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Taustaa 
 

Tämä analyysi on tehty hakemalla luontoon, ympäristöön, kestävyyteen, ulkona oppimiseen ja LYKE-

verkoston toimintaan liittyviä käsitteitä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista 2014 eri 

hakusanoilla. Haun tulokset on ryhmitelty loogiseksi kokonaisuuksiksi otsikoiden alle. Suorat lainaukset 

löytyvät kunkin teeman alta.  

Sivunumerot ovat OPSin pdf-versiosta 

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf  

Mikäli tästä koosteesta puuttuu mielestäsi jotain olennaista, otan mielelläni vinkkejä vastaan sen 

parantamiseksi tai korjaamiseksi osoitteeseen niina.mykra( ät)luontokoulut. fi tai verkkosivun 

kommenttikenttään sivun http://www.luontokoulut.fi/ops2016/ alalaidassa. 

Kestävä elämäntapa 
 

Tähän analyysiin on koottu vain opetussuunnitelman ne kohdat, joissa mainitaan  käsite ”kestävä 

elämäntapa”. Kestävän elämäntapaan sisältyy kiinteästi monia muita käsitteitä, joista tulee yhteenvetoa 

näille sivuille myöhemmin. 

”Kestävä elämäntapa” –käsite esiintyy opetussuunnitelmassa 52 kertaa.  Lisäksi elämäntavasta 

puhutaan kielen ja kulttuurin, saamen kielen, liikunnan, terveystiedon, uskonnon ja elämänkatsomustiedon 

yhteydessä 21 paikassa. Näidenkin voidaan katsoa kuvaavan esim. kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, 

mutta kestävyyden käsite ei ole niissä keskeinen. 

Kestävän elämäntavan määrittelyä 

Kestävä elämäntapa on keskeinen käsite opetussuunnitelmassa. Koko perusopetuksen tavoitteena on, 

että opetus edistää kestävää elämäntapaa (s. 18).  

Kestävää elämäntapaa kuvataan ekososiaalisen sivistyksen (ihmisarvo, ekosysteemit, ilmastonmuutos, 

globaali vastuu) (s. 16), kulutuksen (tuotantotavat, raaka-aineet, energia ja luonnon monimuotoisuutta 

tuhlaavat materiaalivalinnat) (s.16, 31), toimintatapojen (s. 16, 31, 99) ja yhteiskunnallisen vastuun (s.16) 

kautta. Siihen katsotaan kuuluvan kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet  (ekologinen ja taloudellinen 

sekä sosiaalinen ja kulttuurinen) (s. 16). 

 

Arvoperusta 

Kestävän elämäntavan välttämättömyys on yksi neljästä arvoperustaksi määritellystä asiasta. Asiasta 

mainitaan mm.” Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän 

ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja 

ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän 

elämäntavan omaksumiseen.” (s. 16) Asiaa määritellään alaluvussa myös tarkemmin.  

 

Toimintakulttuuri 

Opetuksen järjestäjän tulee tavoitella toimintakulttuuria, joka edistää kestävää elämäntapaa (s.29), ja 

kestävän elämäntavan välttämättömyys tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa (s.31). Myös koulutyön 

käytäntöjen tulee edistää kestävää elämäntapaa (s.34): Materiaalivalintojen ja toimintatapojen tulee olla 

ekologisesti kestäviä, ja  elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille tulee korostaa 

(s.31).  Kouluruokailun avulla on tarkoitus edistää  kestävää elämäntapaa (s.42) ja opetuksen järjestäjän on 

kuvattava opetussuunnitelmassa ruokailun kestävään elämäntapaan liittyvät tavoitteet (s. 46). Lisäksi esim. 

on tavoitteena irrottautua istuvasta elämäntavasta (s.27) ja tieto- ja viestintäteknologian kestävät 

käyttötavat arjessa tulee huomioida (s.157). 

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.luontokoulut.fi/ops2016/


 

Laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet 

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on tukea kestävän elämäntavan edellyttämää 

osaamista (s. 20) ja harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta myös toiminnallisesti (s.32). 

Alkuopetuksessa on erityisenä tavoitteena vahvistaa edellytyksiä kestävään elämäntapaan pääasiallisena 

välineinä koulun antama esimerkki. Keskiössä ovat yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen 

monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen (s.99). 3.-

6. luokkia puolestaan pidetään erityisen otollisina kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän 

kehityksen tarpeen pohtimiselle (s. 155). 7. – 9. luokilla  puolestaan jatketaan kestävän elämäntavan ja 

hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, 

yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan 

esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat 

yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä elämäntapa käytännössä merkitsee (s. 281). 

Oppimiskokonaisuus ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” (L3) kuvaa moninaisia taitoja, joiden 

kerrotaan vaikuttavan kestävään elämäntapaan. Oppilaat harjaantuvat perusopetuksen aikana kestävän 

elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin eri elämänalueilla (s.22, 283). Oppimiskokonaisuus 

”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (L7) kehottaa kannustamaan 

oppilaita pohtimaan kestävän elämäntavan näkökulmia ja ohjaamaan heitä ymmärtämään omien 

elämäntapojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle (s. 24, 158). 

Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa 

hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (s.285). Yläluokilla tuetaan myös 

kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle (s. 282). 

 

Kestävä elämäntapa –käsite eri oppiaineissa 

Ympäristöopin alkuopetuksen yksi sisältöalueista (S6) on kestävän elämäntavan harjoitteleminen 

harjoittelemalla tavaroista huolehtimista ja jätteiden vähentämistä (kierrättäminen, lajittelu), osallistumalla 

oman lähiympäristön tilan edistämiseen ja pohtimalla omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä 

omalle lähiympäristölle (s.133). 

Biologian tehtävä oppiaineena on ohjata kestävään elämäntapaan (s. 380). Päättöarvioinnin arvosana 

kahdeksan edellyttää kestävän elämäntavan perusteiden tuntemisen (s. 383). 

Maantiedon yhtenä tavoitteena (T12) on tukea oppilasta kasvamaan kestävään elämäntapaan 

sitoutuneeksi kansalaiseksi (s. 385). Sisältöalue ”Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö” 

(S6) sisältää elinkaariajattelua, vastuullista kansalaisuutta ja tietoa ympäristönmuutoksista (esim. 

ilmastonmuutos), ympäristön tilasta sekä globalisaatiosta (s. 386). Kahdeksikon päättötodistukseen saava 

oppilas osaa antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti (s.388). 

Terveystiedossa kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja 

vastuullinen kuluttaminen (s. 400), ja päättöarvioinnin arvosana kahdeksan edellyttää , että oppilas osaa 

kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin 

liittyvien valintojen seurauksia (s. 403). 

Uskonnon opetuksen yhtenä tavoitteena yläluokilla on kannustaa kestävään elämäntapaan (s. 405). 

Myös elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin arvosana kahdeksan edellyttää kestävän elämäntavan 

periaatteiden tuntemista ja kykyä tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle (s. 414). 

Käsityön tehtävä oppiaineena kaikilla luokka-asteilla on mm. luoda perustaa kestävälle elämäntavalle ja 

kehitykselle materiaalisen maailman tuntemuksen kautta (s. 146, 270, 430). Yläkoulussa tavoitteena on 

ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät 

kestävää elämäntapaa (s. 431). Päättöarvioinnissa arvosana kahdeksan edellyttää, että oppilas osaa 



perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään 

(s. 433). 

Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kestävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, 

asenteita ja toimintavalmiuksia ja edistää kykyä toimia kodin arjessa kestävästi (s. 437) kiinnittämällä 

oppilaan huomiota mm. ympäristötietoisuuteen (s. 438). Oppilaan tulee osata pohtia valintoja kestävyyden 

kannalta saadakseen päättöarvosanan kahdeksan (s.440). 

Kieleen ja kulttuuriin liittyvien erityiskysymyksien kohdalla otetaan esille, että oppilaiden ja heidän 

huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- ja kulttuurialueensa luonnosta ja elämäntavoista tulee 

hyödyntää (s.86). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta:  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys KOKO KAPPALE TÄSSÄ (s.16) 
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen 
on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen 
sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan 
omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä 
sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, 
joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä 
samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. 
Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä 
toimia kestävästi. 
Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa pohjalta. 
Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. 
Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään 
tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia 
ratkaisuja. Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia rakenteita ja 
ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin 
vastuuseen. 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.1 Perusopetuksen tehtävä  

 Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan 
jäsenyyteen. (s.18) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

 Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (…)  Niiden yhteisenä 
tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen 
tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän 

elämäntavan edellyttämää osaamista. (s. 20). 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, 
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa 
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään 
elämäntapaan. (s.22) 

 Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, 
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen 
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen 
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. (s.22) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon 
sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista. (s. 24) 



 Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, 
myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 24) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja 
kehittäminen, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet , Oppiva yhteisö toimintakulttuurin 
ytimenä 

 Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan 
istuvasta elämäntavasta. (s.27) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja 
kehittäminen, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  

 Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja 
kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, 
joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.(s.29) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

 Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden. 
Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-
aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja 
muutetaan kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille 
korostetaan ja niille annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea. (s.31) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset 
oppimiskokonaisuudet 

 Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan 
kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  
-(…) harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta (s. 32) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN,  5.1 Yhteinen vastuu 
koulupäivästä  

 Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa. (s. 34) 
LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN, 5.5 Opetuksen ja 
kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta, Kouluruokailu 

 Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista 
osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. (s.42) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN, 5.6 Paikallisesti päätettävät 
asiat  

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) 
- mitkä ovat kouluruokailun toteuttamista ohjaavat periaatteet sekä ruoka-, terveys- ja 
tapakasvatukselliset ja kestävään elämäntapaan liittyvät tavoitteet (s. 46) 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ 

 Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- 
ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. (s.86) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2  

 Tavoitteena on, että oppilaan osaamisen kehittyminen vahvistaa edellytyksiä itsensä tuntemiseen 
ja arvostamiseen, oman identiteetin muotoutumiseen sekä kestävään elämäntapaan. (…) 
Kestävään elämäntapaan koulu kasvattaa eniten omalla esimerkillään. Kestävän elämäntavan 
edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön kulttuurisen 
monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen. 
(s.99) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Ympäristöopin 
tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen: Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osa-
alueilta. Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään 
syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. Tutustutaan omaan 
kotiseutuun ja sen merkitykseen. Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 



edistämiseen. Pohditaan omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. 
(s.133) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ 

 Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. (s. 146, 270, 430) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.11 LIIKUNTA  

 Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja 
oppimisilmapiiriin. (s. 148, 273, 433) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

 Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (…) Ikävuodet ovat 
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen 
pohtimiselle. (s. 155) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5) 

 Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä 
käyttötavoista. (s. 157) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Heidän kanssaan mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten 
muutosten puolesta. 

