa pidettävä valta-
kunnallinen koe. 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
Valinnaisilla kursseilla vahvistetaan kielitaitoa. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Kaikkien kielten opiskelussa toteutuvat kaikki aihekokonaisuudet jollakin tasolla. Ihmisenä 
kasvaminen. Vieraiden kielten opiskeluun kuuluu oman oppimisen pohtiminen, itsearviointi 
sekä tavoitteiden asettaminen, jotka tukevat oppilaan vastuun, minäkuvan ja itsetunnon 
kehittymistä sekä auttavat kohtaamaan epäonnistumista. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Kansainvälisyys on olennainen osa vieraitten kielten opiskelua. Toisten kulttuurien ymmär-
täminen edellyttää , että oppilas ensin tuntee omaa kulttuuriaan ja osaa arvostaa sitä. 
 
Viestintä- ja mediataito 
Kommunikaation toimiminen eli ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen ovat viestinnäs-
sä tärkeintä. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Oppilaan omatoimisuus, yhteistyötaidot ja vastuuntunto kehittyvät, kun hän vähitellen oppii 
kantamaan vastuuta omien, mutta myös yhteisien asioiden hoidosta. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Turvallisuus ja 
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liikenne 
 
Näihin liittyviä aihepiirejä käsitellään kielten tunneilla varsinkin 9. luokalla. 
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7.4 Vieraat kielet 
 
Oppilaat saavat vieraiden kielten opiskelusta osan yleissivistystään ja välineen laajentaa 
sitä edelleen. Kielen ja kulttuurin liittyessä läheisesti toisiinsa vieraat kielet antavat oppilail-
le huomattavan kulttuuripääoman. Runsaiden kansainvälisten kontaktien myötä tarvitaan 
monipuolista viestintätaitoa eri kansoja ja kulttuureja edustavien ihmisten välillä. Kielen-
opiskeluun kuuluu myös mediataitojen hyödyntäminen ja harjoittaminen. Kielten opetus 
tukee koulun yleistä kasvatustehtävää. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille valmiuk-
sia toimia erilaisissa viestintätilanteissa. Lähtökohtana on saada oppilas tietoiseksi eri kiel-
ten merkityksestä ja luoda hänelle myönteinen asenne kielten opiskelua ja erilaisia kulttuu-
reita kohtaan. Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvat-
taa hänet ymmärtämään ja kunnioittamaan toista ihmistä sekä eri kulttuureja eri tilanteissa. 
Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli 
edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena 
on taito- ja kulttuuriaine. Vieraiden kielten aihekokonaisuudet ovat samat kuin ruotsin kie-
lessä 
 
 

7.4.1 A1-kieli: Englanti 
 

7.4.1.1 Vuosiluokat 3 –6 
 
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas viestimään vieraalla kielellä hyvin konkreettisissa 
ja itselleen läheisissä tilanteissa erityisesti suullisesti, vähitellen kirjallista viestintää lisäten. 
Hänen tulee tiedostaa, että on olemassa erilaisia, mutta kuitenkin samanarvoisia kieliä ja 
kulttuureja. Oppilaalle tulee kehittyä hyviä kielenopiskelutottumuksia, millä luodaan pohjaa 
myöhemmille kieliopinnoille. 
 
TAVOITTEET 
 
Kieli 
Oppilas oppii 

• kommunikoimaan kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi aut-
taa 

• ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai 
tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana 

• kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyen viestin 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ja arvostamaan omaa kulttuuriaan 
• tutustuu alustavasti oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja 

eroihin 
• tottuu toimimaan kohteliaasti kohdekulttuurin edustajien kanssa kommunikoides-

saan 
• viestimään arkitilanteissa kohdekulttuurissa luontevalla tavalla 
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Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa 
• käyttämään lähinnä pari- ja pienryhmätyöskentelyssä kielen opiskelun keskeisiä 

harjoittelumuotoja, kuten uusien sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa tuotoksissa 
sekä sanojen ja sanontojen merkityksen päättelyä asiayhteydestä 

• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhakuvälineitä 
• arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin tavoit-

teisiin 
 
SISÄLLÖT 
 
Sisällöt ovat taulukossa esimerkinomaisesti. Ne voivat vaihdella yksittäisten tilanteiden, 
rakenteiden ja aihepiirien osalta vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunnit         2h Vuosiviikkotunnit         2h 
Tilanteet ja aihepiirit 
koulutarvikkeet, lukusanat 1-100, värit, 
eläimiä, tunteita, koti, huoneita, ruokia ja 
juomia, perheenjäsenet, asuinympäristö 
ja niiden yksinkertainen kuvailu 

Tilanteet ja aihepiirit 
opitun kertaaminen ja syventäminen, kou-
lu, vaatteet,  maiden nimiä, sää, lukusa-
nat, ammatteja, aikakäsitteitä 

Rakenteet 
be- can- ja have-verbit, keskeisiä verbejä 
perusmuodossa, adjektiiveja, käskemi-
nen ja kieltäminen, monikko, s-genetiivi, 
persoonapronomineja,  prepositioita 

Rakenteet 
edellisten vahvistaminen, päälauseiden 
muodostamista, artikkelit a ja an, epä-
säännölliset monikot, prepositioita, ”do 
you ... / does he...”-kysymyksiä ja  kysy-
mysten tekoa alustavasti 
 

Viestintästrategiat  
tervehtiminen, esittäytyminen, iän kerto-
minen ja kysyminen, erilaisia keskustelu-
tilanteita  

Viestintästrategiat 
opitun kertaaminen ja  vahvistaminen, 
haastatteleminen, omaan elämään liitty-
vistä asioista kertominen, opastaminen 

Opiskelustrategiat 
Opiskelutaidot, sanaston käyttö, äänne-
merkit, lauserytmi, itsearviointia 

Opiskelustrategiat  
miellekartan käyttö, tekstin ja kuullun ym-
märtämistä, reagointi eri tilanteissa, sane-
lu,  itsearviointia ja tavoitteen asettelua 

 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunnit        2h Vuosiviikkotunnit        2h 
Tilanteet ja aihepiirit  
opitun kertaaminen ja syventäminen, asi-
oiden kuvaileminen, terveys, harrastuksia 

Tilanteet ja aihepiirit 
opitun kertaaminen ja syventäminen, eri-
laiset kulttuurit, luonto,  uutiset, historia, 
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ja vapaa-ajan viettotapoja, kirjeen tai 
viestin kirjoittaminen 

juhlat, moderni teknologia, kansainväli-
syys 

Rakenteet 
edellisten vahvistaminen, kysymyksen 
muodostaminen, kestopreesens, do- ja 
does-apuverbit, yleispreesens, there 
is/there are-rakenne,  pronominien pos-
sessiivi- ja objektimuodot, järjestysluvut 

Rakenteet 
edellisten vahvistaminen, imperfekti, fu-
tuuriin ja konditionaaliin tutustuminen alus-
tavasti, of-genetiivi, ainesanat, komparatii-
vi ja superlatiivi 

Viestintästrategiat 
opitun kertaaminen ja  vahvistaminen, 
henkilötietojen kysyminen ja antaminen, 
ohjeiden antaminen ja noudattaminen 

Viestintästrategiat 
opitun kertaaminen ja  vahvistaminen, lo-
mailu, matkustaminen ulkomailla,  Suo-
mesta kertominen  

Opiskelustrategiat 
edellisten lisäksi vapaampaa ja itsenäi-
sempää tuottamista, syvempää kielen 
sääntöihin tutustumista, niiden sovelta-
mista, itsearviointia, tavoitteen asettelua 

Opiskelustrategiat 
edellisten lisäksi luovien kielenkäyttötilan-
teiden harjoittelemista, tavoitteellista kie-
lenopiskelua, itsearviointia,  
eri lähteiden käyttöä opiskelun tukena 

 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Taitotaso A1  Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 
            Puhuminen        Kirjoittaminen 
A1.3 
Toimiva  
alkeista-
so 

Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja 
lähipiiristään. Selviytyy kaikkein 
yksinkertaisimmista vuoropuhe-
luista ja palvelutilanteista. Tarvit-
see joskus puhekumppanin apua.
Kaikkein tutuimmat jaksot sujuvat, 
muualla tauot ja katkokset ovat 
hyvin ilmeisiä. 
Ääntäminen voi joskus tuottaa 
ymmärtämisongelmia. 
Osaa rajallisen joukon lyhyitä, 
ulkoa opeteltuja ilmauksia, kes-
keisintä sanastoa ja perustason 
lauserakenteita. 
Alkeellisessakin puheessa esiin-
tyy paljon peruskielioppivirheitä. 
 

Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuim-
missa, helposti ennakoitavissa arkisiin 
tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilan-
teissa. 
Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä 
(yksinkertaisen postikortin, henkilötie-
dot, yksinkertainen sanelu) 
Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja ja 
ilmauksia, jotka liittyvät omaan elämään 
tai konkreettisiin tarpeisiin. Osaa kirjoit-
taa muutamia yksilauseisia virkkeitä. 
Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa 
esiintyy monenlaisia virheitä. 

 
Taitotaso A2  Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
 Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen 
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A2.1 
Perus- 
kielitaidon 
alkuvaihe 

Pystyy ymmärtämään yksin-
kertaista puhetta tai seuraa-
maan keskustelua aiheista, 
jotka ovat hänelle välittömän 
tärkeitä. 
Pystyy ymmärtämään lyhyi-
den, yksinkertaisten, itseään 
kiinnostavien keskustelujen 
ja viestien (ohjeet, kuulutuk-
set) ydinsisällön sekä havait-
semaan aihepiirin vaihdokset 
tv-uutisissa. 
Yksinkertaisenkin viestin 
ymmärtäminen edellyttää 
normaalilla nopeudella ja 
selkeästi puhuttua yleiskielis-
tä puhetta, joka usein täytyy 
lisäksi toistaa. 

Ymmärtää yksinkertaisia ja kaikkein 
tavanomaisinta sanastoa sisältäviä 
tekstejä (yksityiskirjeitä, pikku-uutisia, 
arkisimpia käyttöohjeita) 
Ymmärtää tekstin pääajatukset ja joi-
takin yksityiskohtia parin kappaleen 
pituisesta tekstistä. Osaa paikantaa ja 
verrata yksittäisiä tietoja ja pystyy hy-
vin yksinkertaiseen päättelyyn kon-
tekstin avulla. 
Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja 
ymmärtäminen on hidasta.  

 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja ero-
ja. 
 
Oppimisstrategiat 
Oppilas käyttää luontevasti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja ymmärtää sinnikkään 
harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työskentelyään. 
 

7.4.1.2 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. 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään myös laajempaa yleistietoa sisältävää, kuultua tai luettua, selvästi 
jäsennettyä tekstiä 

• selviytymään myös hieman vaativimmista epävirallisista keskustelutilanteista sekä 
viestimään 

• suullisesti tai kirjallisesti yksityiskohtaisemmin arkisista asioista 
• tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englanninkielen eri varianteista 

 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• vertailemaan omaa ja kohdekulttuuria 
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• viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksytyllä tavalla tavanomaisissa ar-
kipäiväisissä tilanteissa 

• tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja opiskelustrategioita ja 
käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa 

• hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa kieliopinnoissaan 
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa annettuihin 

tavoitteisiin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan 
Sisällöt 
Sisällöt ovat taulukossa esimerkinomaisesti. Ne voivat vaihdella yksittäisten tilanteiden, 
rakenteiden ja aihepiirien osalta vuosiluokittain opetusjärjestelyistä riippuen. 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit                     
2h 

Vuosiviikkotunnit               
3h 

Vuosiviikkotunnit                 3h

Tilanteet ja aihepiirit 
minä ja  perheeni, harrastuk-
set lähiympäristö, kohdemai-
ta ja -kulttuureita, mediataito-
ja 
 

Tilanteet ja aihepiirit 
nuorten elämä, ihmissuh-
teet, ihmisenä kasvami-
nen, nuorisokulttuuri ja 
elämänkatsomus 

Tilanteet ja aihepiirit 
ympäristö ja liikenne; tulevai-
suuden suunnittelu ja kurkis-
tus työ- ja elinkeinoelä-
mään,vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
kehityksestä 

Viestintästrategiat 
kielitaidon kehitysvaiheeseen 
sopivat vastaanottamis-
tuottamis- ja vuorovaikutus-
strategiat 

Viestintästrategiat 
kielitaidon kehitysvaihee-
seen sopivat vastaanot-
tamis-tuottamis- ja vuoro-
vaikutusstrategiat 

Viestintästrategiat 
kielitaidon kehitysvaiheeseen 
sopivat vastaanottamis-
tuottamis- ja vuorovaikutus-
strategiat 

Rakenteet 
vuosiluokilla 3-6 opeteltujen 
rakenteiden kertaaminen ja 
syventäminen, verbin perus-
taivutus , keskeiset aika-
muodot ja lauserakenteet, 
kielikohtaiset eri sanaluokki-
en perusasiat 

Rakenteet 
edellisten syventäminen, I 
kondionaali, futuuri, ad-
verbit ja niiden vertailu, 
pronomineja, lauseraken-
teita 

Rakenteet 
edellisten syventäminen, II 
konditionaali, passiivi, epä-
suora kysymyslause, infinitiivi 

 
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 
 
Taitotaso A2  Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta 
            Puhuminen        Kirjoittaminen 
A2.2 
Kehittyvä 
peruskieli- 
taito 

Osaa esittää pienen, luettelomai-
sen kuvauksen lähipiiristään ja 
sen jokapäiväisistä puolista. 
Osaa osallistua rutiininomaisiin 
keskusteluihin omista tai itselleen 
tärkeistä asioista. Voi tarvita apua 

Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa 
arkitilanteissa. 
Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertai-
sen kuvauksen tapahtumista, menneistä 
toimista ja henkilökohtaisista kokemuk-
sista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä 
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keskustelussa ja vältellä joitakin 
aihepiirejä. 
Puhe on välillä sujuvaa, mutta 
erilaiset katkokset ovat hyvin il-
meisiä. 
Ääntäminen on ymmärrettävää, 
vaikka vieras korostus on ilmeistä 
ja ääntämisvirheitä esiintyy. 
Osaa kohtalaisen hyvin tavalli-
sen, jokapäiväisen sanaston ja 
jonkin verran idiomaattisia ilmai-
suja. Osaa useita yksinkertaisia 
ja myös joitakin vaativampia ra-
kenteita. 
Laajemmassa vapaassa puhees-
sa esiintyy paljon virheitä perus-
asioissa (esim. verbien aikamuo-
doissa) ja ne voivat joskus haitata 
ymmärrettävyyttä.  

puolista (lyhyet kirjeet, muistilaput, ha-
kemukset, puhelinviestit) 
Osaa arkisen perussanaston, rakenteet 
ja tavallisimmat sidoskeinot. 
Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja raken-
teet oikein, mutta tekee virheitä harvi-
naisemmissa rakenteissa ja muodoissa 
ja tuottaa kömpelöitä ilmaisuja. 

 
Taitotaso B1   Selviytyminen arkielämässä   
 Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen 
B1.1 
Toimiva 
perus- 
kielitaito 
 

Ymmärtää pääajatukset ja kes-
keisiä yksityiskohtia puheesta, 
joka käsittelee koulussa, työssä 
tai vapaa-aikana säännöllisesti 
toistuvia teemoja mukaan lukien 
lyhyt kerronta. Tavoittaa radiouu-
tisten, elokuvien, tv-ohjelmien ja 
selkeiden puhelinviestien pää-
kohdat. 
Pystyy seuraamaan yhteiseen 
kokemukseen tai yleistietoon pe-
rustuvaa puhetta. Ymmärtää ta-
vallista sanastoa ja rajallisen jou-
kon idiomeja. 
Pitemmän viestin ymmärtäminen 
edellyttää normaalia hitaampaa ja 
selkeämpää yleiskielistä puhetta. 
Toistoa tarvitaan silloin tällöin. 

Pystyy lukemaan monenlaisia, muuta-
man sivun pituisia tekstejä (taulukot, ka-
lenterit, kurssiohjelmat, keittokirjat) tu-
tuista aiheista ja seuraamaan tekstin 
pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä 
yksityiskohtia myös valmistautumatta.   
Pystyy seuraamaan tuttua aihetta käsit-
televän parisivuisen tekstin pääajatuk-
sia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskoh-
tia. 
Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden 
ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen 
voi olla puutteellista.         

 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee kohdekielen kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Oppimisstrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti kielten opiskelulle tyypillisiä työtapoja. Oppilas on oivaltanut 
kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoittelun merkityksen. 
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ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• asenne opetettavaan aineeseen 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 

 
Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. 7. - 9. luokilla ar-
vostelu annetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman yleiskriteeristön mukaisesti. Päättö-
arvioinnissa ovat voimassa kriteerit arvosanalle 8 oheisen taulukon mukaisesti, ja siinä 
otetaan huomioon 8. ja 9. luokan menestys sekä 9. luokan lopussa pidettävä valtakunnal-
linen koe. 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
Valinnaiskursseilla vahvistetaan kielitaitoa. 
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7.4.2 Vapaaehtoinen A-kieli: A2 - saksa 
 

7.4.2.1 Vuosiluokat 5 – 9 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
Oppilas kommunikoi erityisesti suullisesti tavallisimmissa tilanteissa. Hän saavuttaa kehit-
tyvän alkeiskielitaidon puhumisessa ja kirjoittamisessa sekä toimivan alkeiskielitaidon ym-
märtämisessä.  
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan omaa kulttuuriaan ja vertailemaan sitä kohdekulttuuriin. Kohde-
kielelle ominainen kohteliaisuus ja luonteva viestintä tulevat tutuiksi. 
 
Oppimisstrategiat 
Opetellaan kielenopiskelulle tyypillisiä työskentelytapoja, omaksutaan myönteinen asenne 
kielenopiskeluun. Harjoitellaan itsearviointia ja sosiaalisia taitoja. 
 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 
 
Opetusta annetaan 3 vuosiviikkotuntia. Sisällöt saattavat vaihdella opetusjärjestelyistä riip-
puen vuosiluokittain. 
 
Tilanteet ja aihepiirit  Viestintästrategiat Rakenteet 
Mm. tervehdykset, kiittämi-
nen, avunpyynnöt, lukusanat 
1-1000, henkilönimet, värit, 
koulutarvikkeet, ulkonäköä 
kuvaavat adjektiivit, ajan il-
maisuja, harrastuksia, tuntei-
ta, vuodenajat, vaatteet 
 
 

Mm. esittäytyminen, voinnin 
kysyminen, paikkojen sijain-
nin kysyminen, asumisen ja 
iän kysyminen, tekemisen 
kysyminen, 
mielipiteen ilmaiseminen (luu-
len), 
tervetulotoivotus, onnittelu, 
viikonpäivistä kertominen, 
kirjeen kirjoittaminen, 
ajan kysyminen 
 

sein –verbi, suku ja artikkelit, 
säännölliset verbit, kieltolau-
se, 
persoonapronominit, posses-
siivipronominit, kysymyslau-
seet, 
imperatiivi, haben –verbi,  
s-genetiivi, modaalisia apu-
verbejä, 
käänteinen sanajärjestys, 
akkusatiivi, eriävät yhdysver-
bit 
 

 
6. luokka 
 
Opetusta annetaan 3 vuosiviikkotuntia. Sisällöt voivat vaihdella opetusjärjestelyistä johtuen 
vuosiluokittain. 
 
Tilanteet ja aihepiirit  Viestintästrategiat Rakenteet 
Arkipäivän elämä, urheilu, aikaisemmin opitun vahvista- Ennen opitun syventäminen, 
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sää, ruokasanastoa, juhlapäi-
viä, saksankielisiä maita, 
tietokonesanastoa 
 

mista ja  säätilasta, ihanteista 
ja ystävistä kertominen, os-
toksilla käynti, 
saksankielisistä maista ker-
tominen, lomasta kertominen 
 
 

 Lisäksi mm.: 
sein- ja haben verbien imper-
fekti, käskymuodot monikossa 
ja teitittelyssä, 
perfekti, persoonapronominit, 
akkusatiivi- ja datiivi, 
epäsäännöllisten verbien per-
fekti, 
komparatiivi 

 
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 6. luokan päättyessä 
 
Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 6. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: 
 
 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Tekstin ymmär-
täminen 

Puhuminen Kirjoittaminen 
 

A2-saksa A1.3 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.3 Toimiva 
alkeiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

A1.2 Kehittyvä 
alkeiskielitaito 

 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas 

• tuntee oman ja kohdekielen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja 
• pystyy vuorovaikutukseen kohdekielen puhujien kanssa yksinkertaisissa arkipäivän 

tilanteissa. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas 

• käyttää luontevasti joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-
poja kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa 

• ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja on tottunut arvioimaan omaa työs-
kentelyään. 

 

7.4.2.2 Vuosiluokat 7‐9 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
Oppilas oppii ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää yleis- tai asiatietoa si-
sältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä sekä kirjoittamaan suppeita viestejä ja ku-
vauksia hyvin tutuista aiheista. 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii tuntemaan kohdekulttuuria ja tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden. 
 
Opiskelustrategiat 
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Oppilas oppii käyttämään erilaisia kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-
poja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa. 
 
SISÄLLÖT 
 
Sisällöt ovat esimerkinomaisesti seuraavassa taulukossa: 
 
Vuosiluokka 7 Vuosiluokka 8 Vuosiluokka 9 
2 vvh 2 vvh 2 vvh 
Tilanteet ja aihepiirit 
esittäytyminen, perheestä 
kertominen, 
harrastukset, koulu, 
onnitteluja, 
puhelimessa asioiminen, 
kulkuneuvoja, matkareittejä, 
ruokailusanastoa, 
omasta kotipaikasta kerto-
minen 
 
 

Tilanteet ja aihepiirit 
lomasta ja vapaa-ajasta 
kertominen, 
 tien kysymistä ja neuvo-
mista, 
hotellihuoneen varaus, 
ravintolasanastoa, 
asumis- ja kotityösanastoa, 
sairauksia ja ammatteja, 
talviurheilusanastoa, 
unelmia ja toiveita, 
saksankielisiin maihin tu-
tustumista, 
eri maiden tapoja 

Tilanteet ja aihepiirit  
perheen esittelyn kertaus, tu-
levaisuuden suunnitelmia, 
työharjoittelusta kertominen, 
ympäristönsuojelu ja kierrätys,
sähköpostiviestejä, 
matkalipun ostaminen, 
vaateostoksia, 
arkipäivän pulmia  

Rakenteet 
preesensin kertaus, 
modaaliverbit, 
sivulause, 
substantiivien ja persoona-
pronominien akkusatiivi, 
adjektiivin vertailu, 
järjestysluvut, 
perfekti, akkusatiivi- ja datii-
viprepositiot, 
vaihtoehtoprepositiot 

Rakenteet 
perfektin ja sivulauseen 
kertaus, 
refleksiiviverbejä, 
akkusatiivi- ja datiiviprepo-
sitiot, 
sijamuotojen kertaus, 
imperfekti ja als-konjunktio,
epäsuoria kysymyksiä, 
adjektiivin taivutus, 
järjestysluvut, imperatiivi, 
pluskvamperfekti, 
maantieteellisiä nimiä, 
infinitiivi ja zu-partikkeli 

Rakenteet  
futuuri, genetiivi, 
heikot maskuliinit, 
sanajärjestyksen kertaus, 
relatiivipronominit, pronomi-
naaliadverbit, 
konditionaalin kertaus, 
passiivin preesens ja imper-
fekti ja agentti, 
konjunktiivin pluskvamperfekti,
kaksoisinfinitiivi, 
adjektiivin taivutusta, 
maantieteellisiä nimiä 

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

 
 

Kuullun ymmär-
täminen 

Puhuminen Tekstin ymmär-
täminen 

Kirjoittaminen 
 

A2-saksa 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. 
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Opiskelustrategiat 
Oppilas 

• käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja 
• on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen harjoitte-

lun merkityksen. 
 
ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• asenne opetettavaan aineeseen 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 

 
Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. 7. - 9. luokilla ar-
vostelu annetaan kuntakohtaisen opetussuunnitelman yleiskriteeristön mukaisesti. Päättö-
arvioinnissa ovat voimassa kriteerit arvosanalle 8 oheisen taulukon mukaisesti, ja siinä 
otetaan huomioon 8. ja 9. luokan menestys sekä 9. luokan lopussa pidettävä valtakunnal-
linen koe. 
 
 

7.4.3 Valinnainen B-kieli: B2-saksa 
 

Vuosiluokat 8 – 9 
 
Valinnaisen kielen opetus painottuu puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäi-
vän tilanteissa ja toimii samalla johdantona pitempikestoisille kyseisen kielen opinnoille 
toisen asteen koulutuksessa. 
 
TAVOITTEET 
 
Kielitaito 
Oppilas oppii 

• kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja käsitte-
levissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa 

• ymmärtämään helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, pyyn-
töjä ja kieltoja 

• lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä 
• kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppeita 

viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään. 
 
Kulttuuritaidot 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria sekä tutustu-
maan niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 
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Opiskelustrategiat 
Oppilas oppii 

• käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
• hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
• arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin. 

 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Sisällöt ovat seuraavassa taulukossa esimerkinomaisesti. Opetusta annetaan kaksi vuosi-
viikkotuntia. 
 
8. lk. Tilanteet ja aihepiirit 8. lk. Rakenteet 
opitaan esittäytymään ja kysymään kuulumi-
sia tien kysymistä ja neuvomista 
puhelimessa asioimista 
vapaa-ajan vietosta puhumista 
säästä puhuminen 
perheestä j asumisesta kertominen 
kellonajat 
kulkuneuvot 

sein- ja haben –verbit 
verbien preesens 
kieltolauseet 
modaaliverbit 
possessiivipronominit 
lukusanat 
eriävät yhdysverbit 
sivulauseen sanajärjestys, akkusatiivi 

9. lk. Tilanteet ja aihepiirit 9. lk. Rakenteet 
asuminen ja harrastukset 
pukeutuminen 
palvelutilanteita: kauppa, kahvila ja hotelli 
Suomesta ja suomalaisista kertominen 
saksankielisiin maihin tutustuminen 

perfekti 
datiivin käyttö 
adjektiivin vertailu 
objektin kertaus 
prepositiot ja sijamuodot 

 
. 
Viestintästrategiat 
Molemmilla luokilla opetellaan seuraavaa: 

• puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 
• rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta 
• omien viestien suunnittelu 
• oman kielenkäytön tarkkailu 
• puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 
• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA YHDEKSÄNNEN LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso 
A1.1−A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2−A1.3. 
 
ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 
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Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. Päättöarvioinnissa 
otetaan huomioon myös 9. luokan lopussa pidettävä valtakunnallinen koe. 
 
 

7.4.4 Valinnainen B-kieli: B2- venäjä 
 

Vuosiluokat 8 ‐9 
 
TAVOITTEET 
 
Kieli 
Kommunikointi arkitilanteissa, yleistietoa sisältävän selkeän yleiskielen puheen ja tekstin 
ymmärtäminen. 
 
Kulttuuritaidot 
Oppija tuntee oman ja venäläisen kulttuurin keskeisimpiä sisältöjä, yhtäläisyyksiä ja eroja. 
 
Oppimaan oppiminen 
Vastuullisuus ja yritteliäisyys, työskentelymuodot, itsenäiset tiedonhankintatavat, työsken-
telyn ja kielitaidon arviointi. 
 
SISÄLLÖT 
 
8. luokka 
 
Opetusta annetaan 2 vvh. 
1. Tilanteet ja aihepiirit 2. Viestintästrategiat 3. Rakenteet 
osata kertoa nimensä, 
kansallisuutensa, 
ikänsä, 
opiskelu tai työpaikkansa, 
kertoa kielitaidostaan ja ky-
symään vastaavia asioita, 
kertomaan ulkonäöstään, 
perheestään ja ammatistaan 
sekä asuinpaikastaan 

kieli välineenä, 
kieli tiedon haussa, 
tuottamis- ja vuorovaikutus-
strategiat 

aakkoset, 
persoonapronominit, 
lukusanat yksi- miljoona, 
prepositionaali, 
aikatietous, 
kello, 
värit, 
kysymyssanat 

 
9. luokka 
 
Opetusta annetaan 2 vvh. 
Tilanteet ja aihepiirit Viestintästrategiat Rakenteet 
osata kertoa harrastuksista, 
vapaa-ajan vietosta eri vuo-
denaikoina, 
kirjoittaa vastauskirje, 
keskustella säästä ja loman-
vietosta, 

kirjallisen ja suullisen viestin-
nän kielelle ominaisia strate-
gioita 

akkusatiivi, 
verbin konjugaatiot, 
adverbit, 
persoonattomat ilmaukset, 
preteriti, 
substantiivin suku 
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kertoa siviilisääty, 
kertoa työpaikasta ja koulusta 
 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA YHDEKSÄNNEN LUOKAN 
PÄÄTTYESSÄ 
 
OPH:n taitokuvausasteikon mukaan 
 
ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 

 
Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. Päättöarvioinnissa 
otetaan huomioon myös 9. luokan lopussa pidettävä valtakunnallinen koe. 
 
 

7.4.5 Valinnainen B-kieli: B2-ranska 
 

Vuosiluokat 8 – 9 
 
TAVOITTEET 
 
Kieli 
Tavoitteena on saavuttaa puhumisen ja kirjoittamisen osalta kielen alkeet ja kehittää tätä 
alkeiskielitaitoa. Tekstin ja kuullun ymmärtämisen osalta pyritään saavuttamaan sekä ke-
hittyvä että toimiva alkeiskielitaito. 
 
Kulttuuritaidot 
Tutustutaan ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin. 
 
Opiskelustrategiat 
Keskeisiä kielenoppimisstrategioita harjoitellaan mm. tv:tä, videoita, äänitteitä, lehtiä ja 
kirjoja aktiivisesti ja itsenäisesti apuna käyttäen 
 
Työn arviointia suoritetaan samoin kuin muutakin työskentelyä itsenäisesti, ryhmissä ja 
opettajan avustuksella. 
 
 
SISÄLLÖT 
 
8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 
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Tilanteet ja aihepiirit 
minä ja perheeni, vapaa-aika ja harras-
tukset, matkustelu, lukusanat, kellonajat, 
viikonpäivät, päiväykset, värit, ääntämi-
nen, ammatit 

Tilanteet ja aihepiirit 
Suomesta kertominen, matkustaminen, 
ostoksien tekeminen, sää, kahvila- ja 
ruokailuelämää, harrastukset ja vapaa-
aika 

Viestintästrategiat 
tervehtiminen, esittely, kiittäminen ja an-
teeksipyyntö, voinnin tiedustelu, kutsun 
esittäminen, tien kysyminen, puhelimen 
käyttö 

Viestintästrategiat 
matkustus- ja ostostilanteet, mielipiteen 
ilmaisu, henkilön kuvailu 

Rakenteet 
substantiivien suku ja artikkelit, genetiivi, 
omistusmuotoja, säännöllisten verbien 
preesens, substantiivin monikko, tavalli-
simpia epäsäännöllisiä verbejä, per-
soonapronominien painolliset muodot 

Rakenteet 
persoonapronominien objektimuodot, 
omistuspronominien monikko, adjektiivi-
en taivutus ja paikka, säännöllisten ver-
bien preesens, epäsäännöllisten verbien 
preesensmuotoja, persoonapronominien 
adverbiaalimuodot, partitiivi futuurissa, 
refleksiiviverbit, passé composé 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna tavoitteena on puheen ja kirjoittamisen osalta taso A1.1 – 
A1.2 ja kuullun ja luetun ymmärtämisen osalta taso A1.2 – A1.3. 
 
Taitotaso A1 Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta – A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 
Puhuminen Kirjoittaminen 
A1.1 
Osaa vastata häntä koskeviin yksinkertaisiin 
kysymyksiin lyhyin lausein. Vuorovaikutus on 
puhekumppanin varassa ja puhuja turvautuu 
ehkä äidinkieleen tai eleisiin. 
Puheessa voi olla paljon pitkiä taukoja, tois-
toja ja katkoksia. 
Ääntäminen voi aiheuttaa suuria ymmärtä-
misongelmia. 
Osaa hyvin suppean perussanaston ja joita-
kin opeteltuja vakioilmaisuja. 
Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, 
mutta hänen hallitsemansa harvat kaava-
maiset ilmaisut voivat olla melko virheettö-
miä. 
 
A1.2. 
Osaa viestiä suppeasti joitakin välittömiä 
tarpeita ja kysyä ja vastata henkilökohtaisia 
perustietoja käsittelevissä vuoropuheissa. 

A1.1 
Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin il-
maisuin. 
Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja numerot kir-
jaimin, merkitä muistiin henkilökohtaiset perus-
tietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja 
fraaseja. 
Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja. 
Ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta kirjoit-
taa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia. 
 
A1.2 
Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein. 
Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja fraaseja 
itsestään ja lähipiiristään (esim. vastauksia ky-
symyksiin tai muistilappuja). 
Osaa joitakin perussanoja ja sanontoja ja pys-
tyy kirjoittamaan hyvin yksinkertaisia päälausei-
ta. 
Ulkoa opetellut fraasit voivat olla oikein kirjoitet-
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Tarvitsee usein puhekumppanin apua. 
Puheessa on taukoja ja muita katkoksia.  
Ääntäminen voi aiheuttaa usein ymmärtä-
misongelmia. 
Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin 
tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin 
aineksia. 
Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy 
paljon kaikenlaisia virheitä. 

tuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuo-
toksessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia vir-
heitä. 
 

 
 
A1.2 Kehittyvä  alkeiskielitaito – A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
Kuullun ymmärtäminen Luetun ymmärtäminen 
A1.2 
Ymmärtää rajallisen määrän sanoja, lyhyitä 
lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia, jotka liit-
tyvät  henkilökohtaisiin asioihin tai välittö-
mään tilanteeseen.  
Joutuu ponnistelemaan ymmärtääkseen yk-
sinkertaisiakin lausumia ilman selviä tilanne-
vihjeitä. 
Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, 
toistoa, näyttämistä ja käännöstä. 
 
A1.3 
Ymmärtää yksinkertaisia lausumia (henkilö-
kohtaisia kysymyksiä ja jokapäiväisiä ohjeita, 
pyyntöjä ja kieltoja) rutiinimaisissa keskuste-
luissa tilanneyhteyden tukemana. 
Pystyy seuraamaan yksinkertaisia, välittö-
mään tilanteisiin tai omaan kokemukseensa 
liittyviä keskusteluja. 
Yksinkertaisenkin viestin ymmärtäminen 
edellyttää normaalia hitaampaa ja kuulijalle 
kohdennettua yleiskielistä puhetta. 

A1.2 
Ymmärtää nimiä, kylttejä ja muita hyvin lyhyitä 
ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät välittö-
miin tarpeisiin. 
Tunnistaa yksinkertaisesta tekstistä yksittäisen 
tiedon, jos voi lukea tarvittaessa uudelleen. 
Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana 
edes hyvin ennustettavassa yhteydessä on ra-
jallinen. 
 
A1.3 
Pystyy lukemaan tuttuja ja joitakin tuntematto-
mia sanoja. Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, 
joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtu-
mia tai annetaan yksinkertaisia ohjeita. 
Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen 
tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedo-
tukset). 
Lyhyenkin tekstinpätkän lukeminen ja ymmär-
täminen on hyvin hidasta. 
 
 
 

 
 
ARVIOINTI 
 
Arvosanaa annettaessa otetaan huomioon 

• jatkuva näyttö (tuntiaktiivisuus, parikeskusteluiden ja kotitehtävien tekeminen) 
• sanakokeet ja formatiiviset kokeet 
• summatiiviset kokeet 

 
Arvioinnissa pääpaino on jatkuvalla näytöllä ja summatiivisilla kokeilla. Päättöarvioinnissa 
otetaan huomioon myös 9. luokan lopussa pidettävä valtakunnallinen koe. 
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7.5 Matematiikka 
 

7.5.1 Vuosiluokat 3 –5 
 
Vuosikuokkien 3 – 5 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsit-
teiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä 
• käyttämään matemaattisia käsitteitä 
• peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy- seura-

ussuhteita 
• perustelemaan toimintaansa ja päättelemään sekä esittämään ratkaisujaan muille 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 
• käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 
• keskittyneeseen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä 

 
 
SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 5. luokka 
Vuosiviikkotunteja  4 Vuosiviikkotunteja  4  Vuosiviikkotunteja  4 
Luvut ja laskutoimitukset 
lukualue 0 – 10 000 
Kymmenjärjestelmä- käsitteen 
varmentaminen 
Tutustuminen 60-
järjestelmään, tunnin ja minuu-
tin välinen suhde 
Päässälaskuja, yhteen- ja vä-
hennyslaskuja allekkain sekä 
kertominen yksinumeroisella 
kertojalla 
Kertolaskukäsitteen varmen-
taminen ja kertotaulut 
Sisältöjako ja ositusjako, jako-
laskun merkitseminen ja las-
keminen päässälaskuna 
Murtoluvun käsite 
Kellonaika pistemerkintänä 
Tunnin ja vuorokauden välinen 
suhde  

Luvut ja laskutoimitukset 
lukualue 0 – 100 000 
Kymmenjärjestelmä- käsit-
teen varmentaminen 
Yhteen-, vähennys-, kerto- 
ja jakolaskua päässä sekä 
allekkain 
Kertominen kaksinumeroi-
sella kertojalla ja jakaminen 
jakokulmassa 
Desimaaliluvun käsite, de-
simaaliluvun ja murtoluvun 
välinen yhteys 
Murtolukujen ja desimaalilu-
kujen yhteen ja vähennys-
laskua 
Negatiivisen kokonaisluvun 
käsite 
Vuorokauden, viikon, kuu-
kauden ja vuoden väliset 

Luvut ja laskutoimitukset 
Luonnolliset luvut  
Yhteen-,  vähennys-, kerto- ja 
jakolaskua päässä sekä al-
lekkain algoritmina 
Murtolukujen ja desimaalilu-
kujen yhteen- ja vähennyslas-
ku, sekä kertominen ja jaka-
minen luonnollisella luvulla 
Supistaminen ja laventaminen
Jaollisuus 
Desimaaliluvun, murtoluvun ja 
prosentin välinen yhteys 
Laskutoimitusten tulosten ar-
viointi, tarkistaminen ja pyöris-
täminen 
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Laskutoimitusten tulosten arvi-
ointi, tarkistaminen ja pyöris-
täminen 
Erilaisten vaihtoehtojen luku-
määrän tutkiminen 

suhdeluvut 
Tunnin, minuutin ja sekun-
nin välinen suhdeluku 
Laskutoimitusten tulosten 
arviointi, tarkistaminen ja 
pyöristäminen 
Sulkeiden käyttö ja laskujär-
jestys 

 
 
3. luokka 4. luokka 5. luokka 
Algebra 
Lukujonojen tulkitseminen ja 
kirjoittaminen  
Lausekkeen käsite ja helppo-
jen lausekkeiden kirjoittamista 
ja laskemista 
Säännönmukaisuuksien, suh-
teiden ja riippuvuuksien ha-
vaitseminen 

Algebra 
Lukujonojen tulkitseminen ja 
kirjoittaminen 
Lausekkeiden kirjoittamista 
ja laskemista 
Yhtälöiden ratkaisemista 
päättelemällä 
Säännönmukaisuuksien, 
suhteiden ja riippuvaisuuk-
sien havaitseminen 

Algebra 
Lukujonojen tulkitseminen ja 
kirjoittaminen 
Lausekkeiden kirjoittamista ja 
laskemista 
Yhtälöiden ja epäyhtälöiden 
ratkaisujen etsiminen päätte-
lemällä 
Säännönmukaisuuksien, suh-
teiden ja riippuvuuksien päät-
teleminen 

Geometria 
Suurennoksia 
Peilaus suoran suhteen, sym-
metria 
Erilaisten monikulmioiden tut-
kiminen ja luokittelu 
Kuvion piiri 
Mittaamisen periaatteen vah-
vistaminen 
Mittaustuloksen arviointi 
Tärkeimpien mittayksiköiden 
käyttö, vertailua ja muuntamis-
ta 
 
 

Geometria 
Suurennoksia ja pienennök-
siä 
Peilaus suoran suhteen, 
symmetria ja yhtenevyys 
konkreetein välinein 
Yhdensuuntaiset ja koh-
tisuorat suorat 
Kulmien ja kolmioiden luo-
kittelua 
Mittayksiköiden käyttö, ver-
tailu ja muuntamista, mitta-
ustuloksen arviointia 

Geometria 
Yhdenmuotoisuus ja mitta-
kaava 
Peilaus suoran ja pisteen suh-
teen 
Kappaleiden geometristen 
ominaisuuksien tutkiminen 
Ympyrä ja sen osia 
Kulman mitta 
Neliön ja suorakulmion pinta-
ala 
Kolmion pinta-ala 
Mittayksiköiden käyttö, vertai-
lua ja muuntamista, mittaustu-
loksen arviointia ja mittauksen 
tarkistaminen 

 
Tietojenkäsittely ja tilastot se-
kä todennäköisyys 
Tietojen etsiminen, keräämi-
nen, tallentaminen ja esittämi-
nen 
Yksinkertaisten taulukoiden ja 
diagrammien lukeminen 

Tietojenkäsittely ja tilastot 
sekä todennäköisyys 
Tietojen etsiminen, kerää-
minen, tallentaminen ja esit-
täminen 
Yksinkertaisten taulukoiden 
ja diagrammien lukeminen 
koordinaatisto 

Tietojenkäsittely ja tilastot 
sekä todennäköisyys 
Tietojen etsiminen, keräämi-
nen, tallentaminen ja esittä-
minen 
Keskiarvon käsite ja laskemi-
nen 
Tietojen luokittelu ja järjestä-
minen, tyyppiarvon ja medi-
aanin käsitteiden pohjustami-
nen 
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Kokemuksia klassisesta ja 
tilastollisesta todennäköisyy-
destä 

 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Ajattelun ja työskentelyn taidot 
Oppilas 

• osoittaa matematiikkaan liittyvien käsitteiden ymmärtämistä käyttämällä niitä on-
gelman ratkaisuissa ja esittämällä niitä monipuolisesti: välineillä, kuvilla, symboleil-
la, sanoilla, lukujen avulla tai diagrammeilla 

• pyrkii tietoisesti kohdistamaan tarkkaavaisuutensa havaintoja tehdessään; hän pys-
tyy kommunikoimaan havainnoistaan ja ajatuksistaan monipuolisesti toimimalla, 
puhumalla, kirjoittamalla ja symbolien avulla 

• osaa kuvata reaalimaailman tilanteita ja ilmiöitä matemaattisesti: vertailulla, luokitte-
lulla, järjestämällä, konstruoimalla ja mallintamalla 

• osaa ryhmitellä tai luokitella annetun ja valitsemansa kriteerin perusteella sekä osaa 
etsiä yhteistä ominaisuutta; hän osaa erottaa laadullisen ja määrällisen ominaisuu-
den; oppilas osaa kuvata asia- ja esineryhmiä tehden niistä tosia ja epätosia väittei-
tä 

• osaa esittää matemaattisia ongelmia uudessa muodossa; hän pystyy tulkitsemaan 
yksinkertaisen tekstin, kuvan tai tapahtuman ja tekemään suunnitelman ongelman 
ratkaisemiseksi 

• osaa noudattaa sääntöjä 
 
Luvut, laskutoimitukset ja algebra 
Oppilas 

• ymmärtää kymmenjärjestelmän myös desimaalilukujen osalta ja osaa käyttää sitä 
varmasti; hän ymmärtää negatiivisen luvun ja murtoluvun käsitteet sekä osaa esit-
tää niitä eri metodeilla  

• osaa esittää laskutoimitukset kirjallisesti ja suullisesti ja tietää eri laskutoimitusten 
väliset yhteydet; hän osaa etukäteen arvioida tuloksen suuruusluokan ja tehtävän 
ratkaisemisen jälkeen tarkistaa laskun vaiheet sekä arvioida ratkaisun mielekkyy-
den 

• osaa muodostaa ja jatkaa lukujonoja sekä esittää riippuvuuksia 
 
Geometria 
Oppilas 

• osaa muodostaa kuvioita annettuja ohjeita noudattaen; hän pystyy havaitsemaan 
yksinkertaisten geometristen kuvioiden ominaisuuksia sekä tuntee tasokuvioiden 
käsitteiden muodostamaa rakennetta 

• tunnistaa yhdenmuotoisuuden; oppilas osaa peilata suoran suhteen sekä suurentaa 
ja pienentää kuvioita annetussa suhteessa; hän tunnistaa suoran suhteen symmet-
riset kuviot 

• ymmärtää mittaamisen periaatteen; hän osaa arvioida mittauskohteen suuruuden ja 
tarkastaa mittauksen tuloksen mielekkyyden sekä ilmoittaa mittaustuloksen sopival-
la mittayksiköllä 

• osaa laskea suunnikkaiden ja kolmioiden pinta-aloja ja piirejä 
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Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys 
Oppilas 

• • osaa kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tilastoina; hän osaa lukea 
yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja 

• • osaa selvittää erilaisten tapausten ja vaihtoehtojen lukumäärän sekä osaa päätellä 
mahdottoman ja varman tapauksen 

 
ARVIOINTI 
 
Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentely ja kotitehtävät kuuluvat arvioitaviin suorituk-
siin. Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa työskentelyään ja oppimistaan. Sisältöjen 
omaksumista mitataan sekä formatiivisin että summatiivisin kokein. 1.-3.luokan oppilas 
saa kaksi kertaa lukuvuoden aikana sanallisen arvion osaamisestaan ja 4.-5.luokan oppi-
laan osaamista arvostellaan numeerisesti kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Matematiikan opetus on ainejakoista. Eheytystä ei pääsääntöisesti toteuteta matematiikan 
tunneilla, vaan keskitytään matemaattisten sisältöalueiden opiskeluun ja liitetään opittu 
arkielämän tilanteisiin. 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Oppilas suorittaa itsearviointia ja oppii tunnistamaan omaa oppimistyyliään ja kehittämään 
itseään oppijana. Opiskellessaan matematiikkaa yhdessä toisten kanssa, oppilas harjaan-
tuu erilaisiin yhteistoimintatapoihin, ottamaan toiset huomioon, sekä havaitsemaan oikeu-
det ja velvollisuudet ryhmässä. Oppilas harjaantuu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen opiske-
luun. 
 
Viestintä ja mediataito 
Oppilas harjaantuu hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan tietoa, sekä esittämään sitä 
taulukoiden ja diagrammien muodossa. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Matematiikan tunneilla ratkotaan soveltuvissa tilanteissa yhteiskuntaelämään ja yrittäjyy-
teen liittyviä matemaattisia ongelmia. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Oppilas perehtyy oman talouden hallintaan matemaattisten tehtävien avulla soveltuvissa 
tilanteissa.  
 
Ihminen ja teknologia 
Oppilas oppii käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja matemaatti-
siin tarkoituksiin. 
 
 

7.5.2 Vuosiluokat 6 – 9 
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Yleisesti on hyväksytty ajatus, että matematiikka on oivallinen väline edistämään loogista 
ajattelua, täsmällisyyttä ja avaruuden hahmotusta. Matematiikan opiskelu kehittää tunne-
tusti myös keskittymiskykyä ja luovaa ajattelua. Näitä yleisiä komponentteja tarvitaan miltei 
kaikilla elämän aloilla. Lisäksi matematiikka tarjoaa keinon välittää informaatiota täsmälli-
sesti, koska se käyttää abstraktia symbolikieltä. Nykyisessä maailmassa olisi vaikeaa elää 
käyttämättä matematiikkaa jossain muodossa. Jotkut tulkitsevat matematiikan käyttökel-
poisuuden peruslaskutoimitusten hallinnan tarpeeksi kotona ja työpaikalla. Toiset pitävät 
matematiikkaa tieteellisen kehityksen ja modernin teknologian perustana. Joillekin mate-
matiikka tarjoaa tehokkaan ja täsmällisen kommunikointikeinon. Kemijärven perusopetuk 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 
• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään ma-
tematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 
• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
• loogista ja luovaa ajattelua 
• soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan 
• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään 
• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella 
• näkemään säännönmukaisuuksia 
• työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä. 
 
SISÄLLÖT 
 
Sisältöjen käsittelyjärjestys voi vaihdella. 
6. luokka 7. luokka 
Vuosiviikkotunnit 4 Vuosiviikkotunnit 3 
Luvut ja laskutoimitukset 
Lukujen jakaminen alkutekijöihin ja jaolli-
suussääntöjä 
murtolukujen supistaminen ja laventami-
nen ja desimaaliluvun esittäminen murto-
lukuna 
kertominen ja jakaminen desimaaliluvulla 
prosenttilaskuja 
pyöristämistä ja arviointia sekä laskimen 
käyttöä 
aikalaskut ja aikaväli 

Luvut ja laskutoimitukset 
Laskulait 
laskutoimitukset eri lukualueilla 
potenssi- ja juurikäsite 
yksiköiden muunnokset 
likiarvot 
prosenttilaskut 
pyöristämistä ja arviointia 

Algebra 
Lausekkeiden kirjoittaminen, sieventämi-
nen ja laskemista 
 

Algebra 
Potenssit 
polynomien laskutoimitukset 
ensimmäisen asteen yhtälön ratkai-
seminen 
yksinkertaisia sanallisia ongelmia 

Funktiot 
Lukuparin esittäminen koordinaatistossa 
Geometria 
Säännölliset monikulmiot 
tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskemi-

Geometria 
Peruskäsitteitä 
yhtenevyys ja symmetria 
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nen 
geometrista piirtämistä harppia ja geo-
kolmiota käyttäen 
symmetria suoran ja pisteen suhteen 

suorat ja kulmat 
geometrisia piirtämistehtäviä 
kulmien välisiä yhteyksiä 

Todennäköisyys ja tilastot 
Todennäköisyyden käsite 
diagrammien tulkinta 
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SISÄLLÖT 
 
Sisältöjen käsittelyjärjestys voi vaihdella. 
8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 3 Vuosiviikkotunnit 3 
  
Algebra 
Potenssiopin laajennus 
polynomiopin laajennus 
uusia yhtälötyyppejä 

Algebra 
Rationaalilausekkeet 
yhtälöparit 
verrannollisuus 
toisen asteen yhtälöitä 
 

Funktiot 
Kuvaajan tulkintaa 
suoran piirtäminen 
funktion arvon laskeminen 
 
Geometria 
Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus 
Pythagoraan lause 
trigonometria 
 
 

Geometria 
Ympyrägeometriaa 
avaruusgeometriaa 
 

Todennäköisyys ja tilastot 
 
Keskiluvut 
klassinen todennäköisyys 
tietojen esittäminen taulukoituna 
Valmentaminen jatko-opintoihin 
 
Opitun syventämistä 
 
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 tehdä systemaattisesti listan kaikista mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista tau-

lukkoa, puu-, polku- tai muuta diagrammia käyttäen. 
 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas osaa 
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• arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman laskun ratkaisemisesta ja hä-
nellä on luotettava peruslaskutaito 

• korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja pystyy jakamaan luvun alkutekijöihinsä. 
• ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta 
• käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tu-

levien ongelmien ratkaisemisessa. 
 
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 arkielämässä, tieteissä ja taitoaineis-

sa; hän osaa muuntaa tavanomaisimpia mittayksiköitä. 
 
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. 

 
Funktiot 
Oppilas 

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta 
• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan 
• osaa ratkaista lineaarisen yhtälön graafisesti 
• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti 

yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta 
• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen; oppilas osaa määrittää 

kahden suoran leikkauspisteen piirtämällä. 
 
Algebra 
Oppilas osaa 

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön 
• sieventää algebrallisia lausekkeita sekä kertoa polynomin vakiolla 
• korottaa luvun kokonaislukupotenssiin ja osaa 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. 
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ARVIOINTI 
 
Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentely ja kotitehtävät kuuluvat arvioitaviin suorituk-
siin. Oppilaita ohjataan arvioimaan itse omaa työskentelyään ja oppimistaan. Sisältöjen 
omaksumista mitataan sekä formatiivisin että summatiivisin kokein. Oppilas saa lukuvuo-
den aikana kaksi todistusarvosanaa numeroin. Päättöarvioinnissa on pohjana opetushalli-
tuksen antamat kriteerit. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Oppilas suorittaa itsearviointia ja oppii tunnistamaan omaa oppimistyyliään ja kehittämään 
itseään oppijana. Opiskellessaan matematiikkaa yhdessä toisten kanssa, oppilas harjaan-
tuu erilaisiin yhteistoimintatapoihin, ottamaan toiset huomioon, sekä havaitsemaan oikeu-
det ja velvollisuudet ryhmässä. Oppilas harjaantuu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen opiske-
luun, jossa huomataan oman työn merkitys. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Matematiikan kansainvälinen luonne harjaannuttaa oppilasta ymmärtämään sivistyksen ja 
tietoyhteiskunnan perusteita. Opiskellessaan matematiikkaa oppilas perehtyy matematii-
kan keskeisten rakenteiden ja sen historian avulla ymmärtämään kulttuurien välisiä yhtä-
läisyyksiä ja eroja. 
 
Viestintä ja mediataito 
Oppilas harjaantuu hankkimaan, vertailemaan ja valikoimaan tietoa, sekä esittämään sitä 
taulukoiden ja diagrammien muodossa. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Matematiikan tunneilla ratkotaan soveltuvissa tilanteissa yhteiskuntaelämään ja yrittäjyy-
teen liittyviä matemaattisia ongelmia.  
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Matemaattisten tehtävien avulla oppilas perehtyy oman talouden hallintaan, kansantalou-
den matemaattisiin perusteisiin sekä ekologian laskentaperusteisiin. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
Opiskellessaan matematiikkaa oppilas oppii ymmärtämään matemaattisten menetelmien 
ja loogisen päättelyn merkityksen erityisesti turvallisuuden ja terveyden kehittämis- ja tut-
kimustyössä.  
 
Ihminen ja teknologia 
Opiskellessaan matematiikkaa oppilas saa valmiuksia teknologisten apuvälineiden käyt-
tämiseen jokapäiväisessä elämässä. Oppilas ymmärtää matematiikan merkityksen tekno-
logian kehittämisessä. 
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7.6 Ympäristö- ja luonnontieto 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymis-
tapaan, jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asi-
at, ilmiöt ja tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuk-
sellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja 
luontosuhde. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja havaitsemaan sekä hankkimaan 
tietoa elinympäristössään tapahtuvista muutoksista 

• tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen 
• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
• suojelemaan luontoa ja säästämään energiavaroja 
• arvostamaan itseään ja muita sekä kehittämään sosiaalista osaamista 
• tekemään terveyttä edistäviä valintoja 
• toimimaan ympäristössä turvallisesti itseään ja muita suojellen 
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SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunteja: 3 Vuosiviikkotunteja: 3 
Eliöt ja elinympäristö 
erilaisten elinympäristöjen, kuten pihan, 
puiston, metsän, niityn ja pellon havainnoi-
minen 
kasvien ja eläinten elämänvaiheisiin tutus-
tuminen eri vuodenaikoina 
 

Eliöt ja elinympäristö 
oman lähiympäristön tavallisimpien kasvi- , 
sieni- ja eläinlajien tunnistaminen, kuvailemi-
nen ja luokittelu 
eläimet ja kasvit luonnon eri ympäristöissä 
 
  

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana 
maaston keskeisimpien piirteiden hahmot-
taminen ja maaston havainnollistaminen eri 
tavoin sekä erityisesti kartan ilmaisuun tu-
tustuminen 
kotiseutuun ja omaan maakuntaan tutustu-
minen: niiden luonnonolot ja maisemat sekä 
rakennettu ympäristö ja ihmisen toiminta 
Suomen maantietoa: maaperä, vesistöt, 
kaupungit koti- ja kouluympäristön eläimet ja 
kasvit 
 

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ih-
misen elinpaikkana 
Pohjoismaiden ja muiden lähialueiden tarkas-
teleminen sekä maapallon ymmärtäminen ih-
misen elinpaikkana 
kotiseutuni Kemijärvi, sen eläimet ja kasvit 
 

Ympäristön ilmiöitä 
magneettisiin ja sähköisiin ilmiöihin kuten 
kompassiin, hankaussähköön ja virtapiiriin 
tutustuminen yksinkertaisten tutkimusten 
avulla 
 

Ympäristön ilmiöitä 
ääneen ja valoon liittyvien ilmiöiden tutkiminen 
kuten äänen ja valon eteneminen ja heijastu-
minen, varjon muodostuminen sekä äänen ja 
valon lähteet, kuulon ja näön suojeleminen 
yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän 
ja jousen, toimintaperiaatteen tutkiminen sekä 
erilaisten rakenteiden, kuten kolmio- ja putki-
rakenteiden lujuuteen tutustuminen 

Ympäristön aineita 
veden ominaisuuksien ja olomuodon muu-
tosten tutkiminen sekä veden käyttö ja kier-
tokulku luonnossa 

Ympäristön aineita 
ilman ominaisuuksien tutkiminen sekä palami-
nen ja paloturvallisuus 

Ihminen ja terveys sekä turvallisuus 
henkinen hyvinvointi ja mielenterveys: per-
heen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen 
ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille 
kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen 
koulun turvallisuus sekä koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmat 
liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden 
välttäminen 

Ihminen ja terveys sekä turvallisuus 
sairastaminen ja tavallisimpia lasten ja nuor-
ten sairauksia, toimiminen hätätilanteissa ja 
yksinkertaiset ensiaputoimet 
kiusaamisen ja väkivallan ehkäiseminen 
koulun turvallisuus sekä koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmat 
liikennekäyttäytyminen ja vaaratilanteiden vält-
täminen 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa tehdä havaintoja eri aisteilla sekä osaa kohdistaa huomionsa havaintojen teon 
kohteen olennaisiin piirteisiin 

• osaa kuvailla, vertailla ja luokitella kappaleita ja eliöitä sekä ilmiöitä niiden erilaisten 
ominaisuuksien perusteella 

• osaa tehdä ohjatusti yksinkertaisia tutkimuksia, jotka kohdistuvat luontoon, luonnon 
ilmiöihin ja rakennettuun ympäristöön 

• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja vertailla eri tavoin hankkimaansa tietoa 
• osaa ilmaista luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä hankkimaansa tietoa puhuen, 

kirjoittaen ja piirtäen. 
 
Eliöt ja ympäristöt 
Oppilas 

• ymmärtää kuinka elollinen ja eloton luonto eroavat toisistaan ja osaa kuvata eri 
elinympäristöjen kuten pihan, puiston, metsän, niityn ja pellon piirteitä sekä tunnis-
taa niiden tavallisimpia eliölajeja; 

• oppilas osaa antaa esimerkkejä selkärangattomista ja selkärankaisista eläimistä 
• tuntee vuodenaikojen vaihtelun piirteet ja osaa kuvata kuinka eliöt ovat sopeutuneet 

eri vuodenaikoihin ja erityisesti Suomen talveen 
• tietää mistä ruoka-aineet ovat peräisin ja missä ruoka tuotetaan 
• osaa kuvata luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön eroja, osoittaa kiinnos-

tusta ja vastuullisuutta niitä kohtaan sekä osaa arvioida ympäristön kauneutta, mo-
nimuotoisuutta ja viihtyisyyttä 

• ymmärtää kartan ilmaisutavan sekä osaa käyttää kartanluvussa apuna ilmansuun-
tia, karttamerkkien selitystä ja janamittakaavaa ja osaa laatia yksinkertaisen kartan 
koulun pihasta ja omasta lähiympäristöstään 

• osaa kuvata kotiseutunsa ja oman maakuntansa luonnonoloja ja ihmisen toimintaa 
• oppilas osaa hahmottaa Suomea, Pohjoismaita ja muita lähialueita sekä ymmärtää 

näiden alueiden maisemallisen rikkauden 
• ymmärtää kotiseutunsa osana Suomea ja Suomen osana Pohjoismaita sekä ym-

märtää maapallon ihmisen elinpaikkana. 
 