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi 
itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 158) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 

 Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan 
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia 
ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa 
siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä 
elämäntapa käytännössä merkitsee. (s. 281) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää 
elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. (s. 282) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3) 

 Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja 
toimintatapoihin elämän eri alueilla. (s.283) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -
rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. Perusopetuksen aikana 
muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa 
merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. (s.285) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Oppiaineen tehtävä 
Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. (s. 380) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 , 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Biologian päättöarvioinnin 
kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys , S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi  



Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä 
tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO  

 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi (s. 385). 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO 

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia 
Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. (s. 386) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO 

 T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan kahdeksan 
osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. 
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten 
toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s.388) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO  

 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO  

 T8 (…) (Arvosanan kahdeksan osaaminen) (…) Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia. (s. 
403). 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO  

 T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta 
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan (s. 405) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414). 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ  

 T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 , 15.4.16 KÄSITYÖ  

 T8 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Valintojen tekeminen ja niiden perustelut (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja 
tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään (s. 433) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS  

 Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia 
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa 
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. 
(s. 437) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS 

 T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. (s. 438) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS  



 T3 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian 
käyttö (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja 
teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. (s. 
440) 

 
Tehtäviä eri oppiaineisiin: 
VUOSILUOKAT 1-9, KÄSITYÖ 

 Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. (s. 146, 270, 430) 

Tehtävä: Materiaalikisa. Oppilaat ovat ryhmissä. Ryhmä kerää luokasta mahdollisimman monta eri 
materiaalia, ja ryhmittelee ne orgaanisiin luonnon materiaaleihin ja epäorgaanisiin materiaaleihin (metallit, 
muovit, kivi). Kaikkien ryhmien löydökset käydään yhdessä läpi. Ryhmä valitsee yhden asian/ esineen (joka 
ryhmällä eri materiaali), ja keksii sille tarinan: kuinka tämä esine päätyi tähän. Tarinat käydään läpi, 
pohditaan materiaalin ominaisuuksia ja elinkaaren ekologisuutta. Isommilla voidaan tehdä esim. rajaten  
luokasta löytyviin erilaisiin kangaslaatuihin. 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO  

 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

Tehtävä: Heti syyslukukauden alkaessa käydään tarkastamassa lähiranta: onko rannalla sinilevää? Samalla 
käydään läpi, miltä sinilevä näyttää ja mitä vaaroja siihen liittyy. Todetaan myös kestävät elämäntavat, jotka 
jokainen voi omaksua, jottei  sinileväongelma pahene. 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO  

 T8 (…) (Arvosanan kahdeksan osaaminen) (…) Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia. (s. 
403). 

Tehtävä: Katsotaan video: 
http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/tupakan-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia 
Siirrytään ulos ja kerätään tupakan tumppeja ja askeja (hanskat!), ja tehdään niistä pihalle levitetyn 
jätesäkin päälle taideteos, joka kuvaa tupakoinnin haittavaikutuksia luonnolle. Otetaan valokuva. Viedään 
tupakkaroskat roskikseen. Käydään näyttämässä valokuvia taideteoksesta alemmalle luokalle ja kerrotaan 
opittu asia. 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414). 

Tehtävä: Väittelykisa. Valitaan joku ajankohtainen kestävään kehitykseen liittyvä aihe ja siihen tutustutaan. 
Oppilaille jaetaan roolit, joiden kesken järjestetään väittely asiasta. Roolien ottoa helpottaa esim. rooleja 
kuvaavat hatut tai muu rekvisiitta. 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ  

 T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 , 15.4.16 KÄSITYÖ  

 T8 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Valintojen tekeminen ja niiden perustelut (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja 
tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään (s. 433) 

Vinkki: hakekaa luokan kanssa materiaalia kierrätyskeskuksesta tai kirpputorilta seuraavaa työtä varten 
 

http://oppiminen.yle.fi/yhteinen-ymparisto/tupakan-viljely-kuormittaa-peltoja-sademetsia


LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS  

 Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia 
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa 
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. 
(s. 437) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS 

 T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja. (s. 438) 

 T3 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian 
käyttö (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja 
teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. (s. 
440) 

Tehtävä: Tutkimusmatka lähikauppaan/ yhteistyö lähikaupan kanssa (tuotenäytteet). Luokka jaetaan 
ryhmiin, ja eri ryhmillä on tehtävänä tutustua eri tuotealueeseen. Mitä luomutuotteita on tarjolla? 
Minkälaisia ekologisia pesuaineita? Pohditaan näiden tuotteiden käyttöä eri näkökulmista koko elinkaaren 
kannalta – mitä eroa tavanomaiseen? HUOM! Merkit (EU:n luomu, luomuleppäkerttu, Bra miljöval, 
demeter,  joutsenmerkki, EU:n ympäristömerkki) 

Kestävä kehitys 
 

Käsite ”kestävä kehitys” esiintyy opetussuunnitelmassa 40 kertaa. 

Opetussuunnitelman arvoperustassa todetaan, että kestävän kehityksen välttämättömyys tulee 

tunnistaa ja sen mukaisesti tulee toimia (s. 16). Perusopetuksen tehtävä on luoda edellytyksiä kestävälle 

kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti (s.18). Kestävän kehityksen ulottuvuudet ovat 

ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen (s. 16). Kestävän kehityksen edistäminen on osa 

sivistystä (s.19).  

Kestävä kehitys on mainittu laaja-alaisessa oppimiskokonaisuudessa ”Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen” (L5), jonka mukaan  tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän 

kehityksen näkökulmasta (s.23). Yläkoulussa tarkastellaan tvt:n vaikutuksia kestävään kehitykseen (s. 284). 

3. – 6. luokkien katsotaan olevan otollinen aika kestävän kehityksen tarpeen pohtimiselle (s.155). 

Yläkoulussa puolestaan pohditaan kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä 

kulttuurisia ja ekologisia edellytyksiä, ja opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista 

pohdintaa siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä 

elämäntapa käytännössä merkitsee (s. 281). 

Kestävä kehitys oppiaineissa 

Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kaikkiin kestävän kehityksen ulottuvuuksiin (s. 131, 239). 3. - 6. 

luokilla ympäristötiedon tavoitteena on  ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja 

-yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 

maailmalle (s. 240). Kuudennen luokan arvosanan kahdeksan saadakseen oppilaan tulee pystyä kuvaamaan 

tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä ja keinoja lähiympäristön kehittämiseen (s. 243).  

Oppiaineen tehtävä maantiedossa on vahvistaa oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään 

toimintatapaan (s. 385). Saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan hänen tulee osata ottaa 

kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin (s. 388) 

Sekä fysiikassa että kemiassa saadakseen päättöarvioinnissa arvosanan kahdeksan oppilaan tulee osata 

kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s. 

392, 397). 

Yhteiskuntaopissa tavoitteena on ohjata oppilasta vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen 

periaatteiden mukaisesti (s. 419). Taloutta tarkastellaan myös kestävän kehityksen näkökulmasta (s. 420). 



Kuvataiteen opetuksessa tavoitteena on kannustaa oppilasta ottamaan kestävä kehitys huomioon 

kuvailmaisussa (s. 144, 267, 427)., ja tämä otetaan huomioon myös arvioinnissa (s. 269, 429).  

Käsitöissä materiaalisen maailman tuntemus katsotaan perustaksi kestävälle kehitykselle (s. 146, 270, 

430). Yläkoulussa käsityötä pohditaan kestävän kehityksen edistäjänä arjessa (s. 431). 

Elämänkatsomustiedossa tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä 

kestävää kehitystä (s. 255).  

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän 
elämäntavan välttämättömyys  

 Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, 
toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. Kestävän 
kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä sosiaalinen ja 
kulttuurinen. (…) Oppilaita ohjataan tuntemaan myös kehitykseen vaikuttavia yhteiskunnallisia 
rakenteita ja ratkaisuja ja vaikuttamaan niihin. (s. 16) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.1 Perusopetuksen tehtävä  

 Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle 

kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. (s.18). 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset 
tavoitteet, Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

 Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. (s.19) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. (s.23) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppiaineen 
tehtävä  

 Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen, kulttuuriseen, 
sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. (s. 131, 239) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE 

 T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys (s. 144) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ  

 Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja 
kehitykselle. (s. 146, 270, 430) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 

 Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (…) Ikävuodet ovat 
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen 
pohtimiselle. (s.155) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Ympäristöopin 
opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 Opetuksen tavoitteet: Merkitys, arvot, asenteet. T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden 
kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 
maailmalle (s. 240) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppilaan 
oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

 Merkitys, arvot, asenteet: Opetuksen tavoite. T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden 
kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 
kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja 
maailmalle (s. 243) 



 Arvioinnin kohteet ympäristöopissa: Kestävän kehityksen tiedot ja taidot. Hyvä/arvosanan 
kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden 
rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä. Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -
yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä 
vaikuttamisprojektissa. (s. 243) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa 
sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. 
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja 
kestävään tulevaisuuteen. (s. 255). 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE  

 T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys 
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan (s. 267) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE  

 T11 (…) Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään 
kehitykseen liittyviä näkökulmia (s. 269) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  

 Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan 
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia 
ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa 
siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä 
elämäntapa käytännössä merkitsee. (s. 281) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Tieto- ja 
viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia 
kestävään kehitykseen. (s. 284) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO  

 Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään 
toimintatapaan. (s. 385). 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO  

 T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja 
koulun ulkopuolella. Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa 
antaa esimerkkejä miten toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s. 388) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA  

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s. 392) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA  

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin 
toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten 
toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit 
näkökulmat. (s. 420) 



LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE  

 T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE  

 T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää 
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ 

 S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 

edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431). 
 
Tehtäviä: 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin 
toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten 
toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit 
näkökulmat. (s. 420) 

Tehtävä: Oppilaat arvioivat ryhmissä, mistä jalassa olevan kengän hinta muodostuu. Lopputulosta 
verrataan lenkkitossun hinnan muodostukseen: http://www.globaalikuluttaja.fi/node/52 
 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE  

 T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää 
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429) 

Tehtävä: Tutustutaan Mainoskupla-vastamainoskilpailuun http://mainoskupla.fi/ . Tehdään oma 
vastamainos. 

Kestävä tulevaisuus 
Käsite ”kestävä tulevaisuus” mainitaan opetussuunnitelmassa 48 kertaa. Lisäksi sana ”tulevaisuus” 

esiintyy yhteydessä ekologisuuteen, ympäristöasioihin ja luontoon liittyen 17 kertaa. Vertailukohtana 

mainittakoon, että sana ”tulevaisuus” esiintyy muiden asioiden yhteydessä 35 kertaa (oppilaan oma 

henkilökohtainen tulevaisuuden suunnittelu, työelämä, yhteiskunnan kehitys, hyvä tulevaisuus). 

Koko järjestelmän uudistamisen yhtenä syynä mainitaan koulun vahvistaminen kestävän tulevaisuuden 

rakentajana (s.9).  

Arvoperustan mukaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja tulee pohtia suhteessa 

tulevaisuuteen. Perusopetus avaa myös näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen  (s.16, 

myös ympäristöoppi s. 242). Perusopetuksen yksi tehtävä on, että opitaan ottamaan vastuuta tulevaisuutta 

rakentavista valinnoista ja toimimaan myönteisinä muutosvoimina kansallisesti ja kansainvälisesti (s.18).  

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteita on, että oppilaiden luottavaista suhtautumista 

tulevaisuuteen tuetaan (L3) (s.22),  menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä 

erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja pohditaan ja annetaan valmiuksia  toimintatapojen ja -rakenteiden 

arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi (L7) (s.24, 285). Yläkoulussa pohditaan eri 

oppiaineiden tunneilla opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle (L1) 

(s.282). Myös kulutustottumuksia ohjataan tarkastelemaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (L3) 

(s.283) 

http://www.globaalikuluttaja.fi/node/52
http://mainoskupla.fi/


Toimintakulttuuri rohkaisee oppilaita toimimaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta (s.29). 

Jo alkuopetuksesta lähtien pohditaan, mitä kestävä tulevaisuus merkitsee ja mitä oppilaat  voivat itse 

tehdä sen puolesta (s.101, 156). 

Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 

vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa (s. 131, 239). 3-6- luokan ympäristöopissa 

”Kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (S6) ja biologiassa ”Kohti kestävää tulevaisuutta” (sisältönä mm. 

biotalouden ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuudet kestävän tulevaisuuden kannalta) kuuluvat 

keskeisten sisältöalueiden listaan (molemmissa S6) (s. 242, 381). Saadakseen arvosanan kahdeksan 

ympäristöopista kuudennella luokalla oppilaan tulee osata kuvata esimerkkien avulla kestävän 

tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia tekijöitä (s. 246). Yläkoulussa biologiassa tavoitteena on 

innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, ja saadakseen 

arvosanan kahdeksan päättöarvioinnissa osaa kuvata, miten tämän tavoitteen mukaisesti toimitaan (s.384). 

Maantiedossa oppiaineen tehtävä on antaa oppilaille keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen 

(s.385).  

Sekä fysiikan että kemian opetuksen tehtävänä on välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa (s.389, 393). Tavoitteena on ohjata oppilasta käyttämään sekä fysiikan että 

kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (T4) (s. 389, 394). Saadakseen 

päättöarvioinnissa arvosanat kahdeksan oppilaan tulee osata kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan ja 

kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s.392, 397). 

Uskonnossa 3-6 luokalla on tavoitteena ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan 

toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247). Saadakseen 

arvosanan kahdeksan oppilaan tulee osata kertoa arjen esimerkkejä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisesta kuudennella luokalla (s. 249) ja oppilaan tulee osata kertoa omien valintojensa 

vaikutuksesta kestävään tulevaisuuteen yhdeksännellä luokalla (s. 407). Ortodoksisessa uskonnossa 

mainitaan erikseen, että opetuksessa otetaan huomioon kestävä tulevaisuus (s.251).  

Elämänkatsomustiedossa yksi sisältöalue on 3-6 luokalla ”Luonto ja kestävä tulevaisuus” (S4), jonka 

sisällä tutkitaan luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä (s.255).  Yläkoulussa puolestaan 

sisältöalue ”Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus” (S3) sisältää pohdintaa, miten voidaan toimia 

vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi (s.413). Tavoitteena on innostaa oppilasta pohtimaan omien 

valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412), ja saadakseen 

arvosanan kahdeksan päättöarvioinnissa oppilaan tulee osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 

kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle, 

ja tuntea keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti (s.414). 

Kotitaloudessa sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta 

(s. 439).  

 

SUORAT LAINAUKSET 
 

LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA, Opetussuunnitelman perusteet ja 
paikallinen opetussuunnitelma 

 Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon 
muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa. (s.9.). 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän 
elämäntavan välttämättömyys  

 Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään 
tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme 



korjaavia ratkaisuja. (…)Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin 

vastuuseen. (s.16) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin 
sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, 
arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. (…) 
Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja 
kansainvälisesti. (s.18) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, 
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa 
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään 
elämäntapaan. Perusopetuksessa tuetaan oppilaiden luottavaista suhtautumista tulevaisuuteen. 

(s.22). 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä 
yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. (s.24) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen,  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -
rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi. (s.24) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

 Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle 
sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen 
vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee 
oppilaita kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan 

oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. (s.29) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus 
omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s.101) 

YMPÄRISTÖOPPI 
Oppiaineen tehtävä  

Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 
vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. (s. 131, 239) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot (L3) 

 Oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta. (s. 156) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI,   
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, 
terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä 
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, 
toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista 
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, 
jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242). 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI, Oppilaan 
oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Merkitys, arvot, asenteet: Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  



 Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla kestävän tulevaisuuden rakentamista tukevia ja uhkaavia 
tekijöitä. (s. 246) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.6 USKONTO  

 T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia 
arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247) 

 Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän 
tulevaisuuden rakentamisesta. (s. 249) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
ORTODOKSINEN USKONTO 

 Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja 
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s.251) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen 
tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista 
suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen. (s.255) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen (L1) 

 Eri oppiaineiden tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen 
merkitystä tulevaisuudelle. (s.282) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot (L3) 

 Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, 
tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 
(s.283) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9, Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia 
tulevaisuusvaihtoehtoja.  

 Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat 
tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää 

kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. (s. 285) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Biologian tavoitteisiin 
liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan 
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää 
ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden 
mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja 
saavutuksiin. (s.381) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Biologian päättöarvioinnin 
kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet, Opetuksen tavoitteet  
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi, S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  

Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s.384). 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO  

 Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. (s.385). 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA  



 Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa 
tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s.389) 

 T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (s. 389) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s.392) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA  

 Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa 
tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 393) 

 T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 
394) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO  

 T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettinen ajattelu (Arvosanan kahdeksan osaaminen) 
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan 
ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. (s. 407) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 
paikallisesti ja globaalisti (s. 412) 

 S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon 
suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon 
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin 
kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän 
tulevaisuuden hyväksi. (s.413) 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s.414) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS  

 Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon (…) kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. (s. 439) 

Ekososiaalinen sivistys 
 

Ekososiaalinen sivistys on opetussuunnitelmassa täysin uusi käsite. Ekososiaalisesta sivistyksestä 

puhutaan perusopetuksen arvoperustassa, ja ekososiaalinen sivistys nostetaan välttämättömäksi kestävän 

kehityksen rinnalle. Ekososiaalista sivistystä määritellään seuraavasti: ”Ekososiaalisen sivistyksen 

johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, 

ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa osaamispohjaa 

luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. Ekososiaalinen sivistys merkitsee 

ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä pyrkimystä toimia kestävästi.” (s.16.)  

Ekososiaalinen sivistys tuodaan esille myös toimintakulttuurin yhteydessä: toivoa hyvästä 

tulevaisuudesta rakennetaan luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle sivistykselle (s. 29). Oppiaineista 



ekososiaalinen sivistys mainitaan vain yläkoulun uskonnossa Hyvä elämä –sisältöaluessa yhtenä 

käsiteltävänä aiheena (s. 405). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän 
elämäntavan välttämättömyys  

 Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, 
toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan omaksumiseen. (…) 
Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii 
ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä 
samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. 
Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä 
pyrkimystä toimia kestävästi. (s.16) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet, Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

 Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle 

sivistykselle. (s. 29) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO  

 S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä 
kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 
405) 

Ympäristösuhde ja ympäristö 
 

Käsite ”ympäristösuhde” esiintyy opetussuunnitelmassa kahdessa yhteydessä: laaja-alaiseen 

osaamiseen liittyvän kulttuurisen osaamisen (L2) sisällöissä (s. 21) ja ympäristöopin tehtäväkuvauksessa 

sekä 1-2 että 3-6 –luokilla (s. 131, 239). Laajempaa käsitettä ”ympäristö” käytetään monissa eri 

merkityksissä, ja sanana se esiintyykin opetussuunnitelmassa jopa 957 kertaa, mutta suuri osa maininnoista 

liittyy oppimisympäristö-käsitteeseen, ja onpa yhden oppiaineen nimikin ympäristöoppi. Tässä on koottu 

yhteen ympäristö-käsitteen esiintymistä opetussuunnitelmassa niiltä osin, kun sen voi ajatella liittyvän 

ympäristösuhteeseen ja ympäristön ekologiseen ulottuvuuteen. 

Ympäristön arvostaminen on perusopetuksen arvoperustan mukaan osa sivistystä (s. 16) ja 

perusopetuksen yleisenä tavoitteena on ohjata oppilaita myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen (s. 

21). Ympäristön huomioon ottaminen on osa käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettamista  (s. 

50). Toisaalta identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (s. 155). 