Ympäristön aineita ja ilmiöitä 
Oppilas 

• osaa käyttää keskeisiä käsitteitä ja hahmottaa käsitteitä kokonaisuuksina 
• osaa käyttää yksinkertaisia tutkimusvälineitä, kuten kelloa, pituusmittoja, lämpömit-

taria ja luuppia, sekä käyttää havaintojen teossa myös itse tehtyjä välineitä 
• osaa selittää yksinkertaisten laitteiden, kuten vivun, pyörän, jousen, toimintaa sekä 

osaa tutkia erilaisten rakenteiden lujuutta 
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin pariston, lampun ja johtimien avulla sekä 

tuntee kodissa käytettäviä sähkölaitteita; hän ymmärtää, että sähkön käyttöön liittyy 
vaaroja ja osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti 

• tuntee erilaisia valon, äänen ja lämmön lähteitä sekä tunnistaa ja osaa tutkia va-
loon, ääneen ja lämpöön liittyviä ilmiöitä kuten äänen eteneminen, valon etenemi-
nen ja heijastuminen sekä lämmön siirtyminen ja lämmittäminen 
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• tuntee näön ja kuulon suojeluun sekä palovammojen ehkäisyyn liittyviä toimenpitei-
tä ja osaa toimia niiden mukaisesti 

• osaa tutkia ilman ja veden ominaisuuksia, veden olomuodon muutoksia ja osaa ku-
vailla veden kiertokulkua luonnossa 

• ymmärtää aineen muuttumisen toisiksi aineiksi esimerkiksi kynttilän tai puun pala-
essa sekä tuntee herkästi syttyviä aineita ja osaa käyttää alkusammutusvälineitä 

• tuntee erilaisten aineiden ja materiaalien ominaisuuksia ja käyttötarkoituksia ja tie-
tää, että kotona voi olla vahingollisia aineita, kuten lääkkeitä, pesu- ja puhdistusai-
neita sekä liuottimia, tupakka- ja alkoholituotteita 

• osaa lajitella jätteitä, ei roskaa ympäristöä sekä osaa säästää vettä, sähköä ja läm-
pöä. 

 
Ihminen ja terveys 
Oppilas 

• osaa kuvata kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri vaiheita, osaa nimetä ihmi-
sen tärkeimmät ruumiinosat ja keskeisiä elintoimintoja 

• tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia: vuorokausirytmi, riittävä uni 
ja lepo, ravinto, säännöllinen ruokaileminen, päivittäinen liikunta, oikeat työskente-
lyasennot koulussa ja kotona, ryhti, suun terveys, hygienia, pukeutuminen 

• osaa perussäännöt ryhmässä toimimisesta ja kohteliaasta käytöksestä; hän osaa 
tunnistaa ja nimetä erilaisia tunteita ja tietää, että tunteiden ilmaisua voidaan sää-
dellä 

• osaa kuvata tavallisimpia lasten sairauksia, niiden oireita ja itsehoitoa; hän tietää 
lääkkeiden käytön perussääntöjä; hän osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja sekä osaa 
hälyttää ja hakea apua tarvittaessa. 

 
Turvallisuus 
Oppilas 

• osaa kuvata erilaisia kiusaamisen ja väkivallan tunnuspiirteitä; hän tietää yksilön oi-
keuden fyysiseen koskemattomuuteen sekä tunnistaa hyväksytyn ja ei-toivotun 
kosketuksen erot; hän tietää, miten tarvittaessa voi hakea apua itselleen, ja tietää, 
ketkä auttavat koulussa ja lähiyhteisössä 

• tietää ikäkautensa mukaisesti, mikä on luvallista toimintaa ja mikä ei 
• tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikutta-

essa liikenteessä, vesillä tai jäällä; hän tuntee jalankulkijana ja pyöräilijänä keskei-
set liikennesäännöt ja ymmärtää, miksi sovittuja ohjeita ja sääntöjä pitää noudattaa. 

 
ARVIOINTI 
 
Sanallinen arviointi vuosiluokilla 3-4 
 
EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Viestintä- ja mediataito 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Turvallisuus ja liikenne 
Ihminen ja teknologia 



 106

Ympäristöoppi/Biologia/Maantieto/Ympäristö- ja luonnontieto 
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7.7 Biologia ja maantieto 
 

7.7.1 Vuosiluokat 5 –6 
 
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että op-
pilas oppii tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välis-
tä vuorovaikutusta sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian 
opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana 
luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja 
kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee 
perustua tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuo-
neessa. Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuk-
sen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja 
niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa 
oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetus järjeste-
tään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rik-
kaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon opetuksen tulee 
luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle. 
 
Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon 
opetusta. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa 
kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen 
ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena. Biologian ja maantiedon opetuksen 
tulee painottaa vastuullisuutta, luonnonsuojelua ja elinympäristöjen vaalimista sekä tukea 
oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä eliölajien sopeutumista 
elinympäristöihinsä 

• hahmottamaan eliökunnan kokonaisuuden ja luokittelemaan eliöitä 
• liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan luontoa maastossa 
• ymmärtämään, että ihminen on ravinnontuotannossaan riippuvainen muusta luon-

nosta 
• kehittämään ympäristölukutaitoaan, toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehti-

maan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa 
• tietämään perusasiat ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
• arvostamaan kasvua ja kehitystä jokaisen henkilökohtaisena prosessina, tunnista-

maan murrosiän tunnuspiirteitä sekä ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta 
• pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaiku-

tukseen liittyviä kysymyksiä 
• ottamaan vastuuta omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset 
• laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja 

sähköisiä viestimiä maantieteellisen tiedon lähteinä 
• hahmottamaan maailmankartan ja tuntemaan sen keskeisen nimistön 
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• ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuk-
sista maapallolla 

• perehtymään Euroopan maantietoon ja maapallon muihin alueisiin sekä oppii arvos-
tamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuu-
reihin. 

 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 Vuosiviikkotunteja 2 
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehi-
tys ja terveys 
ihmisen kehon rakenne ja keskeiset elintoi-
minnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysi-
set, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset 
oman kehon arvostus ja suojelu, tervettä 
kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat teki-
jät sekä seksuaalisen kehityksen yksilöllinen 
vaihtelu  
ihmissuhteisiin, huolenpitoon ja tunteiden 
säätelyyn liittyvät sosiaaliset tekijät, suvait-
sevaisuus sekä ikäkauteen liittyvät oikeudet 
ja vastuu 

Eliöt ja elinympäristöt 
lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen 
ja ohjattu kasvien keruu  
eliöiden elinympäristöjä, kuten metsä ja suo, ra-
vintoketjut sekä metsien hyötykäyttö  
kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen sekä 
eläinten ja kasvien lisääntyminen 
elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä 
puutarhan antimet 
 

Eurooppa osana maailmaa 
Eurooppa maailman kartalla ja Euroopan 
karttakuva  
Euroopan ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 
sekä ihmisen toiminta 

Luonnon monimuotoisuus  
luonnon monimuotoisuuden merkitys sekä joka-
miehen oikeudet ja velvollisuudet 
 
 

 Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoi-
suus maapallolla 
maailmankartan keskeinen nimistö ja karttataidot 
sademetsät, savannit, arot, aavikot, talvisateiden 
alueet sekä lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alu-
eet ihmisen elinympäristöinä sekä ihmisten mo-
nimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä 
luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus 
maapallolla sekä ihmisen toiminnan aiheuttamat 
muutokset ympäristössä 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa liikkua luonnossa sekä havainnoida ja tutkia luontoa 
• osaa kuvata tekemiään yksinkertaisia luontoon ja muuhun ympäristöön liittyviä tut-

kimuksia sekä selostaa niiden tuloksia 
• tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja osaa kerätä lähiympäristön kasveja ohjeiden mu-

kaisesti. 
•  

Eliöt ja elinympäristöt 
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Oppilas 
• tuntee eri selkärankaisryhmät ja tunnistaa lähiympäristön yleisimmät nisäkkäät, lin-

nut ja kalat sekä osaa kertoa esimerkkejä eläinten sopeutumisesta ympäristöönsä 
• tietää, että vihreät kasvit valmistavat itse oman ravintonsa yhteyttämisen avulla 
• osaa selittää ravintoketjun pääperiaatteet jonkin esimerkin avulla 
• ymmärtää ja osaa antaa esimerkkejä siitä, miksi ja miten ihminen on riippuvainen 

luonnosta ja osaa selvittää peruselintarvikkeiden alkuperän 
• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja 

suojella. 
 
Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu, kehitys ja terveys 
Oppilas 

• osaa kuvata perusasioita ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista 
• osaa tarkastella omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä muutoksia, osaa selit-

tää murrosiän ja seksuaalisen kehityksen muutoksia tytöillä ja pojilla sekä antaa 
esimerkkejä niiden yksilöllisestä ilmenemisestä 

• osaa antaa esimerkkejä siitä, miten tunteiden ilmaisua voidaan säädellä, ja siitä, mi-
ten asioita voidaan tarkastella myös muiden ihmisten näkökulmasta, sekä osaa 
esimerkein kuvata tunneilmaisuun liittyvää ihmisten erilaisuutta 

• tietää ikäkauteensa liittyvät oikeutensa ja vastuunsa. 
 
Karttataidot 
Oppilas 

• osaa etsiä kartastosta tutkimiaan paikkoja, käyttää kartanluvussa hyväkseen kart-
tamerkkejä ja mittakaavoja sekä osaa tulkita erilaisia karttoja 

• osaa tulkita tilastoja, diagrammeja, kuvia, ja sähköisten viestimien välittämää tietoa 
sekä osaa kriittisesti arvioida eri tietolähteitä 

• osaa itse laatia yksinkertaisia karttoja ja diagrammeja. 
 
Eurooppa osana maailmaa 
Oppilas 

• tietää pääpiirteissään Euroopan valtiot ja niiden pääkaupungit sekä osaa kuvata 
luonnonolojen vaihtelua ja ihmisen toimintaa Euroopassa. 

 
Ihmisten elämän ja elinympäristöjen monimuotoisuus maapallolla 
Oppilas 

• tietää maailmankartan keskeisen nimistön, kuten maanosat, valtameret, suurimmat 
vuoristot sekä sademetsä- ja aavikkoalueet 

• tietää, että maapallolla on erilaisia ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä ja osaa kertoa 
esimerkkejä siitä, miten ilmasto-olot, kuten lämpötila ja sademäärä, vaikuttavat ih-
misen toimintaan, erityisesti maatalouteen ja asumiseen eri vyöhykkeillä sekä osaa 
kuvata ihmisten elämää erilaisissa ympäristöissä 

• osaa kertoa esimerkkejä eri alueilta siitä, miten ihmisen toiminta, kuten kaupunkien 
ja teollisuuden rakentaminen, liikalaiduntaminen ja polttopuun kerääminen ovat ai-
heuttaneet muutoksia ympäristössä 

• osaa tunnistaa oman kulttuurin ja vieraiden kulttuurien piirteitä. 
 
ARVIOINTI 
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Arvosana määräytyy kokeiden ja muiden oppimistulosten sekä tuntityöskentelyn perusteel-
la. Oppilasta kannustetaan itsearviointiin ja harrastuneisuuden esille tuomiseen oppiaineen 
aihesisältöjen puitteissa. 
 
EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 
 

• Ihmisenä kasvaminen 
• Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys ovat olennaisia osia ympäristötiedon opetuk-

sessa ja nämä aihekokonaisuudet syventyvät ja kertautuvat opetuksen edetessä. 
• Viestintä- ja mediataito 
• Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
• Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta tulee esille jatku-

vasti lähes jokaisessa oppisisällössä. 
• Turvallisuus ja liikenne 
• Ihminen ja teknologia 

 
 

7.7.2 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 
huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä korostetaan ihmi-
sen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Biologian opetuksen tulee perustua 
tutkivaan oppimiseen ja kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Opetuksen tavoit-
teena on antaa oppilaalle valmiudet havainnoida ja tutkia luontoa sekä hyödyntää biologi-
sen tiedon haussa myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. Opetus järjestetään siten, että oppi-
laat saavat myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia luonnossa opiskelusta, oppilaiden ympä-
ristötietoisuus kehittyy ja halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri muotoja kasvaa. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä sekä tiedonhankinta- ja tutkimusmene-
telmiä 

• kuvaamaan elämän perusilmiöitä 
• tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta sekä suhtautu-

maan myönteisesti sen vaalimiseen 
• hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa 
• tuntemaan kasvien kasvattamisen ja viljelyn periaatteita sekä kiinnostuu kasvien 

kasvattamisesta 
• tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään 

seksuaalisuuden biologisen perustan 
• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 
• tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään 

ongelmien ratkaisumahdollisuuksia 



 111

• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän 
käytön periaatteet. 

 
 
SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 1,5 

Metsä- ja suoekosys-
teemi 
kotiseudun metsien lajis-
ton tunnistaminen 
ohjattu kasvien keräämi-
nen (vaihtoehtoisesti  7. 
luokalla tai osin molem-
milla) 
metsien kasvuolosuh-
teet, metsätyypit ja suk-
kessio 
metsäekosysteemin ra-
kenne ja toiminta 
eliöiden sopeutuminen 
talveen 
metsän eläinten käyttäy-
tyminen 
metsänhoito ja metsien 
kestävä käyttö 
luonnon monimuotoi-
suus ja luonnonsuojelun 
perusteet 
suoekosysteemin pää-
piirteet 
 

Ihmisen rakenne ja elintoimin-
not 
solujen, kudosten, elinten ja 
elimistöjen rakenteen ja toimin-
nan pääpiirteet 
omien elintapojen ja ympäristön 
vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja 
elämänkaareen 
 

Vesiekosysteemi  
vesien ja rantojen peruslajis-
ton tunnistaminen 
ohjattu kasvien kerääminen 
(vaihtoehtoisesti  8. luokalla 
tai osin molemmilla) 
eliöiden sopeutuminen ve-
siympäristöön 
vesiekosysteemin rakenteen 
ja toiminnan ominaispiirteet 
erilaiset järvet ja virtaavat 
vedet 
ihmistoiminnan vaikutus ve-
sistöihin (esim. rehevöitymi-
nen ja happamoituminen) 
biologisiin tutkimustapoihin ja 
välineisiin tutustuminen 
(esim. preparointi, mikrosko-
pointi ja maastotyöskentely) 
 

Elämän perusteet 
kasvisolun ja kasvien 
perusrakenne sekä pe-
rustoiminnot  
fotosynteesi ja sen mer-
kitys 
eliöiden lisääntyminen 
kasvinviljelyn perusteet 
 

Ihmisen lisääntyminen ja perin-
nöllisyyden perusteet 
seksuaalisuuden biologinen 
perusta  
lisääntymisbiologia sukusolujen 
synnystä synnytykseen sekä  
ehkäisy 
perinnöllisyystieteen perusteet 
ja keskeiset käsitteet  
perimän ja ympäristön merkitys 
ihmisen ominaisuuksien kehit-
tymisessä 
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Evoluutio (9:llä  ja/tai  8:lla) 
evoluutioteorian perusteet 
elämän synty ja eliökunnan kehitys 
eliökunnan pääryhmät 
ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin 
ominaispiirteet 
biotekniikan mahdollisuudet  ja siihen liittyvät eettiset ky-
symykset 
 
 

Yhteinen ympäristö 
ekologisesti kestävä kehitys ja 
ympäristönsuojelun perusteet 
tärkeimmät ympäristöongelmat  
oman elinympäristön tilan tut-
kiminen sekä sitä parantavien 
toimien tarkastelu 
oman ympäristökäyttäytymisen 
pohtiminen 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Biologian tutkimustaidot 
Oppilas osaa 

• käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan 
• työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä osaa 

kerätä kasveja ohjeiden mukaisesti 
• toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia. 

 
Luonto ja ekosysteemit 
Oppilas osaa 

• jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa 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 eko-

logisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet. 
 
Elämä ja evoluutio 
Oppilas osaa 

• kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
• selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta 
• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä 
• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet 
• jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn. 

 
Ihminen 
Oppilas osaa 
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• kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 
pääpiirteet 

• selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
• selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, ras-

kauden 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 

esimerkkejä siitä, millä tavalla voi itse toimia kestävän kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti 

 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnin perusteena on oppilaan kokeiden ja muiden opintosuoritusten tulokset sekä tun-
tiosaaminen ja –työskentely. Oppilaan edistymistä ja harrastuneisuutta arvioidaan suh-
teessa hyvän osaamisen kriteereihin. Lisäksi oppilasta kannustetaan itsearviointiin. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen on jatkuva prosessi, jota myös biologian opetuksessa pyritään tu-
kemaan mm. opetustilanteissa annetun palautteen avulla. Oppilaita kannustetaan arvos-
tamaan ja suojelemaan omaa kehoa. Myös todenmukaisen biologisen maailmankuvan 
muodostuminen on osa nuoren kasvua. Yhdeksännen luokan biologia auttaa ymmärtä-
mään tämän henkisen ja fyysisen kasvun biologisia perusteita. Kulttuuri-identiteettimme 
tärkeä osa on tapamme hyödyntää ympäröivää luontoa sekä nauttia sen monimuotoisuu-
desta. Kansainvälisen yhteistyön merkitys tulee esiin varsinkin ympäristökysymysten koh-
dalla. Lisäksi ihmiskunnan yhteinen perusta ja juuret tulevat selvästi ilmi ihmisen raken-
teen, perimän ja evoluution käsittelyssä. Viestintä- ja mediataito kehittyvät mm. tutkielmien 
ja ryhmätöiden yhteydessä sekä ajankohtaisten kysymysten tarkastelussa. Osallistuva 
kansalaisuus korostuu erityisesti ympäristökysymyksissä ja yrittäjyyttä sivutaan mm. met-
sänhoidon, kasvinviljelyn ja biotekniikan yhteydessä. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista 
ja kestävästä tulevaisuudesta on keskeinen osa biologian opetusta. Turvallisuusnäkökoh-
tiin kiinnitetään huomiota erityisesti laborointi- ja maastotöiden yhteydessä. Ihmisen ja tek-
nologian merkitys näkyy mm. ympäristöasioiden, lääketieteen saavutusten, biotekniikan ja 
kulttuurievoluution opetuksessa. 
 
 

7.7.3 Maantieto: Vuosiluokat 7 – 9 
 
Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöi-
tä. Maantiedon opetuksella on keskeinen vastuu oppilaiden maantieteellisen maailmanku-
van muodostumisessa ja sen alueellisen perustan ymmärtämisessä. Se kehittää oppilaan 
kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä 
sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta globaalille tasolle saak-
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ka. Se ohjaa myös seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan nii-
den vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan. Maantiedon opetus lisää maapallon kulttuu-
rien tuntemusta ja kehittää oppilaan kykyä ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen 
erilaisuutta eri puolilla maailmaa. Maantiedon opetus toimii siltana luonnontieteellisen ja 
yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä. Se ohjaa pohtimaan maapallolla esiintyvien luon-
nontieteellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhtei-
ta. Maantiedon opetus tukee oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneiksi kansalaisiksi. 
 
TAVOITTEET 
 
Maantiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas  

• oppii käyttämään ja tulkitsemaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja sekä käyttämään 
muita maantieteellisiä tietolähteitä, kuten diagrammeja, tilastoja, ilmakuvia, satelliit-
tikuvia, valokuvia, kirjallisuutta, uutislähteitä sekä sähköisiä viestimiä 

• oppii määrittelemään alueiden sijainnin ja paikkojen väliset etäisyydet 
• oppii ymmärtämään planetaarisuuden vaikutuksia maapallolla 
• saa käsityksen maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksesta maisemaan 
• oppii ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Eu-

roopassa ja muualla maailmassa sekä saa käsityksen syistä, jotka ohjaavat ihmisen 
toimintojen sijoittumista  

• oppii tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä ja oppii kunnioittamaan niitä sekä suhtau-
tuu myönteisesti oman maan vähemmistökulttuureihin, maahanmuuttajiin sekä vie-
raisiin maihin ja niiden kansoihin 

• oppii tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympä-
ristöä 

• saa käsityksen siitä, mitä on aluesuunnittelu ja miten sen avulla voidaan kehittää 
alueita ja vähentää niiden välistä eriarvoisuutta sekä oppii osallistuvan suunnittelun 
periaatteita 

• oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa esimerkiksi maailmanlaajui-
sista ympäristö- ja kehityskysymyksistä sekä toimimaan itse kestävän kehityksen 
mukaisesti 

 
SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
1 vuosiviikkotunti 1 vuosiviikkotunti 1 vuosiviikkotunti 
Maa – ihmisen kotiplaneetta 
Maailman luonnonmaantie-
teellisen ja kulttuurimaantie-
teellisen karttakuvan hah-
mottaminen sekä maailman 
alueellinen jäsentäminen 
Maapallon sisäiset ja ulkoiset 
tapahtumat   
Aasia, Afrikka, Pohjois- ja 
Etelä-Amerikka, Australia ja 
Eurooppa: kahden tai use-
amman maanosan luon-
nonolojen, ihmistoiminnan ja 

Eurooppa 
Euroopan karttakuvan, luon-
nonolojen, maiseman ja ihmi-
sen toiminnan peruspiirteet 
sekä niiden vuorovaikutus 
Euroopan eri alueilla 
Euroopan maantieteellinen 
tarkastelu osana maailmaa ja 
Euroopan tulevaisuus.  
 
 

Suomi maailmassa 
Suomen karttakuva ja mai-
sema  
Luonnon ja ihmisen toiminnan 
vuorovaikutus Suomen eri 
alueilla sekä rakennettu ym-
päristö ja perinnemaisemat 
Vähemmistökulttuurit 
Vaikuttamismahdollisuudet 
oman ympäristön suunnitte-
lussa ja kehittymisessä 
Suomi osana maailmaa 
Oman lähiympäristön, Kemi-
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kulttuuristen piirteiden vertai-
leminen. 

järven kaupungin tai jonkin 
Itä-Lapin alueen tutkiminen: 
luonnonympäristö, rakennettu 
ympäristö ja sosiaalinen ym-
päristö. 

Yhteinen ympäristö (sisältyy 
jokaisen vuosiluokan aihei-
siin) 
Ympäristö- ja kehityskysy-
mykset paikallisesti ja maa-
ilmanlaajuisesti sekä niiden 
ratkaisumahdollisuudet 
Itämeren alueen ympäristö-
kysymykset 
Kulutuksen merkitys sekä 
erilaisten tuotteiden elinkaa-
ren vaiheiden tutkiminen ja 
vertailu.  
 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Maantieteelliset taidot 
Oppilas 

• osaa etsiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi 
karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa tulkitessaan fyysisiä karttoja ja teemakarttoja 

• osaa käyttää apunaan ja tulkita karttoja, valokuvia, tilastoja, uutisia ja tietoverkoissa 
olevaa tietoa tutkiessaan eri alueiden luonnonoloja, maisemia, luonnonvaroja, väes-
töä ja elinkeinoja sekä niiden sijoittumista 

• osaa havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla 
• osaa vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse 

ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella  
 
Maailman jäsentäminen 
Oppilas 

• osaa hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja 
kulttuurimaantieteelliset piirteet 

• osaa soveltaa oppimiinsa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankoh-
taisten uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maail-
mankartalle 

 
Euroopan jäsentäminen 
Oppilas 

• osaa kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmär-
tää Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden 

• osaa vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on vuoro-
vaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa  

 
Suomen jäsentäminen 
Oppilas 
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• osaa selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luon-
nonolot ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla 

• osaa kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä ja sijoittu-
mista Suomessa 

• osaa analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja tuntee, mitä ovat arvok-
kaat kulttuuri- ja perinnemaisemat 

• ymmärtää, mitä aluesuunnittelu ja kaavoitus tarkoittavat ja miten niiden avulla voi-
daan ohjata eri alueiden kehitystä ja vähentää alueiden välistä eriarvoisuutta sekä 
tietää kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa osallistuvan suunnittelun keinoin oman 
ympäristönsä kehitykseen 

• osaa suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennet-
tuun ympäristöön liittyviä tutkimuksia 

• osaa tunnistaa oman kulttuurin piirteitä, tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmis-
tökulttuurit sekä hahmottaa oman alueellisen identiteettinsä 

• ymmärtää, että Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 
ja koko maailman kanssa kysymyksissä, jotka liittyvät ympäristöasioihin, talouteen, 
politiikkaan ja kulttuuriin 

 
Yhteinen ympäristö 
Oppilas 

• tietää, mitkä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehityskysymykset, ku-
ten ilmaston lämpeneminen, otsonikato, aavikoituminen, erilaisten elinympäristöjen 
saastuminen ja tuhoutuminen, väestönkasvu, kaupungistuminen sekä köyhyyden li-
sääntyminen 

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

• tietää omat vaikutusmahdollisuutensa ympäristön tilan parantamiseksi ja tietää mi-
ten keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista 

 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon oppitunneilla annettava jatkuva näyttö sekä kokeiden ja 
muiden arvosteltavien töiden arvosanat. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Maantiedon opiskelu auttaa ihmisenä kasvamisessa opettamalla millaista elämä on eri 
puolilla maailmaa ja mistä erot eri valtioiden ja alueiden välillä johtuvat. Samalla pohditaan 
eri alueiden välistä tasa-arvoa niin Suomessa kuin muuallakin sekä suomalaisen nuoren 
asemaa verrattuna ihmisiin muualla maailmassa. 
 
Kulttuuri-identiteettiin ja kansainvälisyyteen perehdytään tutustumalla erilaisiin kulttuureihin 
ja niiden alkuperään eri puolilla maailmaa. Samalla pyritään vahvistamaan oppilaan omaa 
kulttuuri-identiteettiä kemijärveläisenä, suomalaisena ja eurooppalaisena. 
 
Viestintä- ja mediataitoa kehitetään maantiedon opiskelussa erilaisten työtapojen avulla. 
Opetellaan hankkimaan maantieteellistä tietoa eri lähteistä ja esittämään asioita mahdolli-
simman havainnollisesti. Samalla harjoitellaan tiedon luotettavuuden arvioimista. Käsitel-
täviin aiheisiin liittyvää tietoa voidaan etsiä myös sanoma- ja aikakauslehdistä, jolloin ope-
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teltavat ilmiöt konkretisoituvat osaksi jokapäiväistä elämää Suomessa ja eri puolella maa-
ilmaa. 
 
Osallistuva kansalaisuus (yrittäjyys) korostuu erityisesti Eurooppa- ja Suomi maailmassa - 
teemoja käsiteltäessä. Oppilaat tutustuvat Suomen elinkeinoelämän eri osa-alueisiin ja eri 
alojen kehitysmahdollisuuksiin valtakunnallisesti ja paikallisesti. Eurooppaa käsiteltäessä 
oppilaat pohtivat Suomen asemaa Euroopan unionissa ja tutustuvat omiin mahdollisuuk-
siinsa vaikuttaa ja toimia eurooppalaisena.  
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta ovat keskeisiä aiheita 
kaikissa maantiedon sisältöalueissa. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä tar-
kastellaan niin Suomen kuin koko maailmankin osalta. Oppilaita ohjataan myös pohtimaan 
omien valintojensa vaikutuksia esimerkiksi kehitysmaiden talouteen ja elinoloihin. 
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuutta toteutetaan sekä internet- ja tietokonetehtävien 
että teknologisen kehityksen tasa-arvokysymysten avulla. Oppilasta ohjataan käyttämään 
tietokonetta apuna maantieteellisen tiedon hankinnassa ja käsittelyssä. 
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7.8 Fysiikka ja kemia 
 
 

7.8.1 Vuosiluokat 5 –6 
 
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aiemmat tiedot, taidot ja koke-
mukset sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, 
joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Opiskelun tulee in-
nostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän ja turval-
lisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja toimi-
maan siinä vastuullisesti. Opetukseen integroidaan terveystiedon opetusta, jossa oppilaan 
toimintaa tarkastellaan turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• työskentelemään ja toimimaan turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattamaan annettuja ohjeita 

• tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä 
pohtimaan tiedon luotettavuutta 

• tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä tunnistamaan 
luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita 

• tekemään yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, joissa selvitetään ilmiöiden, eli-
öiden, aineiden ja kappaleiden ominaisuuksia sekä niiden välisiä riippuvuuksia 

• käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokitte-
lussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä 

• ymmärtämään päihde- ja vaikuteaineiden haitallisuuden. 
 