Ympäristön havainnointi virikkeenä eri oppiaineissa 

Ympäristön havainnointi ja käyttäminen virikkeenä liittyy monen oppiaineen sisältöihin. Ympäristön 

havainnointia ei välttämättä liitetä ekologisiin ilmiöihin tai luontoympäristöön, mutta kun 

opetussuunnitelman arvoperustan mukaan ihminen on osa luontoa (s. 16), voidaan ajatella, että 

luontoympäristö on olennainen osa ympäristöä, jota havainnoidaan. Ympäristön jäsentämisestä, 

hahmottamisesta, kuvailusta, havainnoinnista ja/ tai ympäristön ilmiöiden hyödyntämisestä, tulkinnasta, 

ymmärtämisestä ja ympäristölukutaidosta puhutaan monessa paikassa: sekä laaja-alaisen osaamisen ja 

siellä monilukutaidon (L4) yhteydessä (s. 156, 283) että eri luokka-asteilla oppiainesisällöissä äidinkielessä ja 

kirjallisuudessa (s. 99, 107), saamen kielessä (s. 112), romanikielessä (s. 114, 115), suomi toisena kielenä –

oppiaineessa (s.120), matematiikassa (s. 129, 236), musiikissa (s.141, 142, 263, 422), kuvataiteessa (s. 143, 

144, 266, 267, 269, 426, 427), käsitöissä (s. 430) ja liikunnassa (s. 148, 274, 276, 434, 436). Myös historiassa 

tavoitellaan ympäristönlukutaitoa (s. 258). 

Ympäristö osana oppiainesisältöjä 



Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät (s. 130, 239). Alkuopetuksessa 

tarkastellaan ja jäsennetään oppilaan omaa ympäristöä (s. 131). Sekä alakoulussa että biologiassa 

yläkoulussa tuodaan edistettävinä asioina esille kiinnostus ympäristön ilmiöitä ja ympäristöopin tiedonaloja 

kohtaan, ympäristötietoisuus, ympäristövaikuttaminen, ympäristössä kestävällä tavalla toimiminen ja 

lähiympäristön kehittäminen (s. 131, 240, 380, 383), ympäristön hahmottaminen (s. 132, 244), 

ymmärtäminen (s. 130, 239)  ja jäsentäminen (s. 132, 245), ympäristön tutkimisen ja siellä toimimisen ja 

liikkumisen taidot (s. 133, 134, 244). Ympäristö on myös retkien kohde, jossa tutkitaan, havainnoidaan ja 

arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia (s. 132, 381) ja elinympäristö on oppiaineen keskeinen 

käsite, jonka ymmärtäminen kuuluu tavoitteisiin (s. 383). Yläkoulussa tavoitteena on hahmottaa myös 

ympäristön vaikutuksia eliöiden kehitykseen ja oppia arvioimaan ympäristöön liittyviä vastuukysymyksiä (s. 

383). Alkuopetuksessa äidinkieltä voidaan integroida draaman avulla myös ympäristöoppiin (s. 105). 

Ympäristöopissa maantiedon kannalta tutkitaan omaa lähiympäristöä (s. 131, 132, 239). Yläkoulun 

maantiedossa käsitellään ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristön tilaan ja pyritään ymmärtämään 

ympäristönmuutoksia (s. 384, 388). Ohjaaminen ympäristön havainnointiin ja vaalimiseen sekä 

lähiympäristön ajankohtaisten tapahtumien seuraamiseen kuuluu maantiedon tavoitteisiin (s. 385, 388). 

Lähiympäristöä käytetään kenttätutkimuksiin (s. 386), tavoitteena on ymmärrys lähiympäristön 

monimuotoisuuden merkityksestä (s. 388), ja lähiympäristöön pyritään vaikuttamaan (s. 388). 

Ympäristöopissa kemian kannalta havainnoidaan erilaisia aineita ympärillämme (s. 131, 239). Sekä 

yläkoulun fysiikka että kemia nähdään tärkeänä ympäristön hyvinvointia edistävien teknologisten 

ratkaisujen kehittämisessä (s. 389, 393). Myös fysiikassa ohjataan oppilaita ottamaan vastuuta 

ympäristöstään (s. 389, 393). Paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila otetaan huomioon 

sisältöjen valinnassa (s. 395). 

Terveystiedon sisällöissä ja tavoitteissa tuodaan esille ympäristön merkitys terveydelle ja 

hyvinvoinnille (s. 399) ja ympäristön terveysriskit (s. 400). Myös kuvataiteen opetuksen sisältöjä haetaan 

luonnosta ja ympäristöstä (s.144) ja käsityössä myös ympäristöä käytetään suunnittelun lähtökohtana ja 

hyödynnetään valmistuksessa (s. 147, 271, 431). Liikunnassa taas otetaan huomioon ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet (s. 435). 

Alkuopetuksessa on tavoitteena kehittää ympäristöherkkyyttä (s. 131). Ympäristön arvostaminen tulee 

esille laaja-alaisen osaamisen yhteydessä yläkoulussa (L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 

s. 282). Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksessa korostuvat ympäristöön liittyvät eettiset 

kysymykset, ympäristön kunnioitus ja arvostus sekä ympäristöön liittyvä vastuu, huolenpito ja valinnat (s. 

135. 139, 140, 251, 408, 409, 410, 411, 412). Myös kuvataiteessa mainitaan arvot ympäristön yhteydessä 

(s. 144, 267, 269, 427, 429) ja yläkoulussa sisältönä on kuvakulttuuri myös elinympäristöön vaikuttamisen 

kannalta (s. 427). Kotitalouden tavoitteena on, että oppilas osaa toimia kodin arjessa ympäristötietoisesti 

ympäristöä säästäen (s. 441). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Ihmisyys, sivistys, 
tasa-arvo ja demokratia 

 Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja 
tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä 
arvostaen. (s. 16) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET , 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Perusopetuksessa oppilaita ohjataan (…) myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. (s. 21) 
LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI, Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 



 Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa 
koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä 
noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. (s. 50) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja 
kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja 

kuvailla ympäristöä. (s.99) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  
Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja 
ympäristöoppiin. (s. 105) 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

 Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä (s. 107) 

 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 107) 
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä (s. 112) 

 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 112) 
Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2 

 Harjoitellaan kuuntelemista, ääntämistä ja suullista ilmaisua nimeämällä ympäristöä, esineitä ja 
asioita romanikielellä. (s. 114) 

 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä (s. 115) 
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 1–2 

 Tehdään yksinkertaisia eri oppiaineisiin liittyviä tiedonhankintatehtäviä itsenäisesti ja ryhmässä 
tekemällä havaintoja ympäristöstä (s.120) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.4 MATEMATIIKKA  

 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä (s. 129) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6,  4.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppiaineen tehtävä  

 Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa he elävät. (s. 130, 239)  

 Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan 
kehittymistä sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita 
tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita 
ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. (s. 131, 239) 

 Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita 
maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. (s. 131, 239) 

 Kemian kannalta keskeistä on havaita erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää 
niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä tapahtuvia muutoksia. (s. 131, 239) 

 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI   

 Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan 
oppilaiden omaa ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. (s. 131) 

 Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja 
turvallisuuteen liittyviä asioita. (s. 131) 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
Opetuksen tavoitteet  
Merkitys, arvot ja asenteet  
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan 
ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselleen (s. 131) 
T3 tukea oppilaan ympäristöherkkyyden kehittymistä ja ohjata oppilasta toimimaan kestävällä tavalla 
lähiympäristössä ja kouluyhteisössä (s. 131) 



T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin 
Tiedot ja ymmärrys  
T12 ohjata oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla (s. 132) 
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja ympäristön kuvaajina (s. 
132) 

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen 
taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. 
Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön 
kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. 
Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. 
Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea. (s. 132) 

 

S4 Tutkiminen ja kokeileminen:  

 Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä 
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. (s. 133) 

 Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla. 
(s. 133) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat  
- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa (s. 134) 

- edistyminen havaintojen tekemisessä  

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO 

 T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, 
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (s. 135) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa (s. 139) 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien 
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. (s. 140) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.8 MUSIIKKI  

 T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä (…) (s.141) 

 S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi 
opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri 
ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. (s. 142) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE  
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE  
Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. (s. 
143, 266, 426) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE  

 T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti ja kuvia tekemällä (s. 144) 

 T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviä arvoja (s. 144) 

 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 
mediasta. (s. 144) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 , 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ  

 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, 
rakennettua ja luonnonympäristöä (…) (s. 147) 

 Ohjatun suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, 
pelejä sekä luonnon- ja rakennettua ympäristöä. (s. 147) 



LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.11 LIIKUNTA  
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.13 LIIKUNTA  

 T2 ohjata oppilasta (…) havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla (s. 148, 274, 276, 434, 
436) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6  

 Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (s. 155) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6  
Monilukutaito (L4)  

 Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on 
erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. (s. 
156) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.4 MATEMATIIKKA  

 Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä (…) (s. 236) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6,  4.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppiaineen tehtävä  

Vuosiluokilla 3-6  

 Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä 
kohtaan. (s. 240) 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Opetuksen tavoitteet  
Merkitys, arvot, asenteet  
T1 synnyttää ja ylläpitää oppilaan kiinnostusta ympäristöön ja ympäristöopin opiskeluun sekä auttaa 
oppilasta kokemaan kaikki ympäristöopin tiedonalat merkityksellisiksi itselleen (s. 240) 
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja 
vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan 
kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa 
ympäristössä, S2-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (s. 244) 
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa 
sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja  
S3-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Maantiedon tiedonala:  
Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja 
koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.  
Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (s. 245) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, ORTODOKSINEN USKONTO 

 Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja 
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s. 251) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.8 HISTORIA  

 Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa (s. 258) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.10 MUSIIKKI  



 T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun (s. 
263) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.11 KUVATAIDE  

 T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria 
moniaistisesti (…) 

 T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmenevistä arvoista (s. 267, 269) 

 Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia 
välineitä (s. 269) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6, 14.4.12 KÄSITYÖ  

 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja 
elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien 
ideoiden kehittämiseksi. (s. 271) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan 
elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. (s. 282) 

Monilukutaito (L4)  
Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. (s. 
283) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.5 BIOLOGIA, Oppiaineen tehtävä 
Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. 
Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen 
elinvoimaisena. (s. 380) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön:  

 Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä 
ihmisen vaikutusta niihin. (s. 381) 

S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. (s. 381) 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
T3 Opetuksen tavoitteet  
ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten 
elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle  
S1-S4, S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. 
Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon 
monimuotoisuudelle.  (s. 383) 
T4 Opetuksen tavoitteet  
ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.  
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution 
tuloksena. (s. 383) 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet  
T12 Opetuksen tavoitteet  
innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 
luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta  



S1-S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilaan osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon 
monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. (s. 383) 
T13 Opetuksen tavoitteet  
ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja  
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Eettisten kysymysten pohdinta  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten 
arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. (s. 383) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.6 MAANTIETO  

 Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 
ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja 
maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten 
ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384) 

 T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida 
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko 
maailmassa (s. 385) 

 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385) 

 S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä 
Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan 
oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden 
suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja 
kulttuurimaisemia. (s. 386) 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa 
antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa 
nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin 
ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja. (s. 388) 

 T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan 
lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388) 

 T13 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa 
luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata 
lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. (s. 388) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.7 FYSIIKKA  

 Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa 
tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 389) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.8 KEMIA  

 Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa 
tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 393) 

 S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja 
paloturvallisuuteen.  (s. 395) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.9 TERVEYSTIETO  



 T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399) 

 S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: (…) Terveyden voimavaroista 
tarkastellaan (…)  hyvinvointia tukevia ympäristöjä (…) (s. 400) 

 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.10 USKONTO  
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin 
vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin 
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409) 

ISLAM 

 Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. (s. 410) 
JUUTALAINEN USKONTO 

 Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen 
sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 
kehittämään eettistä ajatteluaan (s. 412) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.14 MUSIIKKI 

 T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja 
havainnointiin (s. 422) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.15 KUVATAIDE  

 T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa 
ilmeneviin arvoihin (s. 427) 

 S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan 
elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. (s. 427) 

 S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, 
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja 
luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta 
erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään 
erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman 
näkökulmista. (s. 427) 

 T10 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Näkemysten esittäminen (Arvosanan kahdeksan 
osaaminen) Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa 
kulttuurissa ilmenevistä arvoista (s. 429) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.16 KÄSITYÖ  

 Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman 
havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. (s. 430) 

 Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön 
suunnittelussa ja valmistuksessa. s. 431 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.17 LIIKUNTA  

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon 
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (s. 435) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9, 15.4.18 KOTITALOUS  

 T13 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen 
soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas 
osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä 



ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista 
toimintaa. (s. 441) 
 

Ekologia, ekosysteemit, ekologisuus 
 

Opetussuunnitelmassa tuodaan ekologiaa esille sekä ekosysteemien ja luonnonprosessien kautta että 

ekologisina valintoina ihmisen toiminnassa.  

Perusopetuksen arvoperustan mukaan ihminen on täysin riippuvainen ekosysteemien 

elinvoimaisuudesta, ja tämän ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa (s. 16). Ekososiaalisen 

sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ekosysteemien 

monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä (s. 16). Elämän kunnioittaminen tuodaan esiin myös yleisissä 

tavoitteissa (s.19). 

Ekologia otetaan huomioon tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä 

(s. 29). Myös etäyhteyksien käytössä tuodaan esiin niiden ekologista kestävyyttä (s. 39). Laaja-alaiseen 

osaamiseen yläkoulussa on sisällytetty kestävän kehityksen ekologisten edellytysten pohtiminen (s. 281). 

Oppiainesisällöissä ekologisuus esiintyy käsitteenä vain kuvataiteessa ja käsityössä. Kuvataiteen 

alkuopetuksessa ekologinen arvottaminen on yksi osa tavoitteita (s. 29). Yläkoulun käsitöissä 

opetussisältönä on valmistaa ekologisesti kestäviä tuotteita tai teoksia (s. 431). 

Ympäristöoppi ja biologia voidaan nähdä kokonaisuudessaan oppiaineina, joiden koko sisältö liittyy 

ekologiaan, ekosysteemeihin ja ekologisuuteen. Tähän on poimittu kohtia, joissa suoraan viitataan näihin 

asioihin tai käytetään näitä käsitteitä. 

Alakoulun ympäristötiedossa luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut on yksi sisältöalue (S5). 

Myös eliöt ja elinympäristöt kuuluvat sisältöihin ja tavoitteisiin (T15)(s. 242, 245). 

Elämän perusedellytyksiä pohditaan alkuopetuksen ympäristöopissa (s. 132, 133) ja elämänmuotoja 

tutkitaan elämänkatsomustiedossa (s. 140). Ympäristöopissa sisältöjä valittaessa otetaan huomioon 

luonnon monimuotoisuuden vaaliminen (s. 242). 

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, 

ekosysteemien toimintaa sekä evoluution perusteita (s. 379). Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta (S3) 

on sisältöalue, jossa painotetaan suomalaista metsäekosysteemiä, mutta esimerkkejä otetaan myös vesi-, 

suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Biologiassa tutustutaan myös lajien ekologiaan ja niiden välisiin 

vuorovaikutussuhteisiin sekä lajien ekologiaan ja lajien välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Ekosysteemien 

monimuotoisuuden tärkeyttä painotetaan. Myös tutkimusretkillä (S2) on sisältönä metsän ja muiden 

ekosysteemien tutkiminen ja vertailu (s. 381). Tavoitteena on ymmärrys ekosysteemin perusrakentesta ja 

toiminnasta (T1), eliökunnan rakenteen, eliöiden rakenteen ja eliöiden elintoimintojen hahmottaminen (T2) 

sekä evoluution perusperiaatteiden ymmärtäminen (T4). Oppilas oppii kuvaamaan, miten elämä ja luonnon 

monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena (s. 383) 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys 
Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän ymmärtäminen 
on keskeistä ihmisenä kasvussa. Perusopetuksessa tunnistetaan kestävän kehityksen ja ekososiaalisen 
sivistyksen välttämättömyys, toimitaan sen mukaisesti ja ohjataan oppilaita kestävän elämäntavan 
omaksumiseen. Kestävän kehityksen ja elämäntavan ulottuvuudet ovat ekologinen ja taloudellinen sekä 
sosiaalinen ja kulttuurinen. Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, 



joka vaalii ihmisarvon loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä 
samalla rakentaa osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. (s. 16) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset 
tavoitteet 
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

 Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon 
loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia 
arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. (s.19) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat  
Oppimisympäristöt 

 Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 
huomioon (…) ekologisuus (…) (s. 29) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN  
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus  

 Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä. (s. 39) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI   
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet  
Tiedot ja ymmärrys  

T15 ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän 
perusedellytyksiä (s. 132) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, 
lämmön ja huolenpidon osalta. (s.133) 
13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla 
elämän rajallisuutta. (s. 140) 

13.4.9 KUVATAIDE 

 Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (s. 144) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6  
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S4 Ympäristön tutkiminen:  

 Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti 
kasvien kasvua. (s. 242) 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:  

 Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. 
Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen 
säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen 
ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan 
ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä 
maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan 
vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon 
tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön. (s. 242) 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja 
sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön 
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja 
tulevaisuudessa. (s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  



T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen 
ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen  
S1, S3-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, 
elintoiminnot ja kehitys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.  
Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden 
kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (s. 245) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  

 Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan 
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia 
ja ekologisia edellytyksiä. (s. 281) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, 
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien toimintaa, 
ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. (s. 379) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa 
liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. (s. 381) 
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin 
rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, 
suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin 
vuorovaikutussuhteisiin. Opetukseen sisältyy eliökokoelman koostaminen. Sisältöjä valittaessa painotetaan 
ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä. (s. 381) 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia 
ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.  
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien 
kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle. (s. 383) 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään eliökunnan 
rakennetta 
S1-S5  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Eliökunnan rakenteen jaa eliöiden rakenteen ja elintoimintojen hahmottaminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata 
eliöiden elintoimintoja. 
Oppilas osaa vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta 
sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä. (s. 383) 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  



T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.  
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution 

tuloksena. (s. 383) 
Opetuksen tavoitteet  
T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden 
ymmärtämiseksi  
S1-S4, S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Eliökokoelman laatiminen ja kasvien kokeellinen kasvattaminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen 
eliökokoelman. 

Oppilas toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen. (s. 384) 
15.4.16 KÄSITYÖ 

 S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä 

tuotteita tai teoksia. (s. 431) 
 

Luontosuhde, luonto 
Arvoperustassa kuvaillaan, että oppilas rakentaa oppiessaan persoonaansa ja luo samalla suhdetta 

luontoon (s. 15). Ihminen on osa luontoa ja ihmisellä nähdään olevan vastuu teknologian ohjaamisesta 

suuntaan, joka luonnon tulevaisuuden (s. 16). Myös sekä perusopetuksen yleisissä tavoitteissa että 

ympäristöopin tavoitteissa mainitaan luonnon kunnioittaminen (s. 19, 130, 239). Tavoitteena on myös, että 

omien tekojen merkitys luonnolle ymmärretään (s.24). Ympäristön suojelemisen merkitys nähdään 

avautuvan omakohtaisen luontosuhteen kautta (s. 24).  

Luontoa hyödynnetään oppimisympäristönä (s. 29). Kulttuuriin liittyvien erityiskysymyksien yhteydessä 

kehotetaan ottamaan huomioon oppilaiden ja huoltajien tietämys luonnosta (s. 86). 

Alkuopetuksessa luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen vahvistaminen korostuvat, kun edistetään 

kestävää elämäntapaa (s.99). 3.-6. –luokilla ja yläkoulussa ohjataan ymmärtämään omien valintojen, 

elämäntapojen ja tekojen merkitys luonnolle (s. 158, 285). 

Luonto eri oppiaineissa 

Ympäristöopin tehtävänä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä (s. 130, 239). 

Kokeiluja tehdään myös kasveja kasvattamalla (s.133, 242). Ympäristön sisällöiksi valitaan alkuopetuksessa 

luontoon liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä (s.133). Luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja 

harjoitellaan erilaisissa luonnonympäristöissä, ja luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia 

havainnoidaan kaikkina vuodenaikoina (s. 132). 3.–6. luokilla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, 

Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä. Yksi keskeinen näkökulma on luonnon moninaisuuden 

arvostaminen (s. 241). Oman toiminnan vaikutuksia luontoon pohditaan (s. 242). Luonnon tutkimiseen, 

eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun ohjataan (s. 241, 242, 245) sekä 

kiinnitetään huomiota myös elottomaan luontoon, ja tutkitaan maa- ja kallioperää (s. 242). Tavoitteena on, 

että oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia 

elinympäristöjä (s. 245). Tavoitteena on myös ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja 

retkeilemään luonnossa (s. 240, 244) ja ohjata tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä 

luonnossa (s. 241, 245). Oppimisympäristönä käytetään monipuolisesti lähiluontoa (s. 242).  