 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 1 
Luonnon rakenteet 
maan vetovoima ja kitka, liike- ja tasapai-
noilmiöitä 
Maan ja Kuun liikkeet sekä niiden vaiku-
tukset 
Aurinkokunnan rakenne ja tähtitaivas 
Tapaturmien ehkäiseminen ja tuvallinen 
liikkuminen 

Energia ja sähkö 
lämmön, valon ja liikkeen syntyminen sähkön 
avulla 
sähkölaitteiden kytkentä ja turvallisuus 
sähkön ja lämmön tuotantotavat sekä energiavarat
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Aineet ympärillämme 
ilman koostumus ja ilmakehä 
veden ominaisuudet ja sen merkitys liuot-
timena 
luonnonvesien tutkiminen ja veden puhdis-
taminen 
päihteet ja huumaavat aineet 

Aineet ympärillämme 
maaperästä saatavien aineiden luokittelu ja ainei-
den erotusmenetelmät 
elinympäristöön kuuluvien aineiden ja tuotteiden 
alkuperä, käyttö ja kierrätys sekä niiden turvallinen 
käyttö 

 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa työskennellä ja toimia turvallisesti itseään ja ympäristöään suojellen sekä 
noudattaa annettuja ohjeita 

• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia eri aisteilla ja mittausvälineillä sekä osaa koh-
distaa havaintojen teon kohteen olennaisiin piirteisiin, esimerkiksi liikkeeseen tai 
lämpötilaan ja niiden muutoksiin 

• osaa tehdä johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan, esittää mittaustuloksi-
aan esimerkiksi taulukoiden avulla sekä selittää luonnon perusilmiöihin ja kappalei-
den ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita, esimerkiksi mitä suurempi massa 
kappaleella on, sitä vaikeampi se on saada liikkeelle tai pysäyttää 

• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, esimerkiksi tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat kiinte-
än aineen liukenemiseen 

• osaa käyttää käsitteitä, suureita ja niiden yksiköitä aineiden, kappaleiden ja ilmiöi-
den ominaisuuksien kuvailemisessa, vertailemisessa ja luokittelussa 

• osaa koota eri lähteistä löytämäänsä tietoa sekä pohtia sen oikeellisuutta aikaisem-
pien tietojensa, tutkimustensa ja muiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. 

 
Energia ja sähkö 
Oppilas 

• tuntee eri jännitelähteitä, kuten paristo ja akku sekä osaa tehdä kokeita, joissa säh-
köä käytetään valon, lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen 

• tietää, että sähköä ja lämpöä voidaan tuottaa erilaisten luonnonvarojen avulla sekä 
osaa luokitella luonnonvaroja uusiutuviin ja uusiutumattomiin. 

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• osaa tutkia vuorovaikutuksista aiheutuvia voimia kuten painovoima, kitka sekä il-
man- ja vedenvastus sekä tunnistaa erilaisia liikkeitä 

• osaa tutkia, miten voima muuttaa liikettä ja soveltaa luonnontieteellistä tietoa liik-
kumisessa ja liikenteessä 

• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä johtuvia ilmiöitä, kuten vuorokaudenajat, vuoden-
ajat, Kuun vaiheet, pimennykset sekä tuntee Aurinkokunnan rakenteen ja osaa teh-
dä havaintoja tähtitaivaasta 

• osaa kuvata vaaratilanteita liikenteessä ja muussa arkiympäristössä. 
 
Aineet ympärillämme 
Oppilas 
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• tuntee ilman koostumuksen ja osaa ilmakehän kaasujen kemiallisia merkkejä sekä 
ymmärtää ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä 

• osaa tutkia erilaisia veden ominaisuuksia sekä tietää, miten vesiä puhdistetaan 
• osaa luokitella maaperästä saatavia aineita, tuntee maaperän alkuaineiden kemial-

lisia merkkejä sekä osaa käyttää erilaisia aineiden erottamismenetelmiä, kuten suo-
datusta, kiteytystä ja seulomista 

• tuntee perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä ja 
elinkaaresta sekä osaa tutkia aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia esimerkiksi hap-
pamuutta 

• tuntee keskeisiä asioita tupakasta, päihteistä ja huumaavista aineista, tietää, miksi 
ne ovat haitallisia, ja antaa esimerkkejä siitä, miksi niiden käyttö on vaarallista. 

 
ARVIOINTI 
 
Arviointi on jatkuvaa, jolloin tuntityöskentely ja kotitehtävät kuuluvat arvioitaviin suorituk-
siin. Sisältöjen omaksumista mitataan sekä formatiivisin että summatiivisin kokein. 
Oppilas saa lukuvuoden aikana kaksi todistusarvosanaa numeroin. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Opiskellessaan yhdessä toisten kanssa, oppilas harjaantuu erilaisiin yhteistoimintatapoi-
hin, ottamaan toiset huomioon, sekä havaitsemaan oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä. 
Oppilas harjaantuu pitkäjänteiseen, tavoitteelliseen opiskeluun. 
 
Viestintä- ja mediataito 
Sähkö nykyaikaisessa viestinnässä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• Kulutuksen vaikutus raaka-ainevaroihin ja ympäristöön 
• vesien, ilman ja muun ympäristön suojelu 
• puhtaan juomaveden merkitys 
• energian taloudellinen käyttö 
• tuotteiden turvallinen käyttö 
• vaarallisten aineiden tunnistaminen ja niiden turvallinen käyttö 
• päihde- ja vaikuteaineiden problematiikka 

 
Turvallisuus ja liikenne 

• kodin sähkölaitteiden tunteminen ja niiden turvallinen käyttö 
 
Ihminen ja teknologia 

• yksinkertaisten koneiden käyttö ennen ja nyt 
• sähkön merkitys teknologisessa kehityksessä 
• teknologian kehittymisen vaikutus yhteiskuntaan ja ympäristöön 
• ihmisläheisen teknologian kehittyminen 

 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• Luonnon suojelu 
• kierrätys 
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Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oppiaineen kansainvälinen luonne 
 
 

7.8.2 Fysiikka vuosiluokat 7 – 9 
 
Fysiikan opetuksen tehtävänä on ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhan-
kintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas 
oppii toimimaan yhdessä toisten oppilaiden kanssa, innostuu fysiikan opiskelusta sekä 
omaksuu turvalliset työskentelytavat. 
 
TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on, että oppilas 

• oppii fysikaalisiin ilmiöihin liittyviä peruskäsitteitä, periaatteita, lakeja ja malleja 
• osaa tehdä havaintoja ja mittauksia, luokitella ja tulkita niitä ja tehdä niistä asianmu-

kaisia johtopäätöksiä 
• osaa keskustella fysiikan alaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä 
• osaa soveltaa fysikaalista tietoa luontoon ja ympäristöön liittyvissä kysymyksissä, 
• osaa käyttää erilaisia malleja fysiikan ilmiöiden selvittämisessä. 
• oppii tuntemaan luonnonilmiöitä ja niissä tapahtuvia energiamuutoksia. 

 
 
SISÄLLÖT 
 
Sisältöjen käsittelyjärjestys voi vaihdella. 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit  1 Vuosiviikkotunnit  0,5 Vuosiviikkotunnit  2 
Värähdys- ja aaltoliike 
Valo-opin peruskäsitteet 
optiset laitteet 
aalto- ja värähdysliikkeiden 
perusilmiöt 

Lämpö 
Lämpöopin perusteet 
energiamuutokset 

Liike ja voima 
Tasainen ja kiihtyvä liike 
työ, teho ja energia 
vuorovaikutus 

Sähkö 
Sähköiset ja magneettiset vuoro-
vaikutukset 
virtapiirejä 

Luonnon rakenteet 
Luonnon rakenteita ja mitta-
suhteita 

 

Luonnon rakenteet 
radioaktiivisuus, fissio ja fuusio 
säteilyltä suojautuminen 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas 

• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa 
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• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitel-
la yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita 
tai päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi tauluk-
kojen ja graafisten mallien 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 tie-
donhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa. 

 
Liike ja voima 
Oppilas 

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

• osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaustu-
loksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien en-
nusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja las-
kemiseen 

• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperi-
aatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selit-
tää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja 
selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toi-
minnan 

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

 
Värähdys- ja aaltoliike 
Oppilas 
• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esimerkiksi aaltoliikkeen synnyn, 
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 käyttäen 
erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 
• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi me-
lu 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 
lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla 

• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja 
tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä. 

 
Sähkö 
Oppilas 
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• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käy-
tön periaatteet sekä osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökus-
tannuksia 

• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vas-
tuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin 
toiminnasta 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 voi-
malaitosten hyötyjä ja haittoja. 

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas 

• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit 
vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä 

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

• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, 
vuorovaikutus ja säteily 

• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 
muuntumisesta erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoami-
sessa. 

 
ARVIOINTI 
 
Fysiikassa arvioidaan oppilaan fysiikan tietoja, niiden soveltamistaitoja ja oppilaan käsityk-
siä fysiikan merkityksestä. Lisäksi arvioidaan tiedonkäsittelyn, kokeellisen työskentelyn 
sekä muiden oppimista tukevien taitojen kehittymistä. Arvioinnissa otetaan mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon myös oppilaan osoittamat asenteet ja arvot. Oppilas saa lukuvuo-
den aikana kaksi todistusarvosanaa numeroin. Päättöarvioinnissa on pohjana opetushalli-
tuksen antamat kriteerit. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Yhteistoiminnalliset ja oppijakeskeiset työtavat tukevat oppilaan persoonallisuuden kehit-
tymistä yksilönä ja kasvattavat toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi. Fysiikan opiskelu oh-
jaa oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämi-
seen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetuk-
sen tarkoituksena on myös kehittää oppilaan itsearviointikykyä. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Fysiikan "suurekieli" on kansainvälistä. Kansainvälisiä tietoverkkoja käytetään hyväksi 
ajankohtaisen tiedon saamiseksi. Opiskelun yhteydessä mukaan tuleva fysiikan historialli-
nen kehitys tuo esille maailmanlaajuisen tutkimuksen, joka yhä jatkuu ja johon myös suo-
malaiset osallistuvat ansiokkaasti. 
 
Viestintä ja mediataito 
Fysiikan opiskelussa opitaan hankkimaan tietoa lähdekirjoista, kirjastoista, sanoma- ja ai-
kakauslehdistä, sähköisistä viestimistä sekä tietoverkoista ja suhtautumaan kriittisesti näin 
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saatuun tietoon. Oppilaan viestintätaitoja kehitetään laatimalla taulukoita ja kuvaajia sekä 
pitämällä esitelmiä. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Fysiikan opiskelun yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin ja 
antamaan näin konkreettinen kuva fysiikan soveltamisesta käytännössä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Fysiikan opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä valintoja 
energiavarantojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa sekä toimia ihmis-
ten ja hyvinvoinnin puolesta. Tarkoituksena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään 
elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
Fysiikan opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoi-
maan ja välttämään vaaratilanteita sekä toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 
sekä antaa valmiuksia toimia turvallisesti ja vastuullisesti liikenteessä. 
 
Ihminen ja teknologia 
Fysiikan opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilasta ymmärtämään fysiikan ja teknologi-
an välisen yhteyden merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteis-
kunnassa. 
 
 

7.8.3 Kemia vuosiluokat 7 – 9 
 
Kemian opetuksen tehtävänä on ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhan-
kintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas 
oppii toimimaan yhdessä toisten oppilaiden kanssa, innostuu kemian opiskelusta sekä 
omaksuu turvalliset työskentelytavat. 
 
TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on, että oppilas 

• osaa tulkita kemian ilmiöitä erilaisten kokeellisten tutkimus- ja työmenetelmien avul-
la sekä tehdä johtopäätöksiä ja arvioita tulosten luotettavuudesta, 

• oppii tuntemaan ja ymmärtämään oman elinympäristönsä kemiaa, 
• ymmärtää ja osaa käyttää kemian merkkikieltä ja oppii riittävät kemian peruskäsit-

teet, 
• oppii ymmärtämään aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä pro-

sesseja sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle, 
• omaksuu sellaisen terminologian, että pystyy keskustelemaan luontoa, ympäristöä 

ja teknologiaa koskevista kysymyksistä. 
• oppii tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tulok-

sia. 
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SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 
Vuosiviikkotunnit   1 Vuosiviikkotunnit   2,5 
Ilma ja vesi 
Koostumus 
palaminen ja oksidien merkitys luonnossa

Elollinen luonto ja yhteiskunta 
Orgaanista kemiaa 

Raaka-aineet ja tuotteet 
Kemian merkkikieli 
tärkeimmät alkuaineet ja yhdisteet 
erilaisia reaktioita 

Raaka-aineet ja tuotteet 
Reaktioita ja reaktioyhtälöitä 
atomimallit ja jaksollinen järjestelmä 
sähkökemiaa 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas 

• osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 
• osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esimerkiksi kokeen, jossa tut-

kitaan aineen palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliu-
oksen happamuutta 

• osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympä-

ristössä, esimerkiksi hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen 
• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esi-

merkiksi fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä kor-
roosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuu-
dessa 

• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuot-
teita ja raskasmetalleja 

• tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuot-
teita ja niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja ku-
luttujana • osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja 
kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muu-
toksia 

• osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 
luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit 

• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttä-
en 

• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisre-
aktion yhtälön 

• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 
rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä 

 
ARVIOINTI 
 
Kemiassa arvioidaan oppilaan kemian tietoja, niiden soveltamistaitoja ja oppilaan käsityk-
siä kemian merkityksestä. Lisäksi arvioidaan tiedonkäsittelyn, kokeellisen työskentelyn 
sekä muiden oppimista tukevien taitojen kehittymistä. Arvioinnissa otetaan mahdollisuuk-
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sien mukaan huomioon myös oppilaan osoittamat asenteet ja arvot. Oppilas saa lukuvuo-
den aikana kaksi todistusarvosanaa numeroin. Päättöarvioinnissa on pohjana opetushalli-
tuksen antamat kriteerit. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Yhteistoiminnalliset ja oppijakeskeiset työtavat tukevat oppilaan persoonallisuuden kehit-
tymistä yksilönä ja kasvattavat toiset huomioon ottavaksi ihmiseksi. Fysiikan opiskelu oh-
jaa oppilasta luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämi-
seen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetuk-
sen tarkoituksena on myös kehittää oppilaan itsearviointikykyä. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Kemian merkkikieli on kansainvälistä. Kansainvälisiä tietoverkkoja käytetään hyväksi ajan-
kohtaisen tiedon saamiseksi. Opiskelun yhteydessä mukaan tuleva kemian historiallinen 
kehitys tuo esille maailmanlaajuisen tutkimuksen, joka yhä jatkuu ja johon myös suomalai-
set osallistuvat ansiokkaasti. 
 
Viestintä ja mediataito 
Kemian opiskelussa opitaan hankkimaan tietoa eri lähteistä ja suhtautumaan kriittisesti 
näin saatuun tietoon. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Kemian opiskelun yhteydessä pyritään järjestämään yritysvierailuja paikallisiin yrityksiin ja 
antamaan näin konkreettinen kuva kemian soveltamisesta käytännössä. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Kemian opiskelu lisää oppilaan valmiuksia ja motivaatiota tehdä jokapäiväisiä valintoja. 
Tarkoituksena on kasvattaa ympäristötietoisia kansalaisia. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
Kemian opiskelu auttaa oppilasta tunnistamaan vaarallisia aineita ja ottamaan huomioon 
niistä aiheutuvat terveysriskit. 
 
Ihminen ja teknologia 
Kemian opiskelu auttaa ymmärtämään kemian tutkimukseen liittyvää teknologiaa. 
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7.9 Terveystieto 
 

7.9.1 Vuosiluokat 7 – 9 
 
Terveystiedon opetus perustuu monitieteiseen arvoperustaan. 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 ymmär-
täminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään 
tietoja ja taitoja terveydestä, elämäntavasta, terveystottumuksista ja sairauksista sekä ke-
hitetään 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. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan ihmisen kasvun ja kehityksen 
• ymmärtämään ihmissuhteiden merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa 
• ymmärtämään itseään ja ihmisten erilaisuutta 
• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia tekijöitä 
• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään 
• elämän selviytymisen taitoja 
• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvalli-

suuden ja terveyden näkökulmasta 
• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä 
• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöissä 
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SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
1 vuosiviikkotunti 1 vuosiviikkotunti 1 vuosiviikkotunti 
liikenne 
kevyenliikenteen säännöt 
 

liikenne 
 liikenteessä käyttäytyminen, 
vastuullisuus, liikennesäännöt 

liikenne 
- 

liikunta 
terveysliikunta, kunnon 
kehittäminen 

liikunta 
- 
 

liikunta 
liikunta elämäntapana 

itsestä huolehtiminen 
henkilökohtainen hygienia 

itsestä huolehtiminen 
- 

itsestä huolehtiminen 
elimistön hyvinvointi 

ravitsemus 
- 

ravitsemus 
monipuolinen ruoka 

ravitsemus 
syömishäiriöt ja erityisruokavaliot 

sairaudet 
taudinaiheuttajat, puolus-
tusjärjestelmä 

sairaudet 
- 

sairaudet 
mielenterveys, kansantaudit 

päihdyttävät aineet 
tupakka, alkoholi, huumeet 

päihdyttävät aineet 
- 

päihdyttävät aineet 
tupakka, alkoholi, huumeet 

elämänkaari 
ihmisen fyysinen-,  psyyk-
kinen- ja sosiaalinen kehi-
tys 

elämänkaari 
minäkäsitys, perhe, ystävät 

elämänkaari 
henkisestä hyvinvoinnista huoleh-
timinen, ihmissuhteiden hoitami-
nen 

seksuaaliterveys 
seurustelu, seksuaalisuus, 
ehkäisy, raskaudenkeskeytys, 
sukupuolitaudit 

seksuaaliterveys 
- 

ensiapu 
riskien välttäminen, elvytys, sokki, 
suuret verenvuodot, liikenneonnet-
tomuudet, kotitapaturmat, sairas-
kohtaukset, paleltumat, palovam-
mat 

 

 

ympäristö ja terveys 
turvallisuus kouluissa, ergonomia, 
matkailijan terveys, keskeiset ter-
veydenhuolto- ja hyvinvointipalve-
lut, yksilön velvoitteet ja vastuu 
yhteisössään 

 
 
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 
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• 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 

• 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 ja tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä sekä an-
taa esimerkkejä siitä, miten niihin perustavaa käyttäytymistä ja vuorovaikutusta voi-
daan 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. 

 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon kokeet, erilaiset työt, tuntiaktiivisuus ja asenne oppiainetta 
kohtaan. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 



 130

 
Ihmisenä kasvaminen 

• sisältyy sisältöihin 
 
Viestintä- ja mediataito 

• medialukutaito 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ympäristö ja terveys 
 
Turvallisuus ja liikenne 

• sisältyy sisältöihin 
 
Ihminen ja teknologia 

• työterveysvaikutukset 
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7.10 Uskonto 
 
Evankelisluterilainen uskonto 
 
 

7.10.1 Vuosiluokat 3 – 5 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota rakennusaineita oppilaan 
maailmankatsomuksen muodostamiseen. Keskeisessä asemassa opetuksessa ovat oppi-
laita ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tutustuminen tietojen ja omien kokemusten 
kautta, Raamattuun perehtyminen sekä oppilaiden rohkaiseminen eettiseen arviointiin ja 
siitä nousevaan vastuullisuuteen. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• ymmärtää uskonnon merkityksen tasapainoisessa elämässä 
• tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 
• tutustuu Vanhan testamentin keskeisiin kertomuksiin 
• oppii yhdistämään kirkkovuoden tärkeimmät juhlat Jeesuksen elämään 
• tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toiminnan 
• oppii eettisten asioiden pohdintaa ja kristillisen etiikan soveltamista 
• oppii, että on olemassa muitakin uskonnollisia yhteisöjä kuin evankelisluterilainen 

kirkko 
 
SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 5. luokka 
Vuosiviikkotunteja 1      Vuosiviikkotunteja 1 Vuosiviikkotunteja 1 
Luottamus ja turvallisuus 
Jumalan huolenpito 
Herran siunaus 
 

Raamatun kertomuksia ja 
opetuksia 
Jeesuksen elämäkertaa Uu-
desta Testamentista 
Isä meidän –rukous  

Eettisyyteen kasvaminen 
Elämän pelisääntöjä 
 

Arvokas ja ainutlaatuinen 
elämä 
Hyvä elämä 
 

Luterilaisen kirkon elämää 
Seurakunnan elämää 
Oma seurakuntani, vierailuja 
Jumalanpalvelus 

Raamatun kertomuksia ja 
opetuksia 
Jeesuksen opetuksia Juma-
lan valtakunnasta 

Raamatun kertomuksia ja 
opetuksia 
Vanhan Testamentin kerto-
muksia 
Jumalan johdatus ihmisten 
elämässä 
Eettisyyteen kasvaminen 
Jumalan kymmenen käskyä 

 Oppilaita ympäröivä uskon-
nollinen maailma 
Alustava tutustuminen oppi-
laan elämään liittyviin kirk-
koihin ja uskontoihin 
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Luterilaisen kirkon elämä 
Joulu ja pääsiäinen 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas  

• tuntee Raamatun keskeisiä kertomuksia 
• ymmärtää pääpiirteittäin kristinuskon syntytapahtumat 
• tunnistaa uskonnollisia symboleja, käsitteitä ja kielikuvia 
• näkee kristinuskon vaikutuksia omassa elämässään ja lähiympäristössään 
• osaa tarkastella itselleen läheisiä elämänkysymyksiä 
• pystyy käyttämään oman maailmankatsomuksensa alustavia rakennusaineksia 
• kykenee eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa niitä huomioon 

omassa elämässään 
 
ARVIOINTI 
 
5. luokalla käytetään numeroarviointia. 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Eettinen pohdinta ja perusluottamuksen vahvistuminen uskonnonopetuksessa tukevat op-
pilaan ihmiseksi kasvamista ja auttavat häntä ymmärtämään vastuunsa ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Uskonnon merkityksen ymmärtäminen suoma-
laiselle yhteiskunnalle vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiä, ja kristinuskon kansojen tasa-
arvoa tukeva sisältö auttaa sopeutumaan kansainvälistyvään maailmaan. Kristinuskon 
terminologian sisäistäminen auttaa ymmärtämään uskontoa koskevaa viestintää ja osallis-
tumaan keskusteluun 
 
 

7.10.2 Vuosiluokat 6 –9 
 
Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan 
ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä sekä 
näin tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 
• ymmärtää uskonnon ja siihen sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden merkitystä ihmisen 

ja yhteisön elämässä 
• perehtyy Raamattuun 
• perehtyy kristinuskoon, sen historiaan ja merkitykseen 
• tutustuu kristillisiin kirkkokuntiin 
• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään 
• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 
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• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja kristillisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettiseen pohdintaansa ja toimintaansa 

 
SISÄLLÖT 
 
6. luokka 7. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 1 
Raamattu 
Alkuseurakunnan elämää, Apostolien teko-
ja, apostoli Paavali 
 

Maailmanuskonnot 
 

Kirkko 
Kirkkovuoden juhlakalenteri 
Liturgiset värit 
Kirkkokunnat 

Raamattu 
Raamatun synty, rakenne, sisältö, 
punainen lanka 
 

Ihminen eettisenä olentona 
Kristinuskon vaikutus ihmisten ja kansojen 
elämään 
Kristinusko eri maanosissa 
Kristillinen rauhankasvatus 

Ihminen eettisenä olentona 
Viisauskirjallisuus 
Vuorisaarna 
Jeesuksen vertaukset 

 
8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 1 
Kirkko 
Kristinuskon synty ja vaiheet 
Kristinuskon vaikutus eurooppalaiseen ja 
suomalaiseen kulttuuriin 

Suomalainen katsomusperinne 
Suomalainen muinaisusko  
Kristinuskon tulo Suomeen ja sen 
vaikutus maamme historiassa 
Monikulttuuristuva ja kansainvälis-
tyvä Suomi 

Maailmankatsomuksellinen pohdinta 
Kristinuskon perusoppeja liittyen nuoren 
elämään 

Ihminen eettisenä olentona 
Etiikan perusteet ja nuoren elä-
mään liittyvät eettiset kysymykset 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelisluterilaisesta 
kirkosta 
Oppilas 

• tuntee Raamatun keskeisen sisällön 
• tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumi-

sen keskeiset vaiheet 
• tuntee Suomen evankelisluterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen lute-

rilaisuuden perusluonteen 
 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 
Oppilas 

• ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 
luonnetta 

• tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 
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• 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 omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 
• kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä 

 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas 

• kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
• tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia 

 
ARVIOINTI 
 
Numeroarviointi 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
Harkinnanvaraisia 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Eettinen pohdinta ja perusluottamuksen vahvistuminen uskonnonopetuksessa tukevat op-
pilaan ihmiseksi kasvamista ja auttavat häntä ymmärtämään vastuunsa ympäristöstä, hy-
vinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta. Uskonnon merkityksen ymmärtäminen suoma-
laiselle yhteiskunnalle vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiä, ja kristinuskon kansojen tasa-
arvoa tukeva sisältö sekä vieraiden uskontojen tunteminen auttavat sopeutumaan kan-
sainvälistyvään maailmaan. Uskontoja koskevan terminologian sisäistäminen auttaa ym-
märtämään uskontoa koskevaa viestintää ja osallistumaan keskusteluun. Teknologian 
käyttö helpottaa kristinuskoon ja muihin uskontoihin tutustumista. 
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7.11 Elämänkatsomustieto 
 
 

7.11.1 Vuosiluokat 3 – 5 
 
Opetuksen tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa 
elämänkatsomustaan a maailmankuvaansa. 
 
TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan 
• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan 
• tutustua ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 

kehityksen periaatteisiin ja oppia kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, 
yhteisöstä ja luonnosta 

• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin ja kulttuureihin 
 
SISÄLLÖT 
 
Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen mukaan. 
 
3. luokka 4. luokka 5. luokka 
Vuosiviikkotunteja 1 Vuosiviikkotunteja 1 Vuosiviikkotunteja 1 
Sisältöalue 1 
Ystävyyden sisältö ja merki-
tys elämässä 

Sisältöalue 1 
Ajattelun vapaus, uskonnon- 
ja elämänkatsomuksen va-
paus, suvaitsevaisuus ja syr-
jintä 

Sisältöalue 1 
Hyvä elämä, arvo ja normi, 
vastuu ja vapaus elämässä 
 

Sisältöalue 2 
Oikeudenmukaisuus ja sen 
toteutuminen jokapäiväisessä 
elämässä, rikkaus ja köyhyys 
maailmassa 

Sisältöalue 2 
Erilaisia elämäntapoja, su-
vaitsevaisuus ja monikulttuu-
risuus 

Sisältöalue 2 
Elämänkatsomus, uskomus, 
luulo, tieto ja ymmärrys, eri-
laisia elämän- ja maailman-
katsomuksia 

Sisältöalue 3 
Lasten oikeudet, oikeus ja 
velvollisuus, ihmisoikeudet 
 

Sisältöalue 3 
Suomalainen kulttuuri ja 
suomalaiset kulttuurivähem-
mistöt, maailman kulttuuripe-
rintö 

Sisältöalue 3 
Etiikan perusteita, teon mo-
raalinen oikeutus, teon tar-
koitus ja seuraus, oman 
elämäni eettisiä ongelmia ja 
niiden ratkaisuja 

Sisältöalue 4 
Ympäristö ja luonto, eloton ja 
elävä, kauneus luonnossa 

Sisältöalue 4 
Tasa-arvo ja rauha, demo-
kratia, tulevaisuuden maail-
ma 

Sisältöalue 4 
Elämän ja maailmankaik-
keuden synty, kehitys ja kuo-
lema, ympäristö ja kestävä 
kehitys ja niiden merkitys 
ihmisen elämässä 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 5. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

• kykenee arvioimaan erilaisten tilanteiden moraalisia vaatimuksia ja teon moraalista 
oikeutusta 

• ymmärtää tekevänsä väärin toimiessaan vastoin omaksumiaan periaatteita 
• kykenee tutkimaan moraalisia ongelmia yhdessä muiden kanssa ja hyväksyy eri-

laisten toimintalähtökohtien olemassaolon 
• ymmärtää, että konflikteihin on löydettävissä väkivallattomia ratkaisuja. 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

• tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä 
• osaa käyttää oppiaineen keskeisiä käsitteitä (elämänkatsomus, kulttuuri, vähemmis-

tö) 
• rohkenee esittää omia näkemyksiään ja ymmärtää, että näkemyksiä tulee perustella 
• pystyy hahmottamaan katsomusvapauden merkityksen omassa elämässään 
• osaa hahmottaa suomalaisuuden osana maailman kulttuurista monimuotoisuutta. 

 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas 

• tuntee ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatteita 
• ymmärtää yhteisten sääntöjen merkityksen 
• ymmärtää yksilöllisen vastuullisuuden ja sen, että yksilö kuuluu erilaisiin yhteisöihin. 

 
Ihminen ja maailma 
Oppilas 

• tuntee erilaisia maailmaa ja ihmisen paikkaa koskevia selityksiä 
• ymmärtää luonnon ja ympäristön tärkeyden ihmiselle 
• osaa toimia luontoa kunnioittaen ja on omaksunut kestävän kehityksen periaatteita. 

 
ARVIOINTI 
 
5. luokalla numeroarviointi 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Elämänkatsomustieto kattaa kokonaan seuraavat aihekokonaisuudet: ihmisenä kasvami-
nen, kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta. Myös muita aihekokonaisuuksia sivutaan. 
 