Biologian opetuksen tehtävänä on kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita 

ymmärtämään ekosysteemien toimintaa (s. 379) ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta (s. 380, 381). 

Luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin tutustutaan (s. 381). Oppilasta ohjataan tutkimaan 

eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon 

monimuotoisuudelle (s. 380, 383). Tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon 

monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution tuloksena, esittää mielekkäitä kysymyksiä 

luonnosta ja luonnonilmiöistä ja esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä (s. 383).  

Oppilasta innostetaan syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 

luontosuhdetta (s. 380, 384). Tavoitteena on, että oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten 

luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla (s. 384). Biologian 

opetuksessa työskennellään myös luonnossa, ja luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että 

laboratoriotyömenetelmiä (s. 379). Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, 

lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua (s. 381). 

Maantiedossa tutkitaan maapalloa ja sen luontoa sekä käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan 

vuorovaikutusta ja sen yhteyttä ympäristön tilaan (s. 384, 385, 387). Tavoitteena on ohjata oppilasta 

tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla 

maapallolla (s. 385, 386, 387). Oppilasta ohjataan vaalimaan ja arvostamaan luontoa ja sen 

monimuotoisuutta (s. 385, 388). Elämän perusedellytyksiä sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä 

tarkastellaan (s. 386). Perehdytään luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen (s. 386) ja lähiympäristön 

monimuotoisuuden merkitykseen (s. 388). Oppilas oppii kuvaamaan, miten luonnonympäristö vaikuttaa 

ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön 

tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa sekä kertomaan, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää 

(s. 387).  

Fysiikassa opetuksen lähtökohtana ovat muun muassa luonnosta tehdyt havainnot ja tutkimukset (s. 

389). Sekä fysiikassa että kemiassa oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen 

luonnossa (s. 390, 393, 395, 398). Kemian sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin luonnon 

mittasuhteet (s. 395). 

Historiassa perehdytään teollisuusyhteiskunnan syntyyn ja kehitykseen, jotka ovat muuttanut ihmisen 

ja luonnon suhdetta (s. 416).  

Alkuopetuksen uskonnon opetuksessa yleisesti ja evankelisluterilaisessa,  ortodoksisessa ja katolisessa 

uskonnossa vielä erikseen oppilaita ohjataan hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu luonnosta (s. 135, 137-

138). Tämä on myös yksi keskeisistä sisällöistä (s. 135). 3.-6. luokalla luonnon vaaliminen on yksi keskeisistä 

sisällöistä (s. 248). Huolenpito luonnosta mainitaan vielä erikseen ortodoksisessa (s. 251) ja katolisessa (s. 

252) uskonnossa. Islamissa ja juutalaisessa uskonnossa pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta (s. 252, 

253). Yläkoulussa luonto on mainittu pohdittavana asiana ortodoksisen uskonnon yhteydessä (s. 409). 

Myös elämänkatsomustiedossa alkuopetuksessa tavoitteena on ohjata oppilasta kunnioittamaan ja 

arvostamaan luontoa (s. 139). Oppilaiden kanssa etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. (s. 

140). 3. -6. luokilla oppilasta ohjataan kantamaan vastuuta luonnosta (s. 254, 256) ja tutkitaan erilaisia 

luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä (s. 255). Yläkoulussa 

perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin, Unescon suojelemaan 

maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, 

esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen (s. 412, 413). Tavoitteena on, että oppilas 

osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella 

kestävän elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle (s. 414). 

Kuvataiteen sisältöjä valitaan koko perusopetuksessa monipuolisesti esim. luonnon ympäristöistä (s. 

144, 268, 427). Alkuopetuksen kohdalla mainitaan, että opetustilanteita toteutetaan myös luonnon 

ympäristöissä (s. 145).  



Käsitöissä alkuopetuksessa suunnittelun lähtökohtana ja tekemisen tukena hyödynnetään myös 

luonnonympäristöä (s. 147). 3.-6. luokilla ja myös yläkoulussa havainnoidaan, hyödynnetään ja 

analysoidaan luonnon ympäristöä suunnittelussa ja uusien ideoiden kehittämiseksi (s. 271, 431). 

Liikunnan opetuksessa kaikilla luokka-asteilla hyödynnetään luontoa monipuolisesti (s. 148, 273, 433). 

Alkuopetuksessa harjoitellaan tasapaino- ja liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja 

välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) myös luonnossa (s. 149). Myös 

3.-6. luokilla ja yläkoulussa luontoliikunta sisältyy liikunnan sisältöalueisiin (s. 274, 434). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Oppilaan 
ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

 Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -
katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, 
yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin. (s. 15) 

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta, Kestävän 
elämäntavan välttämättömyys 

 Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen ekosysteemien elinvoimaisuudesta. Tämän 
ymmärtäminen on keskeistä ihmisenä kasvussa. (s. 16)  

 Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa 
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon 
tulevaisuuden. (s. 16) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset 
tavoitteet, Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

 Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon 
loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia 
arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. (s. 19) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen, 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. (s. 24) 

 Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, 
myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s.24) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat  
Oppimisympäristöt 

 Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja 
rakennettua ympäristöä. (s. 29). 

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ ERITYISKYSYMYKSIÄ  

 Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kieli- 
ja kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista. (s. 86) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2  

 Kestävän elämäntavan edistämisessä korostuvat erityisesti yhdessä toimimisen taidot, lähiyhteisön 
kulttuurisen monimuotoisuuden havainnoiminen sekä luonnossa liikkuminen ja luontosuhteen 
vahvistaminen. (s.99) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 ja 3-6, 13.4.5ja  YMPÄRISTÖOPPI, 

Oppiaineen tehtävä  
 Ympäristöopissa yhdistyy sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia.  

 Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.  

 Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, 
elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. (s. 130, 239) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI , Ympäristöopin 
tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  



S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen 
taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. 
Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön 
kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina. 
Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla. 
Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea. (s. 132) 
S4 Tutkiminen ja kokeileminen:  

 Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä 
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. Tehtävien avulla 
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. (s.133) 

 Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla. 
(s.133) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO 

 T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä, 
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta (s. 135) 

 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, 
ympäristöstä ja luonnosta (…)(s. 135) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, EVANKELISLUTERILAINEN 
USKONTO 

 Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä 
vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. (s. 137). 

 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, ORTODOKSINEN 
USKONTO 

 Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. (s. 
137). 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.6 USKONTO, KATOLINEN USKONTO 

 Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen 
antamana tehtävänä. 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2., 13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa (s. 139) 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla 
elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa 
lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon 
liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. (s. 140) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.9 KUVATAIDE 

 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja 
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä 
mediasta. (s. 144) 

 Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, 
luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. (s. 145) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.10 KÄSITYÖ  

 Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä, 
rakennettua ja luonnonympäristöä (…) (s. 147) 

 Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän 
sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään 
havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla 
oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja 
tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja 
rakennettua ympäristöä. (s. 147) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 3-6, 7-9, 13.4.11 LIIKUNTA  
Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja 
sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. (s. 148, 273, 433) 
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2, 13.4.11 LIIKUNTA  



 Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja 
liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä 
erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, 
lumella ja jäällä). (s. 149) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6, Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi 
itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s.158) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6  
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten 
uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä 
ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä 
globaalin ymmärryksen vahvistaminen. (s. 241) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S4 Ympäristön tutkiminen:  

 Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään 
huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä 
ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.  

 Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää.  

 Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti 
kasvien kasvua. (s. 242) 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja 
yhteiskuntaan. (s. 242) 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6  

 Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi 
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, 
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä 
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 
242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa 
ympäristössä (s. 240, 244) 
S2-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (s. 244) 
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen 
ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen (s. 241, 
245) 
S1, S3-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Biologian tiedonala: Luonnon tutkiminen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistaminen, ihmisen rakenne, 
elintoiminnot ja kehitys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  



Oppilas osaa havainnoida luontoa, tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja ja niiden tunnusomaisia elinympäristöjä.  
Oppilas laatii ohjatusti pienen kasvion, osaa tutkia kokeellisesti kasvien kasvua yksin ja yhdessä muiden 
kanssa sekä osaa pääpiirteittäin kuvata ihmisen rakenteen, elintoiminnat ja kehityksen. (s. 245) 
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T17 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja 
teknologiassa sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle (s. 241, 245) 
S2, S4-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Fysiikan tiedonala:  
Fysikaalisten ilmiöiden  
tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata yksinkertaisia fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa 
sekä harjoittelee niihin liittyviä selityksiä.  
Oppilas osaa käyttää energia-, voima- ja liikekäsitteitä arkisissa tilanteissa ja osaa antaa esimerkkejä 
energian säilymisen periaatteesta. (s. 245) 
14.4.6 USKONTO 
S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. (s. 248) 
ORTODOKSINEN USKONTO 

 Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä 
vaikutuksia itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. 
Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja 
luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. (s. 251) 

KATOLINEN USKONTO 

 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu 
sekä huolenpito luonnosta. (s. 252) 

ISLAM 

 Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. (s. 252) 
JUUTALAINEN USKONTO 

 Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. (s. 253) 
14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (s. 254, 256) 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:  
Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. (s. 
255) 

14.4.11 KUVATAIDE  

 Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. (s. 268) 
14.4.12 KÄSITYÖ  

 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja 
elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien 

ideoiden kehittämiseksi. (s. 271) 
14.4.13 LIIKUNTA  

 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa 
harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. 
luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen 
(kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri 
liikuntalajien avulla. (s. 274) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä 
lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 285) 



15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

 Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, 
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään ekosysteemien 
toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita. (s. 379) 

 Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen 
avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä 
maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. (s. 379). 

 Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon 
monimuotoisuutta. (s. 380) 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa 
liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. (s. 381) 
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan 
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää 
ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden 
mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja 
saavutuksiin. (s. 381) 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten 
elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle (s. 380, 383) 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
S1-S4, S6  
Eliöiden sopeutumisen ja elinympäristöjen monimuotoisuuden hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri elinympäristöihin. 
Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden merkityksen luonnon 
monimuotoisuudelle. (s. 383) 
Opetuksen tavoitteet  
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteita (s. 380, 383) 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteiden hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.  
Oppilas osaa kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution 
tuloksena. (s. 383) 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden 
ymmärtämistä  
S1-S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luonnontieteellinen ajattelutaito  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle 
ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä.  
Oppilas osaa esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä. (s. 383) 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet  
Opetuksen tavoitteet  
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 
luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta (s. 380, 384) 



S1-S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luontosuhteen ja ympäristötietoisuuden merkityksen hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon 
monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO  

 Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen 
alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan 
huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. (s. 384) 

 Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 
ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja 
maapallolla. (s. 384) 

 T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan 
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla (s. 385, 387) 

 T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä 
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (s. 385, 387) 

 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385, 388) 

 T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa (s. 385, 388) 

 S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin 
maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja 
kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja 
ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. (s. 386) 

 S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä 
Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan 
oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden 
suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja 
kulttuurimaisemia. (s. 386) 

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. (s. 386). 