 

7.11.2 Vuosiluokat 6–9 
 
Opetuksen tehtävänä on syventää nuoren elämänkatsomusta ja maailmankuvaa koskevaa 
ymmärrystä. Opiskellaan perustiedot erilaisista katsomuksista ja uskonnoista sekä tuetaan 
nuoren kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. 
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TAVOITTEET 
 
Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä oppia hahmottamaan koko-
naisuuksia 

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään eettiseen toimintaan 
• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oi-

keudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen periaatteita ja oppia kantamaan itses-
tään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta 

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystä 
 
SISÄLLÖT 
 
Vuosittain käsiteltävät sisällöt voivat vuorotella opetusryhmien koostumuksen mukaan 
 
6. luokka 7. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 2 
Oma minä, arvokas ihminen 
 

Maailmankuva,maailmankatsomus ja 
elämänkatsomus  

Katsomusten historia, katsomusva-
paus 

Kulttuuri ja yhteisö, suomalainen 
kulttuuri, suvaitsevaisuus 

Kulttuurin tutkimus, kulttuuri ja luonto Ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka 
Etiikan pääsuuntia ja peruskysymyk-
siä, nuoren moraalinen kasvu 

 
 

 
8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 Vuosiviikkotunnit 1 
Yhteiskuntateorian perusteet, demo-
kratia 

Politiikka, toimiminen kansalaisena, 
kestävä kehitys 

Tieto ja tutkimus, luonnollinen ja yli-
luonnollinen 

Käsityksiä ihmisen ja luonnon suh-
teesta: humanistinen, utilistinen, 
mystinen ja luontokeskeinen 

Monikulttuurisuus eettisenä kysymyk-
senä 

Tulevaisuuden tutkiminen 

Minun tulevaisuuteni, toimiminen tu-
levaisuuden hyväksi 

Luonnon ja yhteiskunnan tulevai-
suus, maailman perintö 

 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 
Oppilas 

• osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä 
• tunnistaa etiikan perusnäkökulmia kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, 

teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat 
• kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulman ja esittämään sii-

hen eettisen ratkaisun 
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• kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai 
muilta elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja 
kehittymättömämmän arvion välillä. 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas 

• tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia 
piirteitä ja kehityskulkuja 

• kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomuspe-
rinteisiin 

• ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron 
• osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa 

erilaisista katsomuksista. 
 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas 

• tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden 
eron 

• hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön 
• pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden 
• tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä 
• tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-

arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita 
• tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pes-

simistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta. 
 
Ihminen ja maailma 
Oppilas 

• ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita 
• tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia 
• osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön 
• ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia. 

 
ARVIOINTI 
 
Numeroarviointi 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Elämänkatsomustieto kattaa kokonaan seuraavat aihekokonaisuudet: ihmisenä kasvami-
nen, kulttuuri- identiteetti ja kansainvälisyys sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta. Myös muita aihekokonaisuuksia sivutaan. 
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7.12 Historia 
 
 

7.12.1 Vuosiluokat 5 – 6 
 
Perusopetuksen vuosiluokkien 5. ja 6. historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppi-
las historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja peruskäsitteisiin sekä omiin juu-
riinsa ja eräisiin historian merkittäviin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan suu-
reen vallankumoukseen saakka. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa koroste-
taan historian toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka saattavat 
muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsit-
teitä esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika, uusi aika 

• tunnistamaan muutoksia oman perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan 
muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään, kuten 
maanviljelyn syntyä 

• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa 
• esittämään muutoksille syitä 

 
 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 
Vuosiviikkotunnit 1 
Omat juuret ja historiallinen tieto 
oman perheen ja kotiseudun historia  
muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja rakennetun ympäristön merkityksien tul-
kitseminen  
Kemijärven lähihistoria 
Keskiaika 
Suomen liittäminen osaksi Ruotsia 
Suomi Ruotsin valtakunnan osana 
Elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina  
Suomalaisen kulttuurin muotoutuminen 
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5. luokka 
Vuosiviikkotunteja 1 
 
5. luokka 
Vuosiviikkotunteja 1 
Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä ensimmäiset korkeakulttuurit  
Kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet muutokset pronssin ja raudan kek-
simisen seurauksena  
Maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset 
ihmisten elämään 
Eurooppalaisen sivilisaation synty  
Antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri  
Antiikin heijastuminen tähän päivään 
Keskiaika 
Uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen 
asema 
Uuden ajan murros  
Eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden 
ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan 
avartuminen tieteessä 
Vapauden aate voittaa alaa  
Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta 
ajalta 1800-luvulle saakka: 
jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri  
kaupankäynnin kehitys 
kulttuurin kehitys 
liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
väestössä tapahtuneet muutokset 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 6. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erottaa faktan mielipiteestä 
• osaa erottaa toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan 
• ymmärtää historian ilmiöitä 

 
Kronologia: oppilastietää, että menneisyyttä voi jaotella eri aikakausiin, ja pystyy nimeä-
mään yhteiskunnille ja aikakausille ominaisia piirteitä 
 
Muutos ja jatkuvuus: oppilas tunnistaa ilmiöiden jatkuvuuden eri aikakaudesta toiseen ja 
ymmärtää, ettei muutos ole sama kuin edistys eikä se myöskään merkitse samaa eri ih-
misten ja ryhmien näkökulmasta 
 
Syy ja seuraus: oppilas osaa eläytyä menneen ajan ihmisen asemaan: hän osaa selittää, 
miksi eri aikakausien ihmiset ajattelivat ja toimivat eri tavoin 
 
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa 
Oppilas 
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osaa esittää käsiteltävästä asiasta kertomuksen siten, että hän selittää tapahtuman tai 
ilmiön joidenkin toimijoiden kannalta 

tietää, että jotkut asiat voidaan tulkita eri tavoin, ja hän pystyy selittämään, miksi niin 
tapahtuu 

 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Tavoitteena on 
• tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä 
• auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin ole-
musta, 
löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksia kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen 
 
 

7.12.2 Vuosiluokat 7 - 9 
 
Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7-9 on syventää oppilaan käsitystä historialli-
sen tiedon luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identi-
teettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

ymmärtämään, miksi aineen opiskelu on tärkeää 
jäsentämään aikaa historiallisen tiedon valossa 
käyttämään eri lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipi-

teen niiden pohjalta 
ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 
selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 
arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa 

tietoa. 
 
 
SISÄLLÖT 
 
7. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 
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Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate 
elämää 1800-luvun Suomessa  
1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muu-
tokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Eu-
roopassa  
kulttuuri kansallisuusaatteen heijastajana 
Suomessa  
  
Teollinen vallankumous  
teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten 
elämään  
kaupungistuminen 
  

Murrosten aika Suomessa  
sääty-yhteiskunnan mureneminen  
Suomen venäläistäminen ja sen vastustus  
Kemijärveläisten elämää 1900-luvun vaih-
teessa  
Pohjois-Suomen ja Kemijärven siirtolaisuus  
 
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maa-
ilmansotaan seurauksineen 
imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan 
suurvalloille ja siirtomaille 

 
 
8. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 
Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maa-
ilmansotaan seurauksineen 
ensimmäinen maailmansota, sen syyt ja seu-
raukset  
Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja 
vuoden 1917 vallankumoukset  
Suomen itsenäistyminen ja sisällissota  
I maailmansodan aika Lapissa ja Kemijärvel-
lä  
kansalaissodan aika Lapissa 
 
Laman ja totalitarismin aika 
maailmantalouden romahtaminen ja sen vai-
kutukset Eurooppaan  
elämää demokratioissa ja diktatuureissa  
 
Toisen maailmansodan aika 
toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset 
Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta 
selviäminen  
Lappi sodassa  
Mäntyvaara  
Pelkosenniemi  
jälleenrakentaminen  
elämää 1900-luvun Kemijärvellä 
 

Suomi 1950-luvulta nykypäivään 
elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutuk-
set ihmisten elämään 
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan raken-
taminen 
 
Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoi-
sen vastakkainasetteluun 
kylmä sota  
maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin 
valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat  
Elämää 1900-luvun lopulla ja 20000-luvun 
alussa 
länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja 
sen vaikutukset ihmisten elämään ja ympä-
ristöön  
tiedonvälityksen kehitys 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka ke-
hitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan 
saakka: 
jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri  
tasa-arvoisuuden kehitys  
kulttuurin kehitys 
teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja 
kuljetusvälineiden kehitys 
Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä 
Oppilas 

• osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä 
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• pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä 
 
Oppilas ymmärtää historian ilmiöitä 

• kronologia: oppilas kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yh-
teyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen 

• muutos ja jatkuvuus: oppilas osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin en-
nen toisin kuin nykyään 

• syy ja seuraus: oppilas osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 
 
Oppilas osaa käyttää historiallista tietoa 
Oppilas 

• pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä 
saamaansa informaatiota 

• pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja arvi-
oimaan niitä 

 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Historiassa oppilas oppii erilaisten työtapojen avulla tiedostamaan oman oppimistyylinsä ja 
kehittämään itseään oppijana. Oppilas saa käsityksen kulttuuri-identiteetin osatekijöistä ja 
oppii ymmärtämään niiden merkityksen yksilölle ja yhteisölle. Oppilas saa valmiuksia ja 
harjaantuu muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen. 
Mediakriittisyys ja eettisten arvojen tunnistaminen viestinnässä. 
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7.13 Yhteiskuntaoppi 
 
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktii-
viseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 yhteiskuntaopin ope-
tuksen tulee antaa perustiedot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen 
vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi, 
suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteis-
kunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 
• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää infor-

maatiota kriittisesti ja toimimaan aktiivisesti vaikuttajana 
• oppii käyttämään julkisia palveluja 
• saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen 
• oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hy-

vinvoinnissa 
• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään 
• kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta 
• oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yh-

teiskunnallisena toimijana 
• tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset 

 
 

7.13.1 Vuosiluokat 8 - 9 
 
Vuosiviikkotunnit 8. luokka 1 tunti, 9. luokka 2 tuntia. 
 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni. 
 
Yksilö yhteisön jäsenenä 

• perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit 
• yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjois-

maissa ja Eu:ssa 
 
Yksilön hyvinvointi 

• hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet 
• tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi 

 
Vaikuttaminen ja päätöksenteko 

• kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa 
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• demokratia, vaalit ja äänestäminen 
• politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja Eu-tasolla 
• media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 
• Kemijärven kunnallishallinto 
• Kunnalliskertomus 
•  

Kansalaisen turvallisuus 
• oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu 
• liikenneturvallisuus 
• turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus 

 
Taloudenpito 

• yksityisen taloudenpidon periaatteet 
• työnteko ja yrittäjyys 
• tutustuminen paikalliseen elinkeinoelämään 
• asiantuntijavierailuita eri aloilta 
• tehdään yhteistyötä paikallisten yrittäjien ja muiden tahojen kanssa 

 
Kansantalous 

• yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina 
• ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys 

 
Talouspolitiikka 

• talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityis-
talouksiin 

• julkinen talous ja verotus 
 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas osaa hankkia ja käyttää yhteiskunnallista tietoa 
Oppilas 

• kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja tilastoja ja graafisia esityksiä 
• pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
• osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaih-

toehtoja ja niiden seurauksia 
• ymmärtää yhteiskunnallista tietoa 
• ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa 

on olemassa useita vaihtoehtoja 
• ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä 

 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Yhteiskuntaopissa oppilas oppii toimimaan yhteisön jäsenenä ja osallistumaan tarkoituk-
senmukaisella tavalla ja vastuullisesti yhteisten asioiden hoitoon. Oppilas ymmärtää yrittä-
jyyden merkityksen sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Oppilas saa valmiuksia toimia 
monikulttuurisessa ja erilaisissa yhteisöissä ja pystyy arvostamaan ihmisoikeuksia. Oppi-
las oppii ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan tulevaisuuden taloudellista yh-
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teisöä sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakenta-
vasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 
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7.14 Musiikki 
 
 

7.14.1 Vuosiluokat 3 – 4 
 
Vuosiluokilla 3 - 4 musiikin opetuksessa on keskeistä musiikillisen ilmaisun kehittäminen 
oppilaiden leikinomaisessa toiminnassa. Opetus antaa oppilaalle kokemuksia musiikin 
maailman monipuolisuudesta sekä rohkaisee häntä ilmaisemaan itseään musiikillisesti. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Musiikinopetuksen keskeisimpiä tavoitteita vuosiluokilla 3 - 4 ovat, että oppilas oppii käyt-
tämään ääntään ja ilmaisemaan itseään laulaen, soittaen ja liikkuen niin ryhmässä kuin 
yksin. Oppilasta tulee ohjata kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti musiikkia ja 
ääniympäristöä sekä auttaa häntä ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuut-
ta. Opetuksessa käytettävä laulu-, soitto- ja kuunteluohjelmisto tutustuttaa oppilaat sekä 
suomalaiseen että muiden kulttuurien musiikkiin ja sisältää esimerkkejä eri aikakausilta ja 
eri musiikin lajeista. Tavoitteena on myös, että oppilas oppii toimimaan vastuullisesti musi-
soivan ryhmän jäsenenä ja musiikin kuuntelijana. 
 
 
SISÄLLÖT 
 
3. luokka 
1 vuosiviikkotunti 

4. luokka 
1 vuosiviikkotunti 

Laulaminen 
Äänenkäytön harjoituksia puhuen, loruillen ja 
laulaen. Ikäkauteen sopivia laululeikkejä ja lau-
luohjelmistoa. 

Laulaminen 
Kuten 3. luokalla, mutta lisäksi moniäänisyy-
teen valmentavia lauluharjoituksia (kuten kaa-
noneita). 

Soittaminen 
Rytmi- ja melodiasoittimilla yhteissoittoon val-
mentavia harjoituksia. Erityisesti perussyketa-
jua kehittäviä harjoituksia. 

Soittaminen 
Kuten 3. luokalla, mutta lisäksi ostinatorytme-
jä, säestystehtäviä ja yhteissoitto-ohjelmistoa. 

Kuunteleminen 
Monenlaisen musiikin kuuntelua erilaisia akti-
vointikeinoja (kuten kirjoja ja kuvia) käyttäen. 
Omien musiikillisten elämysten, mielikuvien ja 
kokemusten kuvailua. 

Kuunteleminen 
Syvennetään 3. luokalla opittua. 

Teoria 
Musiikin elementteihin liittyvää peruskäsitteis-
töä seuraavasti: Voimistuva ja hiljenevä, kiihty-
vä ja hidastuva musiikki; tasa- ja kolmijakoinen 
rytmi; tahti; kappaleen muotorakenne. 

Teoria 
Musiikin elementteihin liittyvää peruskäsitteis-
töä seuraavasti: Tilapäiset ylennys-, alennus- 
ja palautusmerkit; pää-äänityypit sopraano, 
altto, tenori ja basso; asteikko ja etumerkistö; 
tanssirytmit. 

Musiikkiliikunta 
Harjoituksia kehosoittimilla sekä integroimista 
liikuntatunneille. 

Musiikkiliikunta 
Syvennetään 3. luokalla opittua. 
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Musiikkiteknologia 
Musiikkiteknologian välineisiin tutustumista 
koulukohtaiset mahdollisuudet huomioon otta-
en seuraavasti: opetellaan esim. nauhurin ja 
mikrofonin käyttöä. 

Musiikkiteknologia 
Syvennetään 3. luokalla opittua. 

 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas pystyy osallistumaan yksiääniseen yhteislauluun, soittamisen harjoitteluun ja yh-
teissoittoon. Hän osaa toimia musisoivan ryhmän jäsenenä ottaen muut ryhmän jäsenet 
huomioon. Oppilas hallitsee lauluohjelmistoa, josta osan ulkoa. Hän myös tunnistaa kuu-
lemaansa musiikkia ja osaa ilmaista kuuntelukokemustaan eri keinoin. 
 
 
ARVIOINTI 
 
Sanallinen arviointi työskentelytaidoista. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Musiikin opetus tukee oppilaan kasvamista ihmisenä harjoittamalla ryhmätyötaitoja ja tu-
kemalla oppilaan tunne-elämän kehitystä. Suomalaisen ja muiden maiden ja kulttuurien 
musiikkiin tutustuminen mm. laulaen, soittaen ja kuunnellen tukee oppilaan kulttuurillisen 
identiteetin muodostumista ja kansainvälisyyskasvatusta. Erilaisen musiikin kuuntelu sekä 
musiikkiteknologian välineisiin tutustuminen kasvattavat osaltaan oppilaan viestintä- ja 
mediataitoja ja ovat osa ihmisen ja teknologian välistä suhdetta. Osallistuva, aktiivinen 
kansalaisuus kehittyy musiikin opetuksessa mm. koulun juhlien ja tapahtumien musiikkioh-
jelman suunnittelun, harjoittelun ja toteuttamisen kautta. 
 
 

7.14.2 Vuosiluokat 5 – 6 
 
Vuosiluokkien 5. ja 6. musiikin opetuksessa pyritään siihen, että oppilaiden musiikillinen 
maailma ja musiikilliset kokemukset edelleen jäsentyvät. Opitaan käyttämään myös musii-
kin käsitteitä ja merkintöjä. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Keskeiset tavoitteet 5. ja 6. luokkien musiikin opetuksessa ovat, että oppilas ylläpitää 
osaamistaan ja kehittyy musisoivan ryhmän jäsenenä musiikin eri alueilla; oppii tuntemaan 
musiikin eri lajeja ja tyylejä; tutustuu musiikin elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dy-
namiikka, sointiväri ja muoto) sekä rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin. 
 
 
SISÄLLÖT 
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5. luokka 
1 vuosiviikkotunti 

6. luokka 
1 vuosiviikkotunti 

Laulaminen 
Yksi- ja kaksiäänisiä lauluja; keskeistä 
ohjelmistoa mm. suomalaiset kansanlau-
lut, laulut eri maista sekä popmusiikki. 
Omien laulujen tekoa. 

Laulaminen 
Syvennetään 5. luokalla opittua. 
 

Soittaminen 
Tutustutaan koulusoittimiin; pianolla, bas-
solla ja syntetisaattorilla yksinkertaista 
säestämistä; melodiasoittoa kanteleella; 
bändisoittoa. 

Soittaminen 
Syvennetään 5. luokalla opittua. 
 
 

Kuunteleminen 
Popmusiikin analyyttinen kuunteleminen; 
taidemusiikin klassikoita elämyksellisesti, 
integroiden esim. liikunnan tai kuvataiteen 
opetukseen. 

Kuunteleminen 
Syvennetään 5. luokalla opittua; lisäksi 
sinfoniaorkesterin soittimet ja musiikin 
historiaan liittyvää kuunteluohjelmistoa. 
 

Teoria 
Musiikin elementteihin liittyvää peruskä-
sitteistöä seuraavasti: Äänen synty ja 
vahvistaminen; duuri- ja mollikolmisointu; 
helppojen rytmien tunnistaminen, kirjoit-
taminen ja soittaminen; tanssirytmit. 

Teoria 
Musiikin elementteihin liittyvää peruskä-
sitteistöä seuraavasti: Musiikin historiaa; 
asteikko ja etumerkistö; helppojen sä-
velmien tunnistaminen, kirjoittaminen ja 
soittaminen; transponointi. 

Musiikkiliikunta 
Harjoituksia kehosoittimilla sekä integroi-
mista liikuntatunneille (vrt. esim. osio 
Kuunteleminen). 

Musiikkiliikunta 
Syvennetään 5. luokalla opittua. 
 

Musiikkiteknologia 
Musiikkiteknologian välineisiin tutustumis-
ta koulukohtaiset mahdollisuudet huomi-
oon ottaen; opetellaan esim. sähköisten 
kosketinsoittimien käyttöä. 

Musiikkiteknologia 
Syvennetään 5. luokalla opittua. 
 

 
 

7.14.3 Vuosiluokat 7-9 
 
TAVOITTEET 
 
Keskeiset tavoitteet 7. luokan musiikin opetuksessa ovat, että oppilas ylläpitää osaamis-
taan ja kehittyy musisoivan ryhmän jäsenenä musiikin eri alueilla; syventää tuntemustaan 
musiikin eri lajeista ja tyyleistä sekä oppii tarkastelemaan niitä kriittisesti; ymmärtää musii-
kin elementtien (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja muoto) tehtävät ja tun-
tee niitä ilmaisevia käsitteitä ja symboleja sekä syventää luovaa suhdettaan musiikkiin. 
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SISÄLLÖT 
 
7. luokka 
1 vuosiviikkotunti 
Laulaminen 
Yksi-, kaksi- tai useampiäänisiä lauluja, joista osa ulkoa. Laaja ohjelmisto, joka painottuu 
ajankohtaiseen popmusiikkiin, mutta sisältää myös sävelmiä esim. musiikkiteatterin, kansan-
musiikin sekä eri maiden musiikin aloilta. 
Soittaminen 
Perehdytään bändisoittimien soittoon ja harjoitellaan yhtyesoittoa.  
Piano ja kosketinsoittimet: yksinkertaista säestämistä sointumerkeistä; yleisimpien sointujen 
opettelua.  
Rummut: komppeja (esim. humppa, valssi, tango, perusrockkomppi ja beat) sekä helppoja 
fillejä. Basso: yksinkertaisen bassolinjan soittoa sointumerkeistä; yleisimpien säestysrytmien 
opettelemista. Kitara: bassolinjan soittoa sointumerkeistä; yksinkertaisten säestysrytmien soit-
tamista 1-3 soinnulla; yleisimpien sointuotteiden opettelemista. 
Kuunteleminen 
Eri aikakausien säveltäjien musiikkia elämyksellisesti ja analyyttisesti. Popmusiikin analyytti-
sen kuuntelun taitojen syventämistä. 
Teoria 
Perehdytään bändisoittimien erilaisiin nuotinnustekniikoihin: rumpunuotit, laulunuotit, sointu-
merkit bassolla, kitaralla ja kosketinsoittimilla, tabulatuurikirjoitus sekä kitaran sointuotetaulu-
kot. Opiskellaan bändisoittimiin liittyvää keskeistä sanastoa. Kolmi- ja nelisointujen muodos-
taminen kosketinsoittimilla. 
Musiikkiliikunta 
Kehorytmien hyödyntämistä esim. rumpujen soiton harjoittelussa. Mahdollisuuksien mukaan 
integroiden liikunnanopetuksen kanssa. 
Musiikkiteknologia 
Tutustutaan mikserin ja äänityslaitteiston toimintaan. Koulukohtaiset mahdollisuudet huomi-
oon ottaen tutustutaan tietokoneavusteiseen musiikinopetukseen. 
 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Kaikille yhteisen musiikin päättöarviointi suoritetaan 7. luokan keväällä suhteuttaen oppi-
laiden osaamista valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa annettuihin kriteereihin.  
 
Arvosanaan 8 (hyvä) vaadittavat kriteerit ovat sisältöalueittain seuraavat: 
 
Laulaminen 
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan suun-
taisesti. 
 
Soittaminen 
Oppilas hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy 
osallistumaan yhteissoittoon. 
 
Kuunteleminen 
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Oppilas osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja näke-
myksiä kuulemastaan. Oppilas osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiik-
kia niin, että pystyy musisoimaan yhdessä muiden kanssa. 
 
Teoria 
Oppilas tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien musiik-
kia. Oppilas osaa käyttää musiikin käsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä. 
 
Musiikkiliikunta ja musiikkiteknologia 
Oppilas osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoiden-
sa ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa. Lisäksi oppilas, joka saa päättöarvosanak-
seen 8, tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää. 
 
ARVIOINTI 
 
Numeroarviointi asteikolla 4 (hylätty) – 10 (erinomainen). 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
Vuosiluokkien 8. ja 9. musiikinopetus perustuu valinnaisuudelle, ja niiden sisältö, tavoitteet 
ja painotukset muodostuvat vuorovaikutuksessa oppilaiden ja opettajan kesken siten, että 
ne tukevat kaikin mahdollisin tavoin oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Musii-
kin valinnaiskurssit arvioidaan numeroarvioinnilla asteikolla 4 (hylätty) – 10 (erinomainen). 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Vuosiluokkien 5 – 9 musiikinopetuksessa toteutuvat opetuksen keskeiset aihekokonaisuu-
det monin tavoin. Peruskoulun ylemmillä luokilla erityisesti yhteismusisointi tarjoaa monia 
mahdollisuuksia ihmisenä kasvamiseen kehittäessään niin yksilöllistä osaamista kuin yh-
teistyötaitojakin. Musiikinopetuksen keskeinen laulu- ja soitto-ohjelmisto sisältää peruskou-
lun ylemmillä luokilla sekä suomalaista että muiden maiden musiikkia painottuen ajankoh-
taiseen populaarimusiikkiin. Tällä ohjelmistolla pyritään vahvistamaan oppilaiden kulttuuri-
identiteetin kehittymistä suhteessa kansainvälistyvään musiikin maailmaan. Ihmisen ja 
teknologian suhde on musiikinopetuksessa esillä esimerkiksi tietokoneavusteisessa musii-
kinopetuksessa ja opeteltaessa käyttämään bändisoitossa tarvittavaa teknistä välineistöä. 
Musiikin opetuksessa sovelletaan myös median tarjoamia mahdollisuuksia. Musiikki oppi-
aineena eheyttää ja tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua kehittäessään älykkyyttä, 
tunne-elämää, sosiaalisuutta sekä tiedollista ja taidollista osaamista. 
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7.15 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, oppilaan oman ja hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman ar-
vostamiselle ja ymmärtämiselle. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympä-
ristön kuvamaailma. aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on ke-
hittää mielikuvitusta ja edistää oppilaiden luovan ongelman ratkaisun ja tutkivan oppimisen 
taitoja. Aihepiirit kytketään oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin ja sisältöihin. Kuvatai-
teen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio. Jolloin ilmaisulli-
set, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. 
Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkä-
jänteisen työskentelyn. 
 
 

7.15.1 Vuosiluokat 3 – 4 
 
Opetuksessa tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen käyt-
töä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle omi-
naisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa pai-
notetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteut-
taminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämi-
seen. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa. mielikuvien 
prosessointia, 

• kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun taitoja, kuvan tekemisen ja tilan 
• rakentamisen taitoja ja materiaalin tuntemusta 
• tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä sekä arvos-

tamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä 
• tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden kult-

tuurien kuvallista perinnettä. nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä, arkki-
tehtuuria ja muotoilua sekä oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luon-
nonympäristöjä 

• arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 
• käyttämään kuvallisen viestinnän välineitä ja ymmärtämään todellisen ja kuvitteelli-

sen maailman eroja 
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SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 Vuosiviikkotunteja 2 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
kuvailmaisun keinot, tekniikat ja 
ilmaisutavat, maalaaminen, piirtä-
minen, grafiikka, muovailu ja ra-
kentelu 
sommittelun elementit: viiva, väri, 
muoto, tila, liike ja aika 
kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja 
niistä keskustelu kuvataiteen käsit-
tein 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
kuvailmaisun keinot, tekniikat ja ilmai-
sutavat, maalaaminen, piirtäminen, gra-
fiikka, muovailu ja rakentelu 
sommittelun elementit: viiva, väri, muo-
to, tila, liike ja aika 
kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä 
keskustelu kuvataiteen käsittein. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen. 
oman paikkakunnan museo- ja 
taidenäyttelyvierailut  
taidekuvien tarkastelua tekemällä 
omia kuvia ja keskustelemalla ku-
vista 
suomalais-kansallisia mestareita, 
esimerkkejä eri aikakausien tai-
teesta 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaa-
minen. 
oman paikkakunnan museo- ja taide-
näyttelyvierailut tai taiteilijan työhön tu-
tustuminen 
taidekuvien tarkastelua tekemällä omia 
kuvia ja keskustelemalla kuvista 
suomalais-kansallisia mestareita, esi-
merkkejä eri aikakausien taiteesta ja 
nykytaide 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri 
ja muotoilu 
lähiympäristön luonto, rakennukset  
esineet, esineiden suunnittelu  
kolmiulotteinen rakentaminen,  
pienoismallin valmistaminen 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja 
muotoilu 
lähiympäristön luonto, rakennukset ja 
ympäristön muutosten tunnistaminen 
esineet, esineiden suunnittelu  
kolmiulotteinen rakentaminen, ympäris-
tösuunnitelmien valmistaminen  

Media ja kuvaviestintä 
kuvakerronnan perusteita 
kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, 
sarjakuvien ja mainonnan 
visuaalisten viestien kriittinen tar-
kastelu ja tutkiminen 

Media ja kuvaviestintä 
kuvakerronnan perusteita 
kuvitus, sarjakuva, mainoskuva, valo-
kuva, video, digitaalinen kuva 
sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten 
viestien kriittinen tarkastelu ja tutkimi-
nen 
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KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Oppilas 

• osaa antaa kuvallisen muodon ajatuksilleen, tunteilleen ja mielikuvilleen sekä 
muuntaa havaintojaan kuviksi 

• osaa käyttää keskeisiä välineitä ja teknikoita omassa kuvan tekemisessä 
• osaa huolehtia työvälineistä ja materiaaleista 
• osaa sommittelun perusteita 

 
Taiteen tuntemus ja kulttuurin osaaminen 
Oppilas 

• osaa keskustella omista ja toisten tekemistä kuvista sekä perustella omia taidemiel-
tymyksiään 

• tietää mitä taiteilijat, arkkitehdit ja suunnittelijat tekevät, tuntee joidenkin suomalais-
ten ja mahdollisten paikkakunnan taiteilijoiden, arkkitehtien tai suunnittelijoiden töitä 

• osaa toimia museoissa ja taidenäyttelyssä 
 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas 

• tunnistaa ja osaa arvioida esteettisiä ja eettisiä arvoja omassa lähiympäristössä ja 
koulussa 

• tuntee suunnittelun ja muotoilun perusteita 
• osaa työskennellä suunnitelmia tehdessään yksin ja vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa 
 
Media ja kuvaviestintä 
Oppilas 

• osaa arvioida omaa median käyttöä 
• osaa käyttää joitakin kuvaviestinnän välineitä 

 
 
ARVIOINTI 
 
Kuntakohtainen sanallinen arviointi. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 

• oman ja toisten töiden arvostaminen ja kunnioittaminen sekä kritiikin hyväksyminen 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: 

• oman henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön tarkastelu osana alkuperäistä, poh-
joismaista ja eurooppalaista kulttuuria 

 
Viestintä- ja mediataito 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukeinot ja niiden käyttö eri tilan-
teissa 
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ympäristön esteettisten arvojen ymmärtäminen ja niiden vaaliminen 
 
Ihminen ja teknologia 

• teknologian kuuluminen jokapäiväiseen arkielämään 
 
Vuosiluokat 5 – 6 
Kuvataiteen opetuksessa 5-6 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 tallen-
taminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen 
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisu tapoja. materiaaleja. 
tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan 

• nauttimaan omien ajatustensa, mieli kuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvalli-
sesti 

• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja 
teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä 

• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon 
hankinnan ja elämysten lähteinä 

• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta. kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja 
eettisestä näkökulmasta . 

• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä 
kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa 

• ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä. 
 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Piirustus, grafiikka, maalaus ja taide 
ympäristössä  
sommittelu: muoto, väri, tila ja liike  
kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan 
käyttäminen kuvailmaisussa 
omien havaintojen, ajatusten ja mieli-
kuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. 

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Piirustus, grafiikka, maalaus ja taide 
ympäristössä  
sommittelu: muoto, väri, tila ja liike  
kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan 
käyttäminen kuvailmaisussa 
omien havaintojen, ajatusten ja mieli-
kuvien ilmaiseminen kuvallisin keinoin. 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen 
osaaminen 
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Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja 
nykytaiteessa  
ohjattuja näyttelyvierailuja ja taiteilija-
vierailuja  
kuvien analysointia: sisällöllistä tulkin-
taa ja taidekritiikkiä. 
 

Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa 
ja nykytaiteessa sekä eri kulttuurien 
kuvamaailmassa 
ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavie-
railuja  
kuvien analysointia: sisällöllistä tulkin-
taa ja taidekritiikkiä 

 
 
5. luokka 6. luokka 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja 
muotoilu 
Luonnon ja rakennetun ympäristön 
vuorovaikutus 
arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukei-
noja, tyylipiirteitä ja perinteitä 
tilan havainnointia, suunnittelua ja ra-
kentamista 
suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoi-
lun tärkeimpiä edustajia 
muotoiluprosessi, materiaali ja käyttö-
tarkoitus 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja 
muotoilu 
Luonnon ja rakennetun ympäristön 
vuorovaikutus 
arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukei-
noja, tyylipiirteitä ja perinteitä 
tilan havainnointia, suunnittelua ja ra-
kentamista 
suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoi-
lun tärkeimpiä edustajia 
muotoiluprosessi, materiaali ja käyttö-
tarkoitus 

Media ja kuvaviestintä 
Valokuvaus, videokuvaus ja digitaali-
nen kuva 
kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarja-
kuva ja liikkuvan kuvan erityispiirteet 
graafinen suunnittelu: kuva ja sana ja 
taiton perusteita, mainonnan kanavia ja 
ilmaisukeinoja 

Media ja kuvaviestintä 
Valokuvaus, videokuvaus ja digitaali-
nen kuva 
kuvakerronnan muodot: kuvitus, sarja-
kuva ja liikkuvan kuvan    erityispiirteet 
graafinen suunnittelu: kuva ja sana ja 
taiton perusteita, mainonnan kanavia 
ja ilmaisukeinoja 
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7.15.2 Vuosiluokat 7- 9 
 
Kuvataiteen opetuksessa 7-9 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 tallen-
taminen ja arviointi yhdessä toisten kanssa kehittävät oppilaan ymmärrystä kuvataiteen 
prosesseista ja tukevat kuvallisen ajattelun kehittymistä ja taiteellista oppimista. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• tuntemaan kuvataiteen ja kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisu tapoja. materiaaleja. 
tekniikoita ja työvälineitä ja oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan 

• nauttimaan omien ajatustensa, mieli kuviensa ja tunteidensa ilmaisemisesta kuvalli-
sesti 

• arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja: sisällöllisiä, kuvallisia ja 
teknisiä ratkaisuja sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä 

• hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon 
hankinnan ja elämysten lähteinä 

• tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta. kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja 
eettisestä näkökulmasta 

• tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä 
kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa 

• ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä. 
 
 
SISÄLLÖT 
 
7. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 

8. -9. luokka, valinnainen 
Vuosiviikkotunnit 2 

Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 
Piirustus, grafiikka, maalaus, 
keramiikka, kuvanveisto, tila 
taide ja taide ympäristössä  
sommittelu: muoto, väri, tila ja 
liike  
kuvataiteen tyylien ja ku-
vasymboliikan käyttäminen 
kuvailmaisussa 
omien havaintojen, ajatusten 
ja mielikuvien ilmaiseminen 
kuvallisin keinoin. 

Kuvailmaisu ja kuvallinen 
ajattelu 
Piirustus, grafiikka, maala-
us, keramiikka, kuvanveis-
to, tila taide ja taide ympä-
ristössä  
sommittelu: muoto, väri, tila 
ja liike  
kuvataiteen tyylien ja ku-
vasymboliikan käyttäminen 
kuvailmaisussa 
omien havaintojen, ajatus-
ten ja mielikuvien ilmaise-

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajat-
telu 
Piirustus, grafiikka, maalaus, 
keramiikka, kuvanveisto, tila 
taide ja taide ympäristössä  
sommittelu: muoto, väri, tila ja 
liike  
kuvataiteen tyylien ja kuvasym-
boliikan käyttäminen kuvail-
maisussa 
omien havaintojen, ajatusten ja 
mielikuvien ilmaiseminen kuval-
lisin keinoin. 
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minen kuvallisin keinoin.  

Taiteen tuntemus ja kulttuuri-
nen osaaminen 
Keskeisiä piirteitä taiteen his-
toriassa ja nykytaiteessa sekä 
eri kulttuurien kuvamaailmas-
sa 
ohjattuja näyttelyvierailuja, 
taiteilijavierailuja ja internetin 
kulttuuripalvelujen hyödyntä-
mistä 
kuvien analysointia: taideku-
van rakenteen tutkimista, si-
sällöllistä tulkintaa ja taidekri-
tiikkiä 
 

Taiteen tuntemus ja kulttuu-
rinen osaaminen 
Keskeisiä piirteitä taiteen 
historiassa ja nykytaiteessa 
sekä eri kulttuurien kuva-
maailmassa 
ohjattuja näyttelyvierailuja, 
taiteilijavierailuja ja interne-
tin kulttuuripalvelujen hyö-
dyntämistä 
kuvien analysointia: taide-
kuvan rakenteen tutkimista, 
sisällöllistä tulkintaa ja tai-
dekritiikkiä 

Taiteen tuntemus ja kulttuuri-
nen osaaminen 
Keskeisiä piirteitä taiteen histo-
riassa ja nykytaiteessa sekä eri 
kulttuurien kuvamaailmassa 
ohjattuja näyttelyvierailuja, tai-
teilijavierailuja ja internetin kult-
tuuripalvelujen hyödyntämistä 
kuvien analysointia: taidekuvan 
rakenteen tutkimista, sisällöllis-
tä tulkintaa ja taidekritiikkiä 
 

 
 
7. luokka 8. -9. luokka, valinnainen 
Ympäristöestetiikka, arkkiteh-
tuuri ja muotoilu 
Luonnon ja rakennetun ympä-
ristön vuorovaikutus 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja 
perinteitä 
tilan havainnointia, suunnitte-
lua ja rakentamista 
suomalaisen arkkitehtuurin ja 
muotoilun tärkeimpiä edusta-
jia 
muotoiluprosessi, materiaali 
ja käyttötarkoitus 
 
 

Ympäristöestetiikka, arkki-
tehtuuri ja muotoilu 
Luonnon ja rakennetun ym-
päristön vuorovaikutus 
arkkitehtuurin ja muotoilun 
ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä 
ja perinteitä 
tilan havainnointia, suunnit-
telua ja rakentamista 
suomalaisen arkkitehtuurin 
ja muotoilun tärkeimpiä 
edustajia 
muotoiluprosessi, materiaali 
ja käyttötarkoitus 

Ympäristöestetiikka, arkkiteh-
tuuri ja muotoilu 
Luonnon ja rakennetun ympä-
ristön vuorovaikutus 
arkkitehtuurin ja muotoilun il-
maisukeinoja, tyylipiirteitä ja 
perinteitä 
tilan havainnointia, suunnittelua 
ja rakentamista 
suomalaisen arkkitehtuurin ja 
muotoilun tärkeimpiä edustajia 
muotoiluprosessi, materiaali ja 
käyttötarkoitus 

Media ja kuvaviestintä 
Kuvan käyttötarkoituksia me-
diassa, valokuvaus, videoku-
vaus ja digitaalinen kuva 
kuvakerronnan muodot: kuvi-
tus, sarjakuva ja liikkuvan 
kuvan erityispiirteet 
graafinen suunnittelu: kuva ja 
sana ja taiton perusteita, 
mainonnan kanavia ja ilmai-
sukeinoja 
elokuvien ja TV-ohjelmien 
analysointia. 
 

Media ja kuvaviestintä 
Kuvan käyttötarkoituksia 
mediassa, valokuvaus, vi-
deokuvaus ja digitaalinen 
kuva 
kuvakerronnan muodot: 
kuvitus, sarjakuva ja liikku-
van kuvan erityispiirteet 
graafinen suunnittelu: kuva 
ja sana ja taiton perusteita, 
mainonnan kanavia ja il-
maisukeinoja 
elokuvien ja TV-ohjelmien 
analysointia. 

Media ja kuvaviestintä 
Kuvan käyttötarkoituksia medi-
assa, valokuvaus, videokuvaus 
ja digitaalinen kuva 
kuvakerronnan muodot: kuvitus, 
sarjakuva ja liikkuvan kuvan 
erityispiirteet 
graafinen suunnittelu: kuva ja 
sana ja taiton perusteita, mai-
nonnan kanavia ja ilmaisukei-
noja 
elokuvien ja TV-ohjelmien ana-
lysointia. 
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7.15.3 Valinnainen kuvataide, vuosiluokat 8 – 9 
 

• opiskellaan erikoistuen johonkin sisältöalueeseen 
• otetaan huomioon oppilaiden mieltymykset ja harrastuneisuus 
• voidaan tehdä laajempia projektitöitä 
• suositaan erikoistekniikoita 

 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu 
Oppilas osaa 

• ilmasta itseään kuvallisin keinoin 
• käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen keskeisiä materiaaleja ja työs-

kentelytekniikoita 
• valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimman materiaalin ja tekniikan 

 
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen 
Oppilas osaa 

• hyödyntää näyttely- ja museokäyntejä sekä internetin kulttuuripalveluja. 
• tunnistaa keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja osaa sijoittaa niitä ajalliseen ja kulttuuri-

seen yhteyteen 
• tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 

 
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
Oppilas 

• tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä työskente-
lyssään 

• tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä. . 
 
Kuvaviestintä ja mediaosaaminen 
Oppilas osaa 

• kuvaviestinnän ja mediateknologian joitakin perusteita: valokuvausta, videokuvaus-
ta ja digitaalista kuvan käsittelyä ja graafista suunnittelua 

• analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta. 
 
Työskentelytaidot ja tiedonhankintataidot 
Oppilas . 

• osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saadun palaut-
teen omassa työskentelyssään . 

• osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa 
• pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen 

yhteistyöhön muiden kanssa 
• osaa ohjatusti käyttää tietolähteinä taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnonympäris-

töä ja rakennettua ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa 
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ARVIOINTI 
 
Kuntakohtainen numeroarviointi. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 

• oman ja toisten töiden arvostaminen ja kunnioittaminen sekä kritiikin hyväksyminen 
• oman identiteetin ymmärtäminen, kehittäminen ja vahvistaminen 

 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• oman henkisen ja aineellisen kulttuuriperinnön tarkastelu osana alkuperäistä, poh-
joismaista ja eurooppalaista kulttuuria 

 
Viestintä- ja mediataito 

• omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukeinot, välineet ja niiden käyttö 
eri tilanteissa. 

 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• ympäristön esteettisten arvojen ymmärtäminen ja niiden vaaliminen 
 
Ihminen ja teknologia 

• teknologian kuuluminen jokapäiväiseen arkielämään 
• teknisten laitteiden hyväksikäyttäminen ja teknologian hyödyntäminen kuvataiteen 

tekemisessä. 
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7.16 Käsityö 
 
 
 
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetun-
tonsa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa 
työstä ja materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua 
ja suhtautumaan arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkei-
siin, tuotteisiin ja palveluihin. Opetus toteutetaan oppilaan kehitysvaiheita vastaaviin aihe-
piirein ja projektein kokeillen, tutkien ja keksien. Käsityön opetuksen tehtävänä on ohjata 
oppilasta suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, kehittää luovuutta, 
esteettisiä, teknisiä ja psyykkis-motorisia kykyjä, ongelmanratkaisutaitoja sekä ymmärrystä 
teknologian arkipäivän ilmiöistä. Oppilasta johdatetaan tutustumaan suomalaiseen ja mui-
den kansojen käsityön kulttuuriperinteeseen. 
 
 

7.16.1 Vuosiluokat 3 – 4 
 
Käsityö on luonteeltaan tekemällä oppimista, jossa tärkeää on koko prosessi, ei pelkäs-
tään lopullinen tuote. Käsityönopetuksen tehtävä on perehdyttää oppilas käsityötietoihin ja 
–taitoihin sekä herättää hänen kriittisyytensä, vastuuntuntonsa ja laatutietoisuutensa työs-
kentelyssä ja materiaalivalinnoissa. Oppilasta autetaan omaksumaan suunnittelutaitoja ja 
hän oppii perusvalmiuksia suunnitelmiensa toteuttamiseen. Häntä ohjataan käyttämään 
käsityössä tarvittavia perustyövälineitä sekä erilaisia koneita turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti. Hänen pitkäjänteisyyttään ja ongelmanratkaisutaitojaan kehitetään sekä ryh-
mässä että itsenäisessä työssä. Monipuolinen työskentely, taidon kehittyminen ja osaami-
sen kokemus antavat työniloa, ja oppilaassa syntyy myönteinen asenne työn tekemistä ja 
opiskelua kohtaan. 
 
OPETUSJÄRJESTELYT 
 
Opetus toteutetaan samansisältöisesti kaikille oppilaille käsittäen sisältöjä teknisestä työs-
tä ja tekstiilityöstä. Kolmannella ja neljännellä luokalla käsityö sisältää sekä teknisen että 
tekstiilityön oppiainesta. Käsityön vaihto teknisen ja tekstiilityön sisältöihin tapahtuu luku-
kausien vaihteessa. Viidenneltä vuosiluokalta alkaen oppilas valitsee joko tekstiilityön tai 
teknisen työn. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, 
työvälineitä ja menetelmiä 

• omaksuu positiivisen asenteen työsuojeluun, oppii turvallista työvälineiden, konei-
den ja laitteiden käyttöä sekä oppii huolehtimaan oppimisympäristönsä viihtyisyy-
destä 

• oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden edellyt-
tämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensa kehittyvät 
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• oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään 
• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja muo-

toihin 
• oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 
• oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on 

elinkaari  
• tutustuu tietoteknisten välineiden käyttöön käsityöprosessin eri vaiheissa ja erilai-

sissa oppimisympäristöissä 
• oppii vähitellen hallitsemaan kokonaisen käsityöprosessin 
• tutustuu arkielämään liittyvään teknologiaan 
• oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden työtä 

 
Käsityöopetuksen tavoitteena on kehittää: 

• kädentaitoja 
• suunnittelukykyä 
• työskentelyohjeiden seuraamista 
• oma-aloitteisuutta 
• ongelmanratkaisukykyä 
• työnteon arvostusta 
• yhteistyökykyä 
• työturvallisuutta 
• vastuullisuutta 
• luovuutta 
• työskentelyn ja työn tulosten arviointia 
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TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 Vuosiviikkotunteja 2 
Ompelu 
Käsin ompelu 
Koneompelun alkeet 
Silitys 
 

Ompelu 
Helppo ompelutyö kaavaa käyttäen 
esim. käsityöpussi 
 

Kankaan koristelu 
Yhdistettynä ompelutyöhön 
 

Kankaan koristelu 
Erilaiset koristepistot yhdistettynä 
esim. ompelutyöhön 

Neulonta 
Langan keriminen 
Silmukoiden luominen 
Oikea silmukka 
 

Neulonta 
Oikea työote 
Nurja silmukka 
Neuleen päättäminen 
Neulemerkit 

Virkkaus 
Oikea työote 
Ketjusilmukka (kjs) 

Virkkaus 
Oikeat työvälineet 
Kiinteä silmukka (ks) 

Erikoistekniikat 
Esim. kankaanpainanta 
tupsut, hapsut ym. 

Erikoistekniikat 
Täydennetään 3 luokan taitoja 

Keskeiset sisällöt 
keskeisiä tekstiilityön materiaaleja, työvälineitä ja työtapoja 
työskentelyyn ja työtilaan liittyvät turvallisuustekijät 
omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien teknii-
koiden kokeilua ja harjoittelua, suunnitelmien erilaisia kuvaustekniikoita sekä tuotteiden valmis-
tamista 
kotipaikkakunnalle omaleimaisia vanhoja ja uusia käsityötuotteita, -välineitä, -materiaaleja ja 
työtapoja  
oppilasta lähellä olevien, luonnossa ja rakennetussa ympäristössä esiintyviä ilmiöitä ja niiden 
teknologisia sovelluksia 
materiaalin ja tuotteiden huolto, kunnostus ja korjaus sekä kierrätys ja uudelleen käyttö 
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TEKNINEN TYÖ 
 
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT 
 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunteja      2 Vuosiviikkotunteja   2 
Työskentely perustyövälineillä 
Oppilas oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä 
käsitteitä ja työkaluja. Hallitsee niiden sijoitus-
paikan työsalissa. 
Oppii tuntemaan työstämisvaiheet eri materiaa-
leja käsiteltäessä. Tuottaa vähitellen kokonai-
sia käsityöprosesseja itsenäisesti työniloa tun-
tien. Huolehtii työpaikkansa siisteydestä ja tur-
vallisuudesta. Oppilas arvioi työtään.  

Työskentely perustyövälineillä 
Oppii tuottamaan  
itsenäisesti suunniteltuja tai mallin mukaan 
rakennettuja käsityöprosesseja. Hallitsee 
työskentelyvaiheet omatoimisesti ohjeiden 
mukaan. Hallitsee työssään muotoilun ja pin-
takäsittelyn merkityksen. Oppilas arvioi työ-
tään. 
 

Työskentely eri materiaaleilla 
Oppilas osaa luoda eri materiaaleista suunnit-
telemansa tarve-esineen mallin mukaan. Oppi-
las arvioi työtään. 

Työskentely eri materiaaleilla 
Oppilas osaa suunnitella  ja luoda itsenäisesti 
tarve-esineen eri materiaaleista. Oppilas arvioi 
työtään. 

Työskentely luontoon liittyen 
Oppilas ideoi luontoon liittyen  omaan ympäris-
töönsä käyttöesineen. Työstää ohjatusti perin-
teisin tavoin. Esim. lintulauta, ruokinta-
automaatti. Oppilas arvioi työtään. 
 

Työskentely luontoon liittyen 
Oppilas ideoi luontoon liittyen omaan ympäris-
töönsä käyttöesineen. Työstää itsenäisesti 
perinteisin tavoin. Esim. linnunpönttö, telkän 
pönttö, ruokinta-automaatti. Oppilas arvioi työ-
tään. 

Polkupyörän huolto 
Oppilas osaa huoltaa ja rasvata polkupyöränsä 
perusvarusteet ja pienet viat itsenäisesti. 

Polkupyörän huolto 
Oppilas suoriutuu itsenäisistä polkupyörän 
huollosta ja pikku korjauksista. 
 

 
ARVIOINTI 
 
Vuosiluokilla 3 – 4 käsityöstä annetaan sanallinen arviointi. 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas 

• osaa ohjatusti tuottaa luovia ideoita ja kokeilla teknisiä ratkaisuja sekä suunnitella 
toteuttamiskelpoisen tuotteen 

• työskentelee ohjattuna tarkoituksenmukaisesti suunnitelmaansa toteuttaen ja työ-
turvallisuuden huomioon ottaen 

• hallitsee käsityön perustekniikoita, tuntee keskeisiä käsitteitä ja tunnistaa perusma-
teriaaleja 

• työskentelee pitkäjänteisesti sekä ryhmän jäsenenä että itsenäisesti, haluaa kehit-
tyä käsityöntekijänä ja tuntee vastuunsa yhteisistä työvälineistä ja työtilojen järjes-
tyksestä ja viihtyisyydestä 

• ymmärtää elinympäristön teknologisia toimintaperiaatteita 
• arvioi ja arvostaa omaa ja toisten työskentelyä, oppimista sekä työn tuloksia 
• suhtautuu myönteisesti omaan ja muiden kansojen kulttuuriperintöön. 
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Vuosiluokat 5 –6 
 
Käsityö kehittää valmiuksia selviytyä käytännön töistä muuttuvassa maailmassa. Työsken-
tely on oppilaan ja opettajan välistä sekä oppilaiden keskinäistä yhteistyötä ideasta tuot-
teen aikaansaamiseksi oppilaan kehitystaso ja edellytykset huomioon ottaen. Käsityön 
opetuksen tehtävänä on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja ja –taitoja siten, että 
hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, työtapa- ja 
työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan suunnitteluun 
ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin laatua. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Syventäen ja tarkentaen 3-4 lk:n tavoitteita. 
 
 
TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunteja 2 Vuosiviikkotunteja 2 
OMPELU 
Mittojen ottaminen 
Kaavan käyttäminen henkilökohtaisen 
vaatteen valmistuksessa (esim. vapaa-
ajan housut tai hame) 
 

OMPELU 
Aikaisempaa monimutkaisemman vaatteen 
suunnittelu ja toteutus 
 

NEULONTA 
Suljettu neule 
Neulemalleihin tutustuminen 
Lisäyksiä ja kavennuksia 
 

NEULONTA 
Sujuva neulominen 
Uusia neulemalleja 
 

VIRKKAUS 
Loput virkkauksen perussilmukat 
Helpon ohjeen seuraaminen 
 

VIRKKAUS 
Monimutkaisempien mallien toteutus vaativam-
milla langoilla 

KANKAAN KORISTELU 
Aikaisemmin opittujen tekniikoiden yhdis-
täminen luovasti muihin töihin 
 

KANKAAN KORISTELU 
Valitun perinnetekniikan soveltaminen nykyaikai-
seen tuotteeseen 
 

Tekstiilitietoa valmistettavien töiden yhteydessä esim. materiaalituntemusta, tekstiilien hoi-
toa. 
Keskeiset sisällöt: 
tuote- ja prosessi-ideointi 
muodot, sommittelu ja värit 
materiaali- ja kuluttajatietous 
tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 
erilaiset työjärjestykset ja työohjeet 
käsityössä esiintyvien ongelmien ja tuotosten kuvaus-, raportointi- ja dokumentointitekniikoi-
ta 
tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja muotoilusta sekä vaikutteita 
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muista kulttuureista 
oman paikkakunnan tuotantoelämään ja yrittäjyyteen tutustuminen 
oman työskentelyn ja sen tulosten arviointi sekä osallistuminen myös toisten töiden yhtei-
seen tarkasteluun 
 
 
TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 
Työskentely perustyövälineillä: Oppilas 
suunnittelee ja piirtää mittakaavassa työnsä. 
Oppilas hallitsee eri työvaiheet annettujen 
ohjeiden mukaan. Osaa käyttää eri työkaluja
työstämiseen. Hallitse ohjatusti pintakäsitte-
lyn eri vaiheet. Oppilas suoriutuu 
työstään osittain omatoimisesti. Oppilas it-
searvioi työnsä. 

 Työskentely perustyövälineillä: Oppilas suun-
nittelee ja piirtää työnsä mittakaavassa. 
Oppilas käyttää itsenäisesti eri työvaiheissa 
työvälineitä ja työtapoja. Hallitsee pintakäsitte-
lyn eri vaiheet. Oppilas suoriutuu työstään 
omatoimisesti. Oppilas itsearvioi työnsä. 
 
 

Työskentely eri materiaaleilla: Oppilas 
suunnittelee työnsä. Oppilas suoriutuu eri 
työvaiheista ohjatusti. Omaksuu erilaisia 
käsittelytapoja ja tuottaa ohjatusti esim. me-
tallista tai muovista käyttöesineitä. Oppilas 
itsearvioi työnsä. 
 

Työskentely eri materiaaleilla: Oppilas suunnit-
telee työn itse. Suoriutuu eri materiaalien työs-
tämisestä itsenäisesti. omaksuu erilaisia käsit-
telytapoja ja tuottaa 
itsenäisesti eri materiaaleista kokonaisuuksia 
esim. juustohöylä tai puukko. Oppilas itsearvi-
oi työnsä. 
 

Työskentely luontoon liittyen: Oppilas ideoi  
ohjatusti luontoon liittyen omaan ympäris-
töönsä käyttöesineen. Työstää ohjatusti pe-
rinteisin tavoin. Esim. telkän pönttö, minkin-
loukku, ruokintalaite, uistin, pilkki, perho, 
puikkari, makkaratikku 
Oppilas itsearvioi työnsä. 
 

Työskentely luontoon liittyen: Oppilas  ideoi 
itsenäisesti luontoon liittyen omaan ympäris-
töönsä käyttöesineen. Työstää perinteisin ta-
voin. Esim. haukikoukku, verkonuitin, telkän 
pönttö, puikkari, uistin, pilkki, makkaratikku 
Oppilas itsearvioi työnsä 
 

Työskentely elektroniikkaan liittyen: Oppilas 
työstää ohjatusti elektronisen laitteen ja ra-
kentaa sille kotelon. Oppilas itsearvioi työn-
sä 
 

Työskentely elektroniikkaan liittyen: Oppilas 
työstää kytkentäkaavion mukaan elektronisen 
laitteen ja rakentaa sille kotelon. 
Oppilas itsearvioi työnsä 

 
 

7.16.2 Vuosiluokat 7-9 
 
Käsityö on työ-, taito-, teknologia- ja taidekasvatusta sekä tietoa ja taitoa, suunnittelua, 
ongelmanratkaisua, luovaa ajattelua, elämyksiä ja positiivisia kokemuksia. Opetus käsittää 
kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen työn että tekstiilityön oppiainesta, minkä lisäksi 
oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus opiskella valinnaisaineena teknistä ja tekstiilityötä 
vuosiluokilla 8 ja 9. 
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TAVOITTEET 
 
Syventäen ja tarkentaen 3-6 lk:n tavoitteita, ja lisäksi oppilas 

• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja esteet-
tisiä tuotteita sekä ottamaan työskentelyssään huomioon myös eettiset, ekologiset 
ja taloudelliset arvot 

• perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- 
ja teknologiakulttuuriin saaden ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
omaan suunnittelutyöhönsä  

• perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin, joi-
ta voi soveltaa arkielämässä, jatko-opinnoissa, tulevissa työtehtävissä ja harrastuk-
sissa 

• oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä etsi-
mään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä muiden 
kanssa käyttäen apuna erilaisia tietolähteitä 

• oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, yh-
teiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 

• oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja. 
 
Käsityöopetuksen tavoitteena on: 

• taloudellinen ajattelu 
• myönteinen asenne käsityöhön harrasteena 
• oppia tekemään välttämättömät kotona tarvittavat käsityöt ja korjaukset 
• osata hankkia oikeat materiaalit 
• oppia tulkitsemaan erilaisia ohjeita 
• oppia ajattelemaan ekologisesti ja kriittisesti 
• innostaa suhtautumaan käsityöhön ammattina myönteisesti 

 
 
TEKSTIILITYÖN SISÄLLÖT 
 
 
7. luokka 8. ja 9. luokka valinnainen tekstiilityö  
Vuosiviikkotunteja 3 Vuosiviikkotunnit 2 tai 4 
OMPELU 
Oman työn suunnittelu 
Materiaalien hankinta 
Kaavan käyttö 
Vaatteen valmistus työohjeita 
noudattaen 
Kierrätys: vanhan vaatteen uu-
delleenkäyttö 
 

OMPELU 
Asukokonaisuuksien suunnittelua 
Uusia materiaaleja  
Neuloksien työstäminen 
Kodin tekstiili 
Perheen vaatetus (esim. lastenvaatteet) 
 
 

NEULONTA 
Tuotteen muotoaminen neulon-
nan keinoin 
Työohjeen seuraaminen 
 

LANKATYÖT 
Langasta työstämistä haluamallaan tekniikalla (esim. 
kankaankudonta, neulonta, koneneulonta, virkkaus, 
solmeilu, yms.) 
 

KIRJONTA ERIKOISTEKNIIKAT 
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Pistokirjonta: erilaiset pistot ja 
niiden soveltaminen vapaasti 
itse suunniteltuun kirjontatyöhön 
 

Jokin uusi tekniikka (esim. silkkimaalaus, kankaan-
painanta, huovutus, kirjonta, tilkkutyö, yms.) yhdistetty-
nä johonkin ompelutyöhön. 