 T2 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan 
planetaarisuuden, vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja 
vyöhykkeisyyden. Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla 
sekä osaa tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. (s. 387) 

 T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas 
osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. 
Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387) 

 T13 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Alueellisen identiteetin sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa 
luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa kuvata 
lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä. (s. 388) 

15.4.7 FYSIIKKA  

 Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja 
tutkimukset. (s. 389) 



 T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 390, 393) 

15.4.8 KEMIA 

 T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 395, 398)  

 S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian 
luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. (s. 395) 

15.4.10 USKONTO 
ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin 
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409)  

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 S1 Katsomus ja kulttuuri:  (…) Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja 
luonnonperintöön (…) (s. 412). 

 S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon 
suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon 
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin 
kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. (s. 412-413). 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414) 

15.4.12 HISTORIA 

 S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen 
elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. (s. 416) 

15.4.15 KUVATAIDE 

 S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, 
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja 
luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta 
erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään 
erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman 
näkökulmista. (s. 427) 

15.4.16 KÄSITYÖ 

 Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön 
suunnittelussa ja valmistuksessa. (s. 431) 

15.4.17 LIIKUNTA  

 Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, 
luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla 
monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. (s. 434) 

Luonnonvarojen käyttö 
 

Perusopetuksen arvoperustassa mainitaan luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuva kiertotalous 

(s. 16). Muuten luonnonvarojen käytöstä puhutaan jonkin verran vain luonnontieteellisissä aineissa: 

ympäristöopissa, biologiassa, maantiedossa, fysiikassa ja kemiassa. 

Alakoulun ympäristöoppi mainitsee erilaisten ympäristöjen merkityksen hyvinvoinnille (s. 242). 

Luonnon rakenteiden, periaatteiden ja kiertokulkujen yhteydessä perehdytään myös metsien 

hyötykäyttöön, ja kestävän tulevaisuuden sisältöalueeseen kuuluu sekä ympäristötiedossa että biologiassa 

myös luonnonvarojen kestävä käyttö (s. 242).  



Biologiassa pohditaan luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä 

periaatteita, kestävää ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Samalla käsitellään myös biotalouden 

ja ekosysteemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta (s. 381). Tavoitteena on, että 

oppilas osaa pohtia metsien kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle (T1) ja ymmärtää maapallon 

luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä tuntee jokamiehen oikeudet ja 

velvollisuudet (T6) (s. 383). 

Maantiedossa kannustetaan pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä 

vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (T4) (s. 385). Kestävä 

elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö on yksi sisältöalue (S6), jossa keskitytään luonnonvarojen 

kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin. Sisältöihin kuuluu myös elämän perusedellytykset 

kuten puhdas ilma, vesi ja ravinto, niiden esiintyminen ja kestävä käyttö (S3) (s. 386). Tavoitteena on myös, 

että oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä 

millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan. Oppilas osaa myös kertoa, miksi 

luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää (s. 387). 

Fysiikassa opiskellaan energiantuotantoa ja kestävä energiavarojen käyttöä (S3) (s. 390) ja oppilaita 

ohjataan arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (T4) (s. 389, 392). Kemian 

tavoitteena puolestaan on ohjata oppilasta arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja 

tuotteen elinkaaren kannalta (T4) (s. 394, 395, 397).  

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys  
Ekososiaalisen sivistyksen johtoajatuksena on luoda elämäntapaa ja kulttuuria, joka vaalii ihmisarvon 
loukkaamattomuutta, ekosysteemien monimuotoisuutta ja uusiutumiskykyä sekä samalla rakentaa 
osaamispohjaa luonnonvarojen kestävälle käytölle perustuvalle kiertotaloudelle. (s. 16) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6  
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S4 Ympäristön tutkiminen:  

 Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. (s. 
242) 

S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan 
olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan 
aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, 
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen 
periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön 
vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen 
toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, 
ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön. (s. 242) 
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja 
sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön 
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja 
tulevaisuudessa. (s. 242) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9  
15.4.5 BIOLOGIA 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan 
luonnonvarojen kestävän käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää 
ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja ekosysteemipalveluiden 



mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja 
saavutuksiin. (s. 381) 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia 
ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Ekosysteemin rakenteen ja toiminnan hahmottaminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia 
ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.  
Oppilas osaa kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien 
kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle. (s. 383) 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys  
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä 

tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383) 
15.4.6 MAANTIETO 

 T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä 
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys (s. 385) 

 S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin 
maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja 
kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja 
ravintoa, niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä. (s. 386) 

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia 
Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. (s. 386) 

 T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas 
osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. 
Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387) 

15.4.7 FYSIIKKA  

 T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (s. 389) 

 S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan 
erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa 
ja kestävässä energiavarojen käytössä. (s. 390) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot fysiikan kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten fysiikan 



osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
energiavarojen kestävän käytön kannalta. (s. 392) 

15.4.8 KEMIA 

 T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 
394) 

 S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti 
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen 
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. (s. 395) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397) 

 

Kulutus, kierrätys, elinkaari 
 

Joko käsite kulutus tai kuluttaja on mainittu opetussuunnitelmassa 41 kertaa, elinkaari kuusi kertaa ja 

kierrätys neljä kertaa.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjassa on kunnianhimoinen tavoite: perusopetuksen 

aikana pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään tulevaisuuteen sekä 

etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia ratkaisuja. (s. 16).   

Perusopetuksen tehtävissä laaja-alaisen osaamisen osa-alueen L3 (Itsestä huolehtiminen ja arjen 

taidot) alla todetaan, että elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja, jotka 

vaikuttavat kestävään elämäntapaan, ja näistä yksi on kuluttaminen. Oppilaita opastetaan kehittämään 

kuluttajataitojaan, ja he saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen ja mainonnan kriittiseen tarkasteluun. 

Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen aikana oppilaat 

harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin (s. 22). Alkuopetuksessa 

keskustellaan kulutustottumuksista, ja isommat alakoululaiset tutustuvat myös kestävän kuluttamisen 

käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden merkitystä, saavat ohjausta ja 

harjoittelevat kestävänä kuluttajana toimimista.  Jo alkuopetuksesta lähtien mainontaa ja median 

vaikutuksia opitaan ja ohjataan tarkastelemaan kuluttajuutta kriittisesti. Samalla mietitään, mitä 

kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät 

omassa toiminnassa. Vähitellen oppilaita ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden 

kannalta (s. 100, 156). Yläkoulussa oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän 

tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja 

vastuullisina kuluttajina (s. 283). 

Myös laaja-alaisen oppimisen muilla alueilla kulutus tulee esille. Alakoulussa monilukutaidon (L4) 

yhteydessä oppilaita ohjataan tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja (s. 100) ja huomaamaan 

tekstien erilaisia tavoitteita: ne voivat esimerkiksi houkutella ostamaan (s. 156). Yläkoulussa puolestaan 

kuluttajaosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsitteleviin teksteihin sekä niiden käyttöyhteyksiin 

tutustumalla (s. 283). Tieto- ja viestintäteknologiaa (L5) arvioidaan kestävän kehityksen näkökulmasta, jotta 

osataan toimia vastuullisina kuluttajina (s. 23). Oppilaita ohjataan ymmärtämään kaikkinensa omien 

valintojen merkitys luonnolle sekä näkemään median vaikutuksia (L7)   (s. 24, 158, 285).  

Myös koulun toimintakulttuurissa raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia 

materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan kestäviksi (s. 31). Kuluttajakasvatus nähdään 

opetussuunnitelmassa aiheena, jossa voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä soveltavien 

valinnaisaineiden puitteissa (s. 95).  



Monet oppiaineet mainitsevat kuluttamisen tavoitteissaan tai sisällöissään. Ympäristöopissa 

tutustutaan ravinnontuotantoon, juomaveden alkuperään ja opitaan veden kiertokulusta ja kierrätyksestä 

(s. 133, 242, 245).  

Maantiedossa tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa 

vastuullisena kansalaisena (s. 386).  

Myös kemiassa ohjataan oppilasta arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja 

tuotteen elinkaaren kannalta, tutustutaan kodin kemikaaleihin ja otetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntö 

huomioon (s. 394, 395, 396, 397).  

Yläkoulun terveystiedon sisältöihin kuuluu vastuullinen kuluttaminen (S3) (s. 400). 

Yhteiskuntaopissa alakoulusta alkaen tutustutaan ja ohjataan vastuullisen ja kestävän kuluttamiseen 

sekä perehdytään siihen liittyviin arkitilanteisiin. Oppilasta myös tuetaan ymmärtämään kulutusvalintojen 

perusteita sekä harjoitellaan niihin liittyviä taitoja (s. 260, 261, 419). Oppilas oppii kertomaan, millaisia 

muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen kuluttamispäätöksillään on ja lopulta 

perustelemaan kuluttamisen merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa  (s.262, 421). 

Yläkoulun musiikissa kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmia pidetään olennaisina (s. 423). 

Käsityön yhtenä kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja 

tuotantotapoja kriittisesti kestävän kehityksen näkökulmista ( s. 270). Oppilas oppii, miten kulutus- ja 

tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren (s. 273). Kokeillaan myös kierrätysmateriaaleja (s.171). 

Yläkoulussa erityisenä tavoitteena on valmistaa laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä 

tuotteita tai teoksia ja pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. (s. 431). 

Kotitaloudessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen (s. 437) 

sekä ohjataan ja rohkaistaan valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen 

mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (s. 438). Oppilaita  

ohjataan tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja tekevinä kuluttajina ja harjaannutetaan 

tunnistamaan median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin ja pohtimaan valintoja kestävyyden kannalta (s. 