VIRKKAUS 
Virkkauksen perusteet 
Virkkausohjeen seuraaminen 

 

 



 169

 
TEKNISEN TYÖN SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 9. luokka 
Vuosiviikkotunnit    3 Vuosiviikkotunnit      2 tai 4 Vuosiviikkotunnit    2 tai 

4 
Metallityö: metallin perustyöta-
vat 
Metallien liittäminen 
Hitsaukset ja kovajuotto 
Metallien pintakäsittely 
 

Metallityö: 7 lk:n lisäksi metal-
lien kuumamuotoilu ja lämpö-
käsittely 

Metallityö: suunnitellaan 
ja valmistetaan laajempia 
ja vaativampia  töitä 

Puutyö: puutyöstön perusko-
neet ja niiden turvallinen ja oi-
keaoppinen käyttö 
Erilaiset liitokset 
Pintakäsittely ja heloitukset 
 

Puutyö: 7 lk:n lisäksi työstöta-
pojen  ja  –taitojen syventämi-
nen eri puumateriaalien käyttö 

Puutyö: suunnitellaan ja 
valmistetaan laajempia ja 
vaativampia töitä 

Kone- ja sähköoppi sekä elekt-
roniikka ja muovityö: sähköopin 
perusteet ja komponentit 
Pehmytjuotto 
Rakentelusarjan valmistaminen 

Kone- ja sähköoppi sekä  
elektroniikka ja muovityö: 7 
lk.n lisäksi laajennetaan pe-
ruskäsitteiden tietämystä ja 
sovelletaan käytäntöön. 

Kone- ja sähköoppi sekä 
Elektroniikka ja muovi-
työ: suunnitellaan ja ra-
kennetaan laajempia ja 
vaativampia töitä 

 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
8 lk: elektroniikkakurssi 16 h 
Sähköiset suureet, komponentit ja piirrosmerkit, yleismittarin käyttö, piirilevyn ja pienen 
elektronisen laitteen valmistus, elektronisen laitteen valmistus rakennussarjasta. 
 
9 lk:n moottori- ja ajoneuvotekniikan 16 h 
perehtyminen eri moottorityyppeihin ja ajoneuvotekniikkaan. Huoltotoimia ja säätöjen 
moottorikelkkaan ja mönkijään. 
 
ARVIOINTI 
 
Vuosiluokilla 5 – 9 käsityöstä annetaan numeroarviointi. 
 
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 
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• 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. 

 
Itsearviointi ja prosessin pohdinta 
Oppilas 

• kykenee ohjatusti tarkasteleman 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. 

 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 
Tekemällä oppii 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Valmistetaan perinnetöitä. Tutustutaan muiden maiden käsityöperinteeseen lähtökohtana 
oppilaiden tuomat ideat. 
 
Viestintä- ja mediataito 
Käsityöprosessin aikana oppilas hankkii tietoa, esittää omia suunnitelmiaan ja työselityksi-
ään eri raportointimenetelmin, saa ja antaa palautetta. Käsityötuote on ilmaisun väline, 
siihen sisältyy symbolisia merkityksiä eli viestejä. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
Käsityön tekijän toimiessa itsenäisesti ja tavoitteellisesti omasta työstään vastuuta kantaen 
ja toimeen tarttuen, hänen sisäinen yrittäjyytensä ja osallistuvuutensa kehittyvät. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
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Oppilas tulee tutustuttaa ekologiseen kestävään kehitykseen aiheinaan tuotteen elinkaari, 
kierrätys, korjaus ja huoltaminen. 
 
Turvallisuus ja liikenne 
Työsuojelusäädösten, työvälineiden turvallisen käytön ja oppimisympäristöstä huolehtimi-
sen avulla oppilasta kasvatetaan huomioimaan turvallisuusnäkökohtia. 
Ihminen ja teknologia 
nykyaikaisten materiaalien ja työvälineiden käyttö ja niiden työtä helpottava vaikutus. 
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7.17 Liikunta 
 
 

7.17.1 Vuosiluokat 3 – 4 
 
Vuosiluokkien 3 - 4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä 
yksilölliset kehittymismahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa 
ilmapiirissä kohti lajitaitoja. Liikunnan opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, 
mielikuvitukselle ja oivalluksille. 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• oppii monipuolisesti liikunnan motorisia perustaitoja ja saa virikkeitä liikunnan har-

rastamiseen 
• oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon 
• kehittyy itsenäisen työskentelyn taidoissa ja yhteistyötaidoissa kannustavassa ilma-

piirissä ilman keskinäisen kilpailun korostumista 
• oppii hyvää käytöstä, sovittujen sääntöjen noudattamista ja reilun pelin henkeä 
• oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa 
• oppii pukeutumaan liikuntaa varten sekä huolehtimaan puhtaudestaan 
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SISÄLLÖT 
 
3. luokka 4. luokka 
Vuosiviikkotunteja 3 Vuosiviikkotunteja  3 
Perusvoimistelua, voimistelua välineillä ja 
telineillä  

Perusvoimistelua, voimistelua välineillä ja telineil-
lä 

- temppuradat -vaativammat temppuradat 
Musiikkiliikuntaa, leikkejä ja pikkutansseja Musiikkiliikuntaa, leikkejä ja pikkutansseja 
Tutustumista eri palloilulajeihin kuten jalkapal-
lo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, sähly ja 
jääpelit sekä niiden viitepeleihin ja pienpelei-
hin 

Harjoittaen em. palloilulajeja 
 

Vesiliikuntaa, vesileikkejä ja uintiharjoituksia 
- kaupungin uintiopetussuunnitelma 

Vesiliikuntaa, vesileikkejä ja uintiharjoituksia 
- kaupungin uintiopetussuunnitelma 

Suunnistusta ja retkeilyä 
tutustumista kartan lukuun 

Suunnistusta ja retkeilyä 
syvennetään kartan lukutaitoa 

Talviliikuntaa: luistelua, hiihtoa ja rinnehiihtoa 
eteen ja takaperin luistelua 
perinteinen ja luisteluhiihto 
mäenlaskutyylit  

Em. tekniikoita kehittäen 

Yleisurheilua: juoksut, hypyt, heitot 
nopeutta ja kestävyyttä  
monipuolisesti, 
runsaasti toistoja leikinomaisesti 

Yleisurheilua: em. taitoja kehittäen 
nopeutta ja  kestävyyttä  
monipuolisesti, runsaasti toistoja leikinomaisesti 

 
 
KUVAUS OPPILAAN HYVÄSTÄ OSAAMISESTA 4. LUOKAN PÄÄTTYESSÄ 
 
Oppilas 

• hallitsee motoriset perustaidot ja osaa käyttää niitä monipuolisesti eri liikuntamuo-
doissa 

• osaa joitakin perus-, väline- ja telinevoimistelun liikkeitä 
• osaa joitakin pallopelejä sekä käsitellä pelivälinettä myös leikkeihin ja harjoituksiin 

sovellettuna 
• osaa luistelussa liukumisen, eteenpäin luistelun ja jarrutuksen 
• osaa hiihdossa perinteisen hiihdon ja luisteluhiihdon sekä mäenlaskun alkeita 
• osaa liikkua luonnossa alkeiskarttaa hyväksi käyttäen ja luontoa kunnioittaen 
• pystyy uimaan vähintään 50 metriä 
• osaa ilmaista itseään luovasti liikunnan avulla ja liikkua jonkin rytmin tai musiikin 

mukaan 
• osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudestaan 
• toimii itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistuu vastuulli-

sesti ja yritteliäästi liikunnan opetukseen. 
 
 
ARVIOINTI 
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4. luokan arviointi on oppilaan jatkuvaa seurantaa. Liikunnan sanallisen arvioinnin perus-
tana ovat oppilaan asennoituminen, käyttäytyminen ja yhteistyötaidot liikuntatunneilla, fyy-
sinen suorituskyky sekä tiedot ja taidot liikunnassa. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 

• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvaminen 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• luonnossa liikkumisen säännöt, oikeudet ja velvollisuudet 
 
Turvallisuus ja liikenne 

• liikennekäyttäytyminen 
• ensiaputaidot 
• oikeat varusteet 

 
 

7.17.2 Vuosiluokat 5 – 9 
 
Vuosiluokkien 5 - 9 liikunnanopetuksessa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset valmiu-
det, sukupuolten erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot. Opetuksessa painote-
taan liikunta- ja lajitaitojen oppimista, niiden soveltamista ja fyysisen kunnon kehittymistä. 
Monipuolisen liikunnan avulla tuetaan oppilaan liikunnallisen harrastuksen löytymistä. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas 

• kehittää motorisia perustaitojaan sekä fyysistä kuntoaan ja oppii liikunnan lajitaitoja 
ja –tietoja 

• oppii ymmärtämään liikunnan merkityksen oman terveyden ylläpitämisessä sekä 
tarkkailemaan ja kehittämään omaa toimintakykyään ja hyvinvointiaan 

• kehittää uimataitoaan sekä oppii vedestä pelastamisen taitoja 
• oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan asianmukaisesti erilaisiin liikuntatilan-

teisiin 
• kokee liikunnan ja oppimisen iloa 
• oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä 

kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioimisessa. 
 
SISÄLLÖT 
 
5. luokka 6. luokka 
Vuosiviikkotunnit 3 Vuosiviikkotunnit 3 
Voimistelua ilman välineitä, välineillä 
ja telineillä 
temppuradat ja telinevoimisteluliik-

Voimistelua ilman välineitä, välineillä ja 
telineillä 
vahvistetaan taitoja ja lisätään liikkeitä 
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keet 
Musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä 
tansseja 
valssi 

Musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tansse-
ja 
 valssi 

Palloilua ja mailapelejä 
 harjoitetaan peruslajitaitoja ja peliaja-
tusta 

Palloilua ja mailapelejä 
kehitetään peruslajitaitoja ja peliajatusta 

Uinti ja vedestä pelastaminen 
 kaupungin uintiopetussuunnitelma 

Uinti ja vedestä pelastaminen 
kaupungin uintiopetussuunnitelma 

Luontoliikuntaa, kuten suunnistusta ja 
retkeilyä 
kartanlukua ja kartan suuntaamista 

Luontoliikuntaa, kuten suunnistusta ja 
retkeilyä 
kompassin avulla 

Talviliikuntaa, kuten luistelua ja jää-
pelejä, hiihtoa ja rinnehiihtoa 
hiihto- ja luistelutaitoja vahvistetaan ja 
monipuolistetaan 

Talviliikuntaa, kuten luistelua ja jääpele-
jä, hiihtoa ja rinnehiihtoa 
hiihto- ja luistelutaitoja vahvistetaan ja 
monipuolistetaan 

Yleisurheilu 
 pika- ja kestävyysjuoksu, pituus ja 
korkeushyppy, keihäs ja kuula 
 

Yleisurheilu 
pika- ja kestävyysjuoksu, pituus ja kor-
keushyppy, keihäs ja kuula 

Fyysisen kunnon kehittämistä, sen 
seurantaa ja lihashuoltoa 
 lihaskuntoharjoituksia 
 venyttelyä 

Fyysisen kunnon kehittymistä, sen seu-
rantaa ja lihashuoltoa 
 lihaskuntoharjoituksia 
 venyttelyä 

 
 
SISÄLLÖT 
 
7. luokka 8. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 Vuosiviikkotunnit 2 
Teline- ja perusvoimistelu 
laajennetaan liikemäärää 
yhdistellään sarjoiksi 

Teline- ja perusvoimistelu 
syvennetään taitoja 

Musiikki- ja ilmaisuliikunta ja tanssi 
paritansseja, liikuntaa musiikin avulla 
(aerobic, rytmiikka, itseilmaisu) 

Musiikki- ja ilmaisuliikunta ja tanssi 
uusia tansseja 
liikuntaa musiikin avulla 

Palloilu ja mailapelit 
kehitetään pelitaitoja (tekniikka ja tak-
tiikka) kori-, jalka-, lento-, pesä- ja 
sulkapallossa sekä jääpeleissä ja sa-
libandyssä 

Palloilu ja mailapelit 
syventäminen jatkuu 
pelaamisnopeuden lisääminen 

Vesiliikunta 
harjoitellaan tekniikoita rinta-, krooli- 
ja selkäuinnissa sekä  
sukeltamisessa että hyppäämisessä 
ja hengenpelastuksessa 
- pelataan vesipelejä 

Vesiliikunta 
kehitetään sulavuutta ja kestävyyttä se-
kä nopeutta eri tyyleissä 

Talviliikunta 
hiihtoa perinteisellä ja luistelutyylillä, 

Talviliikunta 
hiotaan tyylejä matkahiihdolla, voitelutie-
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mäenlaskua 
luistelun harjoittelua (sirklaus, suun-
nanvaihdot jne.) 
jääpelejä 

toutta 
kehitetään sulavuutta luistelussa 

Yleisurheilu 
pika- ja kestävyysjuoksua 
pituus- ja korkeushyppyä 
keihään- ja kiekonheittoa ja kuulan-
työntöä 
tekniikkaa ja tietoa lisäämällä seura-
taan tuloskehitystä 

Yleisurheilu 
katso vierestä 

Luontoliikunta 
suunnistusta ja retkeilyä kartan ja 
kompassin avulla turvallisesti ja luon-
toa kunnioittaen 

Luontoliikunta 
vaativampia suunnistustehtäviä, itse-
näistä suunnistusta 

Kuntoilu 
kuntosalityöskentelyä 
kuntopiirejä ja ”kotijumppaa” 
peruskestävyysharjoittelua 
lihashuoltoa ja kunnon seurantaa 
 

Kuntoilu 
katso vierestä 

 
 
9. luokka 
Vuosiviikkotunnit 2 
Teline- ja perusvoimistelu 
syvennetään taitoja 
Musiikki- ja ilmaisuliikunta ja tanssi 
uusia tansseja 
liikuntaa musiikin avulla 
Palloilu ja mailapelit 
syvennetään opittuja taitoja 
Vesiliikunta 
syvennetään opittuja taitoja 
Talviliikunta 
syvennetään opittuja taitoja 
Yleisurheilu 
syvennetään opittuja taitoja 
Luontoliikunta 
syvennetään opittuja taitoja 
Kuntoilu 
syvennetään opittuja taitoja 
 
 
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 
 
Oppilas 

• osaa ydintaidot perusliikunnasta, kuten juoksusta, pituus- ja korkeushypystä sekä 
heitto-ja työntölajeista 
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• pystyy voimistelussa suoriutumaan pienistä sarjoista permannolla, välineillä ja teli-
neillä 

• osaa jonkin suomalaisen kansantanssin ja seuratanssin ja osoittaa liikkumisessaan 
rytmillistä luovuutta 

• osaa yleisimpien palloilulajien perusteet ja osaa pelata niitä sääntöjen mukaan 
• osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen luontoa kunnioittaen 
• ymmärtää jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet 
• pystyy uimaan vähintään 200 metriä hypättyään syvään veteen, josta matkasta 50 

metriä on selkäuintia, sekä hallitsee vedestä pelastamisen taitoja 
• osaa luistella sujuvasti ja hallitsee hiihdon perustyylit 
• osoittaa aktiivisuutta sekä oppimis- ja yrittämishalua liikuntatunneilla ja suhtautuu 

koululiikuntaan myönteisesti 
• varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 
• osoittaa toiminnassaan vastuuta ja kykyä ottaa toiset huomioon sekä noudattaa so-

pimuksia ja sääntöjä ja reilun pelin periaatetta 
• pystyy itsenäiseen harjoitteluun ohjatussa tilanteessa sekä toimimaan ryhmässä ja 

joukkueessa  
• ymmärtää terveyden ja liikunnan väliset yhteydet 
• tuntee kansallista ja kansainvälistä liikuntakulttuuria 

 
 
ARVIOINTI 
 
Arviointi on oppilaan jatkuvaa seurantaa. Oppilasta voidaan arvioida havainnoimalla sekä 
erilaisilla testeillä. Liikunnan arvosanan perustana ovat tiedot ja taidot liikunnassa, fyysinen 
suorituskyky, asennoituminen, käyttäytyminen ja yhteistyötaidot liikuntatunneilla. 
 
 
VALINNAISKURSSIT 
 
Valinnaisen liikunnan tavoitteena on liikunnallisen elämäntavan omaksuminen ja liikunnan 
kokeminen rentoutumisen ja virkistäytymisen välineenä sekä fyysisen toimintakykyisyyden 
ja eri lajitaitojen edelleen kehittäminen. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 

• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvaminen 
 
Viestintä- ja mediataito 

• käsiviestintätaitojen oppiminen 
• erotuomaritoiminta 
• av-välineet opetusvälineinä 

 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• toimitsijatoiminta (kisat) 
• urheiluseuratoiminta 
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Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
• luonnossa liikkumisen säännöt 
• oikeudet ja velvollisuudet 
• välineistä huolehtiminen 

 
Turvallisuus ja liikenne 

• liikennekäyttäytyminen 
• ensiaputaidot 
• oikeat varusteet 
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7.18 Kotitalous 
 
 

7.18.1 Vuosiluokat 7 – 9 
 
Kotitalouden opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaan valmiuksia selvitä arkipäivän hal-
linnasta. Opetuksessa pyritään edistämään oppilaan vastuuta terveydestään, ihmissuh-
teistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. Kotitalo-
usopetus perustuu käytännön työtaitojen kartuttamiseen työskentelemällä ryhmässä tai 
yksin samalla huomioiden oppilaan omat lähtökohdat. Päämääränä on tukea oppilaan ko-
konaisvaltaista kasvua. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvin-
voinnin kannalta 

• pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimin-
taansa 

• tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä ja 
käyttämään tarkoituksenmukaisia aineita, välineitä ja työtapoja 

• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan ku-
lutukseen liittyviä ongelmia 

• tiedostamaan kotitalouksien toimintaan liittyvää kansallista kulttuuria sekä kansain-
välistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 

7. luokka  
3 vuosiviikkotuntia  
Ravitsemus- ja ruokakulttuuri 
ravitsemussuositukset ja terveellinen 
ruoka 
ruoan laatu ja turvallisuus 
perusruoanvalmistusmenetelmät 
perusleivontamenetelmät 
aterioiden suunnittelu 
erilaisia ruokailutilanteita suomalaises-
sa ruokakulttuurissa 
ruokakulttuurien muuttuminen 
 

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta 
oman rahankäytön suunnittelu 
kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdolli-
suudet 
tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö
kulutuksen ympäristövaikutukset 
 
 

Perhe ja yhdessä eläminen 
hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat 
sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilma-
piiri 
tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä 
 

Koti ja ympäristö 
asunnon ja tekstiilien hoito 
kotitalouden jätehuolto 
kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden 
käyttöä 
työturvallisuutta ja ergonomiaa 

 
 
TYÖTAVAT 
 
Työtapoja valittaessa tavoitteena on niiden avulla kehittää oppimisen, ajattelun ja ongel-
manratkaisutaitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. 
Työtapojen valinnan kautta edistetään yksilön luovuutta ja tuotetaan elämyksiä. 

• Opettajan opetus, ohjaus, avustus, demonstrointi 
• Oppilaan käytännön työskentely ja siitä vastuun ottaminen yksin, pareittain, pien-

ryhmässä tai koko oppilasryhmässä sekä kotitehtävinä. 
• Joidenkin aihekokonaisuuksien oppimisessa käytetään itsenäistä- ja parityöskente-

lyä. Työt puretaan oppilaiden tuottamina esityksinä. 
• Aterioiden suunnittelu, toteutus, arviointi ja kustannusten laskeminen pienrymissä. 
• Keskustelut 
• Opintokäynti 
• Vierailija 

 
 
ARVIOINTI 
 
Arvioidaan tietoja, taitoja ja asenteita. Arviointia suorittavat oppilas itse, oppilasryhmä ja 
opettaja sekä vanhemmat esim. kotitehtävien yhteydessä. Kotitalouden arvioinnissa kiinni-
tetään huomiota mm. oppilaan 

• tuntikäyttäytymiseen: aktiivisuuteen ja tehtävien suorittamiseen 
• tiedon hankintaan: tavoitteena on oppilaan itsenäinen työskentely ja annettujen oh-

jeiden noudattaminen 
• työn suunnitteluun: työvälineiden käyttöön ja työvaiheiden järjestykseen 
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• työn toteutukseen: työskentelyn siisteyteen ja huolellisuuteen sekä jälkitöiden teke-
miseen 

• työn arviointiin: pyritään siihen, että oppilas osaa arvioida omaa työskentelyään, 
ryhmässä toimimista ja työskentelyn tuloksia 

• harrastuneisuuteen: kotitalousopetuksen antamien työtaitojen siirtäminen kotityöhön 
• yhdessä elämiseen: toisten huomioon ottamiseen, hyviin tapoihin  

 
Arviointimenetelmät 

• jatkuvan näytön arviointi 
• teoriakoe 
• käytännön työkoe 
• oppimispäiväkirja 
• harrastuneisuuskortti 
• itsearviointi ja oppilaiden ja opettajan väliset arviointikeskustelut 

 
Arviointikriteerit arvosanalle 5 (välttävä) 
Oppilas 

• vaatii jatkuvaa ohjausta 
• noudattaa annettuja ohjeita puutteellisesti 
• ei ota vastuuta 
• ei osoita yhteistyökykyä 
• osaa joitakin ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustaitoja. 

 
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. 

 
Käytännön työtaidot 
Oppilas 

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

• osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa aterian-
sa 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 puhdistusai-

neita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta. 
 
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
Oppilas 

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



 182

• osaa pääpiirteittäin kertoa mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman ra-
hankäyttösuunnitelmansa 

• tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu ja vaikutusmahdollisuudet. 
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7.18.2 Valinnainen kotitalous 8 - 9 luokka (2 h/vko) 
 
Valinnaisen kotitalouden tavoitteena on syventää seitsemännen luokan perustaitoja. Kehit-
tää edelleen suunnittelu-, toteutus- ja arviointitaitoja kaikilla kotitalouden taitoalueilla. 
 
Ravitsemus- ja ruokakulttuuri 
elintarviketietoutta 
terveelliset ruoanvalmistusmenetelmät 
leivontamenetelmät 
monipuolinen työvälineiden ja koneiden 
käyttö sekä hoito 
ateriakokonaisuuksien suunnittelu, toteutus 
ja arviointi 
kodin juhlien suunnittelu 
itsenäinen oman työn suunnittelu ja työsken-
tely 
suomalainen- ja kansainvälinen ruokakult-
tuuri 
säilöntä 
teemapäivät 

Kuluttajakasvatus 
taloudellinen ajattelu energian kulutuksessa, 
ympäristön ja oman talouden hoidossa 
kustannuslaskenta 
kodin koneiden valintaperusteet 

Asuinympäristö- ja hygienia 
ympäristöystävälliset toimintatavat, kestävä 
kehitys 
keittiöhygienia 
kodin viihtyvyys 
 

Ihmissuhteet 
 yhteistyötaitojen kehittäminen 

 
 
ARVIOINTI 
 
Arviointi tapahtuu samalla tavalla kuin yhteisen kotitalouden arviointi. Kriteerit ovat samat, 
mutta valinnaisessa painotetaan enemmän itsenäisyyttä ja vastuullisuutta tiedonhankinta- 
ja käsittelytaidoissa, työtehtävien suorittamisessa sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidois-
sa. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
 
Ihmisenä kasvaminen 

• Toisen huomioon ottaminen tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. 
• Yhteistoiminta ryhmässä sekä suunnittelussa että työskentelyssä. 
• Vastuu ryhmän toiminnasta. 
• Omien työskentelytaitojen kehittäminen. 

 
Terveellisten elämäntapojen kehittäminen. 
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 

• Tutustuminen suomalaiseen eri maakuntien ruokakulttuureihin sekä muutamiin 
kansainvälisiin ruokakulttuureihin myös valmistamalla niihin liittyviä ruokia. 



 184

 
Viestintä- ja mediataito 

• Oppimistehtävien tiedon haussa käytetään internettiä, lehtiä ja alan julkaisuja. 
• Projektitöiden esittelyä. 
• Paikallisen lehden tilaaminen jutun tekoon oppiaineessa tapahtuvasta erityisestä, 

mielenkiintoisesta aiheesta. 
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 

• Oppilas oppii oman ja ryhmänsä työskentelyn kautta kantamaan vastuuta työtehtä-
vistään. Oppilas oppii näkemään työnsä merkityksen työtaitojensa kehittymisenä ja 
oman persoonansa kasvuna. 

• Tutustuminen paikallisiin ruokapalvelualan liikeyrityksiin ja majoituspalveluihin. 
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 

• Oman toiminnan ja valintojen vaikutus ympäristöön (jätteet, vesi, energia). Kestävä 
elämäntapa. 

• Kuluttajatietoa. 
 
Turvallisuus ja liikenne 

• Työturvallisuus kotitaloustöissä: turvallinen työskentely, onnettomuuksien välttämi-
nen työskenneltäessä ja toimiminen onnettomuuden sattuessa. 

 
Ihminen ja teknologia 

• Kotitalouskoneiden tarkoituksenmukainen käyttö. 
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7.19 Valinnaiset aineet 
 
 
 
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen 
yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä 
haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti.  Valinnais-
ten aineiden tehtävä on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja 
löytää uusia kiinnostuksen kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen ta-
voitteita. Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 6. §:ssä on määritelty valinnaisten ainei-
den yhteenlaskettu vähimmäisviikkotuntimäärä sekä niiden jakaminen 

• oppiaineiden syventäviin tai soveltaviin oppimääriin 
• useasta oppiaineesta muodostettuihin kokonaisuuksiin 
• vieraisiin kieliin 
• tietotekniikkaan liittyviin aineisiin. 

 
Kemijärvellä valinnaisaineina ovat ainakin kotitalous, tekninen työ, tekstiilityö, musiikki, 
kuvataide, liikunta, B-kielet (ks. kieliohjelma), tietotekniikka ja yrittäjyyskasvatus. Valin-
naisaineryhmän toteutumiseen tarvitaan yleensä 10 oppilasta. Muiden valinnaisaineiden 
opetussuunnitelmat valmistuvat myöhemmin. Yhteisesti tai vapaaehtoisesti opetettavien 
aineiden opetukseen liittyvien valinnaisten aineiden nimet, laajuudet, tavoitteet, sisällöt 
sekä vuosiluokat on kirjattu kunkin oppiaineen yhteyteen. 
 
Vieraiden kielten osalta tässä opetussuunnitelmassa on määritelty A- ja B-kielinä opetetta-
vien valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Kemijärvellä perusopetuksen tunti-
jaossa on vuosiluokilla 1−2 ja 5-6 taide- ja taitoaineiden (musiikki, kuvataide, käsityö, lii-
kunta) koulukohtaista liikkumavaraa yksi tunti. Valinnaisaineiden opetussuunnitelmia täy-
dennetään jatkossa 
 
 

7.20 Oppilaanohjaus 
 
Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että oppilas 
kehittää opiskeluvalmiuksiaan sekä elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja tai-
toja. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan itsetuntemuksen ja päätöksentekotaitojen ke-
hittymistä. Tavoitteena on, että oppilas pystyy tekemään kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa pe-
rustuvia opiskelua, koulutusta, ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tar-
koituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä syrjäy-
tymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-
arvoa. Oppilaan huoltaja voi halutessaan saada tietoa ja keskustella opinto-ohjaajan kans-
sa oppilaan ohjaukseen liittyvistä kysymyksistä. Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan siir-
tymistä opintopolun nivelvaiheissa ja 9. luokalta toisen asteen oppilaitoksiin kouluasteiden 
ja oppilaitosten väliset rajat ylittävällä yhteistyöllä. 
 
 
AIHEKOKONAISUUDET 
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Yhteisistä aihekokonaisuuksista oppilaanohjaukseen kytkeytyy kiinteästi ihmisenä kasva-
minen, osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys sekä viestintä- ja mediataito, jotka ovat luon-
nostaan ohjauksen sisältöalueita. Turvallisuus ja liikennekäyttäytymisen aihekokonaisuu-
desta ohjaukseen liittyy erityisesti väkivallan ja kiusaamisen ehkäiseminen. 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii 

• itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen 
• yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä arvioimaan toimintansa eettisyyttä 
• kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuu-

densuunnitelmiaan 
• hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia opiskelun ja 

tulevaisuudensuunnittelun apuna 
• vastuullista ja kriittistä median ja viestintäteknologian hyödyntämistä 
• hankkimaan tietoja jatko-opintomahdollisuuksista, ammateista ja työelämästä. 

 
 
TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET 
 
Vuosiluokat 1-2 
Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja 
tukea hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. 
Oppilasta ohjataan suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin. Ohjauksen avulla 
oppilas tutustuu erilaisiin työtapoihin ja oppii hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1-2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja kou-
lun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksesta vastaa luokanopettaja. 
 
Vuosiluokat 3-6 
Vuosiluokkien 3-6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymi-
seen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta ohjataan myös 
hänen tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana. Vuosiluokkien 3-6 aikana aloite-
taan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppi-
laita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppi-
lasta ohjataan myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen. 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3-6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden ope-
tuksen ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjauksesta vastaa luokanopettaja, joka on 
tarvittaessa yhteydessä 7. – 9 luokkien oppilaanohjaajaan. 
 
Vuosiluokat 7-9 
Perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilaanohjaus muodostuu luokkamuotoisesta ohjauk-
sesta, yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta, sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta sekä koulutukseen ja työelämään 
tutustuttamisesta. Oppilaalle järjestetään henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on 
mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilan-
teeseensa liittyvistä kysymyksistä. Oppilasta ohjataan ja tuetaan ammatillisessa suuntau-
tumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine-, koulutus- ja ammatinvalinnoissa. Op-
pilaalle järjestetään myös pienryhmäohjausta, jonka aikana hän oppii ryhmässä käsittele-
mään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden 
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oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Perusopetuksen päättö-
vaiheessa oppilasta ohjataan ja tuetaan jatko-opiskeluvalinnoissa sekä ohjataan käyttä-
mään yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita. Oppilaalle järjestetään 
myös mahdollisuus tutustua työhallinnon tarjoamiin tieto- ja ohjauspalveluihin. Työ- ja elin-
keinoelämän sekä koulun välisen yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa 
ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tämän yh-
teistyön keskeisen osan muodostavat työpaikkakäynnit, projektityöt, eri alojen tiedotusma-
teriaalien käyttö ja työelämään tutustuminen (TET). Myös työpaikkojen edustajien käynnit 
koululla edistävät tavoitetta. Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisen jaksoja kou-
lutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Tavoitteena on, 
että oppilas hankkii omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työym-
päristöissä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle järjestetään mahdollisuus 
arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. 
 
Luokkamuotoinen ohjaus 
 
 
TAVOITTEET 
 
Oppilas oppii: 

• muodostamaan kokonaiskäsityksen opetuksesta ja koulun toimintatavoista 
• käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan 

omia opiskelutaitojaan 7.-9. kouluvuosien aikana sekä jatko-opiskelussa tunnista-
maan hänelle sopivia opiskelustrategioita 

• hankkimaan perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista 
• etsimään tietoa jatko-opiskelusta ja työnteosta ulkomailla sekä oppii Suomen koulu-

tusjärjestelmän pääpiirteet. 
• yhteishaun tärkeimmät asiat ja valintaperusteet 2. asteelle 

 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
 
( 7.lk kurssit 1-3, 8.lk kurssit 4-6 ja 9. lk kurssit 7-12 ) 
1. Kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi 
2. Opiskelun taidot ja valinnaisaineiden esittely 
3. Itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 
4. Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä sekä kansainvälistymisen merkitys. 
5. Työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat sekä yrittäjyys elämäntapana 
6. Työpaikan hakeminen ja nuoria koskeva työlainsäädäntö ( kytkentä TET-jaksoihin ) 
7. Suomen koulutusjärjestelmä 
8. Paikallinen, läänikohtainen ( Lappi ) sekä valtakunnallinen koulutustarjonta 
9. Ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut 
11. Valintaperusteet 2. asteelle ja yhteishaun periaatteet 
12. Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnot sekä opiskelu ja työskentely ulkomailla 
 
 
KOULUN ULKOPUOLELLA ANNETTAVAN OPETUKSEN TOIMINTAMUODOT JA 
AJANKÄYTTÖ 
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Esikoulu 
Tutustuminen konkreettisiin työtehtäviin. Käynti lähistöllä sijaitsevassa työpaikassa. Tutus-
tuminen oman henkilökunnan työtehtäviin (kiinteistönhoito, laitoshuolto, ruokapalvelu jne.). 
Tutustumiskäyntejä suunniteltaessa tulee ottaa huomioon lapsen ikävaihe. Tulee muistaa, 
että jo 5 –6-vuotiaat lapset miettivät sitä, että mikä minusta tulee isona. Vanhempiensa 
työpaikkoihin lapsen tulee tutustua vanhempiensa mukana. 
 
Vuosiluokat 1 - 6 
Tutustuminen oppilaiden vanhempien ja muiden läheisten ammatteihin. Vanhemmat vie-
railevat koulussa kertomassa omasta työstään. Työtön vanhempi voi kertoa omasta työ-
urastaan ja työttömyyden aiheuttamista mahdollisista ongelmista. Työntekijöiden "varjos-
taminen" eli heidän työskentelynsä seuraaminen lähistön työpaikoilla esim. luontoiselinkei-
noissa. Oppilaat voivat tehdä työntekijöiden haastatteluja esim. koululehteen tai kirjoittaa 
näkemänsä ja kokemansa perusteella aineen. Simulatiivisia roolileikkejä koulussa tutus-
tumiskäynneillä koetun perusteella. Ammattien kuvausten etsimistä internetistä tai kirjoista. 
Tutustumiskäynti seuraavassa koulussa ja 8.luokan tukioppilaiden ja opettajien vierailu 1- 
6. luokan oppilaiden koululla. 8. - 9. luokkien tukioppilaat voivat tulla esittelemään omaa 
kouluaan. 
 
Vuosiluokat 7 - 9 
Tutustuminen lähialueen yritysten toimintaan opintokäyntien ja työpaikkojen edustajien 
koululla käyntien kautta. Haastattelukäynnit työpaikoille (mm. kauppaliikkeissä) ja työnteki-
jöiden ja yrittäjien haastattelut. Raportointi haastatteluista. Ammatteihin ja yrityksiin tutus-
tuminen internetin kautta. Kahdeksannen luokan keväällä viiden päivän TET -jakso ja tu-
tustumiskäyntejä ryhmänä työpaikoille ja teollisuuslaitoksiin mahdollisuuksien mukaan. 
Suositus on yhteensä 1-2 päivää tutustumiskäyntejä ryhmänä. Yrittäjyyskasvatuksen 
huomioiminen eritoten valinnaisaineiden opetuksessa ja oppilaanohjauksessa. Työelämän 
ja lähialueen oppilaitosten edustajien vierailut koululla. Yhdeksännen luokan syksyllä vii-
kon TET-jakso. Oppilaat hankkivat itse TET-paikkansa ja oppivat näin työnhakua. TET-
jakso sopii hyvin projektimuotoiseen opiskeluun. Tutustumiskäyntejä lähialueen 2.asteen 
oppilaitoksiin ja/tai koulutusmessuihin. Oppiainekohtaisia tutustumiskäyntejä työpaikoille. 
Toisen asteen opettajien vierailut päättöluokalla.  
 
Lisäluokka eli 10. luokka 
Lisäluokalla (ns. 10 lk) kaksi päivää työelämään ja koulutukseen tutustumista (TET) viikos-
sa ja vähintään viisi tutustumiskäyntiä ryhmänä. Kaksi viimeistä kouluviikkoa voi olla palka-
tonta työharjoittelua joka tähtää kesätyö-kokemuksen hankkimiseen Lisäluokan TET-
päivät voi korvata osittain tai kokonaan suorittamalla toisen asteen oppilaitoksessa 
(lähinnä Kemijärven ammattiopisto ja Kemijärven lukio) yhteisiä tai valinnaisia kursseja, 
jotka voi lukea hyväkseen jatkaessaan opiskelua toisella asteella. Luokkaretket ja leirikou-
lut Luokkaretkiä ja leirikouluja suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota vierailukohteissa 
toimivien työskentelyolosuhteisiin, palkkaukseen ja muihin työelämään olennaisesti liitty-
viin seikkoihin. Luokkaretkillä ja leirikouluissa tulee aina olla mukana myös huoltajien eli 
lasten vanhempien edustus jo suunnitteluvaiheessa. 
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8 Oppilaan arviointi 
 
 
Oppilaan arviointi jaetaan opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöarviointiin. 
 
Arvioinnin tehtävä 
 
Opintojen aikaisella arvioinnilla kuvataan, miten oppilas on saavuttanut oppimiselle asete-
tut tavoitteet. Se auttaa oppilasta muodostamaan mahdollisimman realistisen kuvan oppi-
misestaan ja edistymisestään. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppimista. Yksilöllinen arviointi 
tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, 
miten oppilas opiskelun päättyessä on saavuttanut perusopetukselle asetetut tavoitteet eri 
oppiaineissa. 
 

8.1 Arviointi opintojen aikana 
 
Arvioinnin periaatteet 
 
Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunni-
telman tavoitteisiin ja hyvän osaamisen kuvauksiin. Arviointi on jatkuvaa ja tavoitteellista. 
Arviointipalautetta annetaan oppilaalle koko oppimisprosessin näkökulmasta. Sen avulla 
opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan ja ymmärtämään omaa oppimistaan. Oppilaan op-
pimista ja edistymistä arvioidaan oppimisen eri osa-alueilla ja sen tulee perustua monipuo-
liseen näyttöön. Tietoa annetaan sekä oppilaan vahvuuksista että kehitettävistä oppimisen 
osa-alueista. Oppilaan opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä anne-
taan oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistuksen lisäksi palautetta riittävästi ja 
monipuolisesti. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan etukäteen tietoa arvioinnin pe-
rusteista ja pyydettäessä selvitetään jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Ar-
viointi on aina yksilöllistä ja totuudenmukaista. Kansallisesti kuvaus hyvästä osaamisesta 
ja päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät oppilaan arvioinnin pohjana olevan tieto- ja taito-
tason. Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason ar-
vosanalle kahdeksan (8). Sanallisessa arviossa oppilaan hyvän osaamisen kuvaus on ar-
vioinnin perusta arvioitaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Se tukee opettajaa 
hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä. Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laa-
dittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi tuntijaon nivelkohtaan.  
 
Kemijärven kaupungin perusopetuksessa oppilasta arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1-
3. Vuosiluokilla 4-9 käytetään numeroarvostelua. Numeroarvostelua on mahdollisuus täy-
dentää sanallisesti. Numeroarvostelussa käytetään perusopetusasetuksen 10 §:n mukais-
ta asteikkoa: erinomainen (10), kiitettävä (9), hyvä (8), tyydyttävä (7), kohtalainen (6), vält-
tävä (5), hylätty (4). Oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan väli- ja lukuvuositodistuk-
sen lisäksi arviointipalautetta arviointikeskustelujen yhteydessä. Arviointikeskustelu oppi-
laan ja hänen huoltajansa kanssa käydään vähintään kerran lukuvuoden aikana. Väliarvi-
ointia täydentävät tiedotteet, vapaamuotoiset keskustelut ja yläluokilla kerran lukukaudes-
sa annettava jaksotodistus. 
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Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 
 
Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta 
siirtymisen periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta. Oppilas siir-
tyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki opetussuunnitelmassa 
määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai aineryhmien opinnot.  
Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, 
jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksy-
tysti. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useam-
massa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on hylätty. Oppi-
laalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hy-
väksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai useampia lukuvuoden 
aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden 
koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä 
mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erilli-
sessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuoli-
sesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.  
 
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan 
huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. 
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat. Päätöksen oppilaan siirtymisestä 
seuraavalle vuosiluokalle tai luokalle jättämisestä tekevät rehtori/koulunjohtaja ja oppilaan 
opettajat yhdessä. 
 
Oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää 
opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä koskevan päätöksen uusimista. Pyyntö 
tehdään rehtorille/koulunjohtajalle. Uudesta arvioinnista päättävät rehtori/koulunjohtaja ja 
oppilaan opettajat yhdessä. Jos oppilaan huoltaja on tyytymätön uuteen arviointiin tai rat-
kaisuun, jolla pyyntö on hylätty, huoltaja voi pyytää arvioinnin oikaisua Lapin aluehallintovi-
ranomaiselta. 
 
Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan Kemijärven kaupungin perusope-
tuksessa oppilas etenee pääsääntöisesti vuosiluokkiin sidotun oppimäärän mukaisesti. 
Muussa tapauksessa opintojen eteneminen määritellään erikseen. Oppilas voi edetä vuo-
siluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan. Silloin opetussuun-
nitelmassa määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin opintokokonai-
suuden opiskelun aloittamiselle. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy 
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosi-
luokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. Oman opinto-ohjelman mukai-
sesta etenemisestä on päätetty perusopetusasetuksen 11.§:ssä. 
 
Arvioitavat oppiaineet 
 
Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto -aineryhmää lu-
kuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1−4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- ja 
luonnontieto. Vuosiluokilla 5−6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena, 
samoin fysiikka ja kemia. Vuosiluokilla 7−9 arvioidaan biologia, maantieto, fysiikka, kemia 
ja terveystieto jokainen erikseen. Vuosiluokilla 1 – 3 äidinkieli ja kirjallisuus sekä matema-
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tiikka arvioidaan sanallisesti. Vuosiluokilla 4 – 9 kaikki oppiaineet arvostellaan numeroin 
(liite 1). 
 
Työskentelyn arviointi 
 
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin 
pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi koh-
distuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioin-
nissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii 
yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työsken-
telytaitoja arvioidaan vuosiluokilla 1 – 6 sanallisesti (liite 2) ja vuosiluokilla 7 – 9 työskente-
lytaitojen kriteereihin perustuen (liite 3). 
 
Käyttäytymisen arviointi 
 
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja 
ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa koulun sääntöjä. Tällä tarkoitetaan oppilaan kykyä 
ja halua ymmärtää, arvostaa ja tukea toisia ihmisiä sekä vaalia ympäristöä. Työn arvosta-
minen koskee sekä omaa että toisten tekemää työtä. Sääntöjen noudattamisessa otetaan 
huomioon se, miten oppilas tuntee säännöt ja sitoutuu niihin. Käyttäytymisen arvioinnissa 
otetaan huomioon koulun arvopohja ja käyttäytymiselle asetetut tavoitteet. Hyvään käyt-
täytymiseen ohjaaminen tukee kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteis-
kunnan jäsenyyteen. Käyttäytyminen arvioidaan luokilla 1 - 3 sanallisesti ja luokilla 4 - 9 
numeroin. Sanallinen arviointi ja numeroarvostelu merkitään oppilaan todistukseen. Nume-
roarvostelua voidaan tarkentaa sanallisesti todistuksen lisätietoja -kohtaan. Käyttäytymi-
sen arviointia ei merkitä erotodistukseen. Käyttäytymisen arviointi on jatkuvaa, ja siinä py-
ritään totuudenmukaisuuteen ja monipuolisuuteen. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki 
oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksiin kaksi kertaa lukuvuo-
dessa. Vuosiluokille 1 - 2 (liite 4) ja vuosiluokille 3 - 9 (liite 5) on omat käyttäytymisen kri-
teerit. 
 
Oppilaan itsearviointi 
 
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsear-
viointitaitojen kehittämisen tarkoituksena on tukea oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja 
opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minä-
kuva oppijana sekä osallisuuden tunne vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä 
oppilas oppii myös tiedostamaan omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita 
sekä asettamaan itse opiskelulleen tavoitteita ja säätelemään oppimisprosessiaan. Itsear-
viointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan oppimisprosessiaan  
sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan. Tämä edellyttää säännöllisen palautteen 
antamista oppilaalle hänen työskentelystään. Oppilasta tulee ohjata ja kannustaa arvioi-
maan monipuolisesti osaamistaan ja oppimistaan. 
 
Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 
 
Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilai-
ta, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa 
tulee käyttää menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoitta-
maan osaamisensa. Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistar-
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peensa. Sellaisen oppilaan, jota ei ole otettu tai siirretty erityisopetukseen, lievät oppimis-
vaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Arvioitaessa tulee käyttää menetel-
miä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Eri-
tyistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa ope-
tuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Jos oppilas opiskelee oppiai-
neen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen 
oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.  
 
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilö-
kohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suh-
teessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. Yksi-
löllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista 
arviota kaikilla vuosiluokilla. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arvi-
ointi perustuu perusopetuksen yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen 
mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. 
 
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan henki-
lökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin 
tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain. Arvioitavia toi-
minta-alueita ovat motoriikka, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimin-
tojen taidot ja kognitiiviset taidot. Arvioinnin tulee perustua oppilaan kasvamis- ja oppimis-
prosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Oppimista arvioitaessa tulee ottaa huomioon 
oppilaan vamman tai sairauden aiheuttamat esteet oppimiselle. 
 
Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 
 
Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan taus-
ta ja vähitellen kehittyvä suomen tai ruotsin kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyt-
tää monipuolisia, joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta 
hän kykenee osoittamaan osaamisensa mahdollisista suomen tai ruotsin kielen taitojen 
puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arviointi voi olla sanallista koko perusope-
tuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. Maahanmuuttajaoppilaiden arviointi voidaan 
määritellä yksilökohtaisesti oppimissuunnitelmassa. 
 
 

8.2 Päättöarviointi 
 
Arvioinnin tehtävä 
 
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä saa-
vuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa. 
 
Arvioinnin periaatteet 
 
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasaver-
taisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan 
osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on 
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laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan 
osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, monipuoli-
seen näyttöön perustuen. 
 
Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 
osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen päättöarvioin-
nin kriteereiden mukaan.  
 
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Päät-
töarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien 
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. 
 
Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli 
hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.  
 
Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan. 
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimää-
rän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia hen-
kilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle 
yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suh-
teessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin. 
 
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin ta-
voitteisiin. 
 
Arvioitavat oppiaineet ja arviointitavat 
 
Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteis-
kuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta sekä kotitalous. 
 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa arvioidaan kohdassa 7.2 ( Äidinkielten ja toisen ko-
timaisen kielen opiskelu, OPS:n perusteet) mainitut oppimäärät, joista oppilas opiskelee 
yhtä tai kahta. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai 
vieraiden kielten oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on 
viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toi-
seen. Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikko-
tunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia kä-
sittävät valinnaiset aineet ja tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan 
sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen 
syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.  
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8.3 Todistukset 
 
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten omi-
naisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä, 
ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen. 
 
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset 
 
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat 
1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus. 
 
Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voi-
daan lisäksi antaa välitodistuksia. Jakso-opetusta noudatettaessa jakson päättyessä an-
nettava jaksotodistus voi toimia välitodistuksena. Lukuvuoden aikana annetut jaksotodis-
tukset voivat yhdessä muodostaa lukuvuositodistuksen. 
 
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta 
tai ei ole saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen 
liitteenä tulee olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista pai-
notuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tar-
vitse antaa, jos oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 
 
Todistuksiin merkitään todistuksen, opetuksen järjestäjän, koulun ja oppilaan nimi, oppi-
laan henkilötunnus, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan käyttäytymisestä 
sekä oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet. Jos 
työskentely arvioidaan erikseen, merkitään sen arvio todistukseen. Lukuvuositodistukseen 
merkitään myös tieto luokalta siirtymisestä sekä mahdollisesta luokalle jättämisestä. Nu-
meroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetusasetuksen 10. §:n mu-
kainen arviointiasteikko. Todistuksissa tulee olla merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 
16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. Opetuksen järjestäjä 
päättää todistusten ulkoasusta. 
 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, 
mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskun-
nan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen. 
 
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin 
koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita opetuksessa käytetty kieli ja sillä opete-
tut oppiaineet. 
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai useammas-
sa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen nu-
meroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee 
maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet  yksilöllistetyn op-
pimäärän mukaan. 
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Perusopetuksen päättötodistus 
 
Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa 
numeroin arvosteltavissa aineissa ovat vähintään välttäviä. Päättötodistukseen merkitään 
samat tiedot kuin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin poikkeuksin: 
Päättötodistukseen merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus, rehtorin allekirjoitus, 
yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi sanoin 
(välttävä–erinomainen) ja numeroin (5–10). Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä 
(äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen ja vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu 
oppimäärä. Taito- ja taideaineista todistukseen merkitään oppilaan opiskelemien oppiai-
neiden laajuus vuosiviikkotunteina. Taito- ja taideaineista opintojen laajuus merkitään vii-
denneltä vuosiluokalta alkaen. Päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opin-
to-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista. Arviota oppilaan 
työskentelystä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen. 
 
Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välit-
tömästi kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavista valinnaisista aineista merkitään 
nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Sanallisesti arvioitavan valinnaisen ai-
neen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien kyseiseen 
yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikko-
tuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”. 
 
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihin-
kään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset 
aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä 
arvio joko numeroin tai merkinnällä ”hyväksytty”. 
 
Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempi-
en valinnaisaineiden nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnais-
aineen kohdalla tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen 
joko numeroarvosana tai merkintä ”hyväksytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen. 
 
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä nu-
meroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja 
todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yh-
teisenä oppiaineena ja se arvostellaan numeroin. 
 
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työs-
kentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineis-
ta. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistuksen liitteistä ei 
tule mainintaa päättötodistukseen. 
 
Jos oppilas saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodis-
tukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen 
yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä päättöto-
distukseen. 
 
Päättötodistukseen tulee merkitä oppiaineen opetuksessa käytetty kieli, mikäli jonkin oppi-
aineen perusopetuksen oppitunneista on päättövaiheessa opetettu vähintään puolet muul-
la kuin koulun opetuskielellä. 
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Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan, myös päättöarviointi voi olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää 
näissä oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio 
varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja-kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas 
on opiskellut tähdellä merkityt (*) oppiaineet yksilöllistetyn  oppimäärän mukaan. Oppilaan, 
jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi on sanallinen. 
 
Yhdeksännen luokan oppilaalle tulee antaa tarvittaessa jatko-opintoihin pyrkimistä varten 
välitodistus, jossa oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättötodistuk-
sessa. 
 
Muut todistukset 
 
Muut perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat: 

• Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta 
• Todistus osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä 
• Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta. 

Jos oppilas on suorittanut perusopetuksen jonkin oppiaineen oppimäärän erityisessä tut-
kinnossa, hänelle annetaan todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittami-
sesta. Todistuksesta tulee käydä ilmi suoritettu oppiaine ja oppimäärä. Samaan todistuk-
seen voidaan merkitä useamman oppiaineen suoritukset. Jos oppilas on suorittanut osan 
perusopetuksen oppimäärästä, kuten vuosiluokan oppimäärän, annetaan hänelle todistus 
osittain suoritetusta perusopetuksen oppimäärästä. Jos perusopetuksen koko oppimäärä 
on suoritettu erityisessä tutkinnossa, annetaan todistus perusopetuksen koko oppimäärän 
suorittamisesta. Todistuksiin merkitään samat yleistiedot kuin päättötodistukseen. Suorite-
tuista oppiaineista merkitään oppiaineen nimi, mahdollinen oppimäärä sekä arvosana. Yh-
teisten oppiaineiden laajuutta vuosiviikkotunteina ei merkitä. Oppivelvollisen on suoritetta-
va hyväksytysti kaikki yhteiset oppiaineet saadakseen todistuksen perusopetuksen koko 
oppimäärän suorittamisesta. 
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LIITE 1, oppiaineiden numeroarvostelujen kriteerit vuosiluokille 4 – 9 
 
Erinomainen 10 
Oppilas hallitsee erinomaisesti tavoitteiden edellyttämän tieto- ja taitotason. Hänellä on 
hyvät valmiudet sekä itsenäiseen että muiden kanssa työskentelyyn, vaativaan opitun so-
veltamiseen, luovaan ilmaisuun ja ongelmanratkaisuun. Hän toimii tavoitteiden edellyttä-
mällä tavalla ja osoittaa erityistä harrastuneisuutta oppiaineen aihepiiriä kohtaan. 
 
Kiitettävä 9 
Oppilas hallitsee tavoitteiden edellyttämän tieto- ja taitotason keskimääräistä paremmin ja 
pystyy soveltamaan oppimaansa. Oppilaalla on halu toimia tavoitteiden mukaisesti ja hän 
hallitsee tarvittavat työtavat. 
 
Hyvä 8 
Oppilas hallitsee oppiaineen keskeiset tavoitteet ja pyrkii niiden mukaisiin työtapoihin. 
 
Tyydyttävä 7 
Oppilas osoittaa osaamista, jota useimmat oppiaineen tavoitteet edellyttävät. Hänen työs-
kentelynsä on puutteellista, mutta ohjattavissa tavoitteiden suuntaan. 
 
Kohtalainen 6 
Oppilas saavuttaa osittain oppiaineen tavoitteet. Hänen työskentelynsä vaatii ohjaamista ja 
tukea. 
 
Välttävä 5 
Oppilaalla on vaikeuksia tavoitteiden saavuttamisessa. Hän työskentelee jossakin määrin 
tavoitteiden suuntaisesti. 
 
Hylätty 4 
Oppilas ei ole saavuttanut asetettuja tavoitteita. 
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LIITE 2, työskentelytaitojen kriteerit vuosiluokille 1 – 6 
 
TYÖSKENTELYTAIDOT  
erittäin hyvin 
hyvin 
melko hyvin 
kohtalaisesti 
tavoite saavuttamatta 
 
Toimii annettujen ohjeiden mukaan 
Suorittaa tehtävänsä huolellisesti 
Huolehtii kotiläksyistä 
Antaa tovereilleen työrauhan 
Työskentelee itsenäisesti 
Toimii yhteistyössä toisten kanssa 
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LIITE 3, työskentelytaitojen kriteerit vuosiluokille 7 – 9 
 
Erinomainen 10 
Oppilas on huolellinen ja oma-aloitteinen. Hän on avulias ja ottaa muut huomioon. Oppilas 
huolehtii tehtävistään ja hänen työnsä jälki on hyvä. Toiminnallaan hän luo luokkaan hyvää 
työskentelyilmapiiriä. Oppilas kannustaa toisia ja iloitsee onnistumisestaan. Hän on näky-
västi kiinnostunut tekemästään. 
 
Kiitettävä 9 
Oppilas on huolellinen. Hän tarvitsee joskus neuvoja. Hän huomioi toiset oppilaat eikä häi-
ritse tunnilla. Hän huolehtii tehtävistään ja työskentelystään oma-aloitteisesti ja pääsään-
töisesti kiitettävästi. Oppilaan asenne on koulutyöhön myönteinen. Hän on aktiivinen puur-
taja. 
 
Hyvä 8 
Oppilas on huolellinen, mutta tarvitsee usein neuvoja. Hän on joskus levoton ja hänen 
keskittymiskykynsä vaihtelee. Hän tekee tehtävänsä pääosin. Oppilaan asenne on koulu-
työhön hyvä ja hän on usein aktiivinen. Hänellä ei osoita erityistä harrastuneisuutta.  
 
Tyydyttävä 7 
Oppilas työskentelee ohjauksessa ja tarvitsee paljon apua. Hän on usein levoton ja huo-
mioi harvoin toisia oppilaita. Hänen tehtävänsä ovat usein tekemättä tai ne on tehty huoli-
mattomasti. Hänellä on usein unohtamisia. Hän työskentelee oman kiinnostuksensa ja 
mielialansa mukaan vaihtelevasti. 
 
Kohtalainen 6 
Avusta huolimatta oppilaan työskentely on vaikeaa ja hän häiritsee usein toisten työsken-
telyä. Oppilas tarvitsee ojentamista ja patistelua. Hänellä on keskittymisvaikeuksia. Tehtä-
vät ovat hänellä pääosin tekemättä ja hän on enimmäkseen passiivinen. 
 
Välttävä 5 
Oppilaan työskentely on erityisen heikkoa. Hän ei noudata ohjeita ja häiritsee jatkuvasti 
toisten työskentelyä. Hän on usein aggressiivinen ja pinnaa paljon tunneilta / koulusta. 
Hän on erittäin passiivinen koko kouluyhteisössä eikä välitä lopputuloksista. 
 
Hylätty 4 
Oppilas ei ole lainkaan kiinnostunut omasta koulutyöstään eikä yhteisestä toiminnasta. 
Hän noudattaa ns. omaa aikatauluaan toiminnassaan. Hän on sopeutumaton kouluyhtei-
söön 
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LIITE 4, käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 1 – 2 varten 
 
Erittäin hyvä 
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä, käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti 
muita kohtaan. Hän sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. 
Oppilas antaa toisille työrauhan ja hänen kielenkäyttönsä on esimerkillistä. Hän pitää aktii-
visesti huolta ympäristöstään. 
 
Hyvä 
Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Hän sopeu-
tuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä sekä antaa toisille useimmiten työrauhan. Oppi-
laan kielenkäyttö on asiallista. Hän huolehtii ympäristöstään.  
 
Melko hyvä 
Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia ottaa toiset 
huomioon ja jonkin verran ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Hän häiritsee 
joskus työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista ja hän huolehtii useimmiten 
ympäristöstään. 
 
Kohtalainen 
Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Hänellä on vaikeuksia toisten 
huomioon ottamisessa sekä ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas häi-
ritsee toistuvasti työrauhaa ja hänen kielenkäyttönsä vaatii usein ohjausta. Hän ei ota 
huomioon ympäristöään. 
 
Tavoite saavuttamatta 
Oppilas ei noudata koulun sääntöjä eikä osaa ottaa toisia huomioon. Hän ei sopeudu työ-
hön erilaisissa ryhmissä eikä anna toisille työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on asiatonta. 
 



 201

LIITE 5, käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 3 – 9 varten 
 
Erinomainen 10 
Oppilas on luonnollisella tavalla kohtelias ja ottaa huomioon muut ihmiset ja pitää aktiivi-
sesti huolta ympäristöstään. Hän on rehellinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Hän on omal-
la toiminnallaan luomassa hyvää yhteishenkeä ja on sisäistänyt yhteisön säännöt. 
 
Kiitettävä 9 
Oppilas on kohtelias ja rehellinen. Hän ottaa huomioon toiset eikä häiritse tunneilla. Oppi-
laan asenne koulutyöhön on myönteinen. Oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristön 
siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän noudattaa sääntöjä lähes aina. 
 
Hyvä 8 
Oppilas käyttäytyy rehellisesti ja yleensä asiallisesti. Oppilaan asenne kouluyhteisön jäse-
niin ja koulutyöhön on myönteinen. Hän huolehtii ympäristöstään ja noudattaa useimmiten 
koulun sääntöjä.  
 
Tyydyttävä 7 
Oppilaan käyttäytymisessä ilmenee joskus puutteita. Oppilaalla on parannettavaa rehelli-
syydessä ja työnarvostuksessa. Hän ei aina ota huomioon kouluyhteisön jäseniä eikä ym-
päristöään. Hän tuntee säännöt, mutta niiden noudattamisessa on usein puutteita. 
 
Kohtalainen 6 
Oppilas suhtautuu koulunkäyntiin välinpitämättömästi ja kouluyhteisön jäseniin epäystäväl-
lisesti. Oppilas kykenee työskentelemään vain valvonnan alaisena. Hän ei ota vastuuta 
ympäristöstään. Oppilas rikkoo toistuvasti sääntöjä. 
 
Välttävä 5 
Oppilaalla on vakavia puutteita monilla käyttäytymisen alueilla ja hänellä on paljon koulun 
antamia rangaistuksia. Hän on luvatta pois koulusta ja häiritsee jatkuvasti tunneilla. Hän 
voi olla aggressiivinen ja kiusata toisia. Hän on epärehellinen eikä häneen voi luottaa. Hän 
tärvelee ja rikkoo tavaroita, yhteistä omaisuutta ja ympäristöä. 
 
Hylätty 4 
Oppilaan käyttäytyminen on täysin asiatonta. 
 
Vuosiluokalla 3 numeroita ei ole merkitty liitteeseen (sanallinen arviointi). 
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