439, 440). ) Oppilas oppii myös huolehtimaan kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää ympäristöä 

säästävän kodin arjen yhteydet ympäristötietoiseen toimintaan. (s. 441) 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA, 2.2 Perusopetuksen arvoperusta  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys 
Perusopetuksessa pohditaan kulutus- ja tuotantotavoissa ilmeneviä ristiriitoja suhteessa kestävään 
tulevaisuuteen sekä etsitään ja toteutetaan yhteistoimin ja pitkäjänteisesti elämäntapaamme korjaavia 
ratkaisuja. (s. 16) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET, 3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä, 
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, liikkumisesta ja liikenteestä, teknologisoituneessa arjessa 
toimimisesta sekä oman talouden hallinnasta ja kuluttamisesta, jotka kaikki vaikuttavat kestävään 
elämäntapaan. (s. 22) 

 Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, 
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen 
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen 
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. (s. 
22) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. (s. 23) 



Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös 
lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 24) 
LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI, 4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä 
ohjaavat periaatteet 
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  
Raaka-aineita, energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja 
muutetaan kestäviksi. (s. 31) 
LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA, 12.2 Valinnaiset aineet  

 Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi (…) kuluttaja- 
ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa (…) (s. 95) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa 
ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita 
ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön 
huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa 
toiminnassa. (s. 100) 

Monilukutaito (L4) 

 Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä 
tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. (s. 100) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2, 13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2  
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen:  

 Omalla toiminnalla vähennetään syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja 
lajittelemaan jätteitä. (s. 133) 

 Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. (s. 133) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaat tutustuvat myös kestävän kuluttamisen käytäntöihin, tutkivat jakamisen, kohtuullisuuden 
ja säästäväisyyden sekä talouden suunnittelun merkitystä ja harjoittelevat niitä. He saavat ohjausta 
kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen tarkasteluun. Oppilaita 
ohjataan pohtimaan omia valintojaan kestävän tulevaisuuden kannalta. (s. 156) 

Monilukutaito (L4)  

 Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja tulkitsemaan ympäristöön ja huomaamaan, että teksteillä on 
erilaisia tavoitteita ja että tavoitteet vaikuttavat siihen, millaisia keinoja teksteissä käytetään. 
Tekstit voivat esimerkiksi välittää tietoa, luoda mielikuvia tai houkutella ostamaan. (s. 156) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä 

vaikuttamisen välineenä. (s. 158) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6, 14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6  
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:  

 Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan 
reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön. (s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T18 ohjata oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä, aineiden ominaisuuksia ja 
muutoksia sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle  
S2, S4-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Kemian tiedonala:  



Kemiallisten ilmiöiden tutkiminen, kuvaaminen ja selittäminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa havainnoida ja kuvata olomuotoja ja tuttujen aineiden ominaisuuksia sekä harjoittelee niihin 
liittyviä selityksiä. Oppilas osaa selittää aineen säilymisen periaatteen avulla esimerkiksi veden kiertokulkua 
tai kierrätystä. (s. 245) 
14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI 

 Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. (s. 260) 

 T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä 
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja (s. 260) 

 S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: (…) Lisäksi perehdytään (…) vastuulliseen kuluttamiseen 
arjen tilanteissa. (s. 261) 

 S4 Taloudellinen toiminta: (…)Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja 
kestävään kuluttamiseen. (s. 161) 

 Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy 
kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen 
kuluttamispäätöksillään on. (s.262) 

14.4.12 KÄSITYÖ 

 Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja 
tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista. 
( s. 270). 

 Kokeillaan monipuolisesti erilaisia materiaaleja kuten erilaisia puulajeja, metalleja, muoveja, 
kuituja, lankoja, kankaita ja kierrätysmateriaaleja. (s.271). 

 Tavoite T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti; Arvioinnin kohteet: 
Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta; Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa 
ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat tuotteen elinkaaren. (s.273) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, 
tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 
(s. 283) 

Monilukutaito (L4)  

 Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden 
käyttöyhteyksiin tutustumalla. (s. 283) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, 
yhteiskunnalle ja luonnolle (s. 285). 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9  
15.4.6 MAANTIETO  

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia 
Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. (s. 386) 

15.4.8 KEMIA  

 T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 
394) 

 S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja 
paloturvallisuuteen. (s. 395) 



 S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti 
ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen 
käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. (s. 395) 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan 
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä (…) (s. 396) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen tiedot ja taidot kemian kannalta. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla, miten kemian 
osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas osaa kuvata erilaisia valintoja 
luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. (s. 397) 

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9, 15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI 

 T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419) 

 T8 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Talouden perusteiden hahmottaminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen 
merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa. (s. 421) 

15.4.14 MUSIIKKI 

 S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: (…) Myös kuluttamisen ja kestävän 
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja 
muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja 
arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. (s. 423) 

15.4.16 KÄSITYÖ 

 Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman 
havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. (s. 430) 

 S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä 
tuotteita tai teoksia. (s. 431) 

 S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 
edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431) 

15.4.18 KOTITALOUS 

 Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen. 
(s. 437) 

 T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa (s. 438) 

 S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita 
asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. 
Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan 
vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen 
päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien 
rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. (s. 439) 

 T3 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuluttajataidot sekä terveyden edistäminen ja teknologian 
käyttö (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas valitsee ja käyttää taloudellisesti materiaaleja ja 
teknologiaa kotitalouden toiminnassaan sekä pohtii valintoja terveyden ja kestävyyden kannalta. (s. 
440) 

 T13 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Mittaamisen ja laskemisen sekä kierrättämisen 
soveltaminen omaan toimintaan ja päätöksentekoon (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas 
osaa huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta ja osaa selittää mittaamisen ja laskemisen sekä 



ympäristöä säästävän kodin arjen toiminnan yhteydet osana kustannus- ja ympäristötietoista 
toimintaa. (s. 441) 

 

Vaikuttaminen, valinnat, ympäristövaikutukset, ympäristöongelmat 
 

Vaikuttamisesta ja valinnoista puhutaan opetussuunnitelmassa paljon. Tähän on koottu lähinnä 

kestävään elämäntapaan ja ympäristöasioihin liittyviä asioita vaikuttamiseen liittyen. 

Omat teot ja valinnat 

Perusopetuksen oppimiskäsitykseen on kirjattu, että oppilaita ohjataan ottamaan huomioon 

toimintansa seuraukset ja vaikutukset ympäristöön (s. 17). Jo alkuopetuksessa pidetään tärkeänä pohtia, 

miten omaan ympäristöön voi vaikuttaa (L2) ja mitä ympäristön huomioon ottaminen tarkoittaa kuluttajan 

valinnoissa ja omassa toiminnassa (L3) (s. 100).  

Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 

vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa (s. 131, 239). Alakoulussa oppilaat ohjataan 

lähiympäristön viitekehyksessä pohtimaan omien tekojen ja toiminnan merkitystä ja vaikutuksia itselle, 

toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan (s. 133, 242). Oppilasta ohjataan myös 

osallistumaan, toimimaan ja vaikuttamaan kestävän kehityksen edistämiseksi. Ympäristövastuullista 

toimintaa harjoitellaan omassa lähiympäristössä. Lisäksi toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa 

harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. Samalla ohjataan 

arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle (s. 133, 240. 242). Myös yläkoulussa 

biologiassa (s. 384) ja maantiedossa (s. 388) oppilas osallistuu  vaikuttamisprojekteihin: biologiassa 

lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin, maantiedossa projektiin, jossa 

yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön 

monimuotoisuuden säilyttämiseen. 

Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista opetellaan alakoulun ympäristöopissa ja vähennetään 

syntyvää jätettä omalla toiminnalla. Toisaalta opitaan ymmärtämään, että ympäristöstä voi löytää myös 

terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä (s. 131, 239). 

Maantiedon tavoitteena (T11) on ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja 

niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385). Omia 

kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena pohditaan (s. 386). Tavoitteena on että oppilas 

ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan (s. 388). 

Kemiassa oppilasta ohjataan arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen 

elinkaaren kannalta (s. 394). 

Omien valintojen ja toiminnan vaikutusta oppilaan omaan lähiympäristöön tarkastellaan myös 

alkuopetuksen elämänkatsomustiedossa  (s. 140). Yläkoulussa innostetaan oppilasta pohtimaan omien 

valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti (s. 412). Tavoitteena on (T9), 

että oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti (s. 414). 

Alakoulun uskonnossa ohjataan oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan 

taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta myös globaali 

vastuu huomioon ottaen. Näkökulma on huomioitu sekä uskonnon yleisessä osassa että erikseen 

evankelisluterilaisen ja katolisen uskonnon sisältöjen alla (s. 247, 249, 250, 252 ). Yläkoulun uskonnossa 

oppilaita innostetaan tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin 

ja kannustaa kestävään elämäntapaan. Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä 

kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 

405). Tavoitteena on, että oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden 

vaikutuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen (s. 407). 



Myös alakoulun käsitöissä innostetaan vaikuttamaan ympäristöönsä (s. 147).  Yläkoulussa oppilasta 

ohjataan kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431). 

Tavoitteena on, että oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja tehdä sen 

mukaisia valintoja työskentelyssään (s. 433). 

Kotitaloudessa edistetään kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi kiinnittämällä 

oppilaan huomiota ympäristötietoisuuteen osana arjen valintoja (s. 437, 438). Aterioiden suunnittelu, 

toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten 

pohtimiseen myös eettisyyden näkökulmasta (s. 439). Myös asumisen ja yhdessä elämisen sisällöt valitaan 

siten, että ne tukevat ympäristötietoisuuden kehittymistä (s. 439). 

Vaikuttamisen keinot ja taidot 

Yksi laaja-alaisen oppimisen osa-alue keskittyy kokonaan osallistumiseen, vaikuttamiseen ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseen (L7).   Alakoulussa median käyttöä harjoitellaan vaikuttamisen välineenä (s. 

158). Oppilaita innostetaan esimerkiksi ympäristötoimintaan, jossa voi oppia osallistumisen ja 

vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen (s. 158). Yläkoulussa osallistumisen kautta 

autetaan oppilasta näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. 

Ympäristön hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä. Oppilaat 

saavat myös valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden 

arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi.  He saavat myös tietoja ja kokemuksia 

yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, 

ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen 

ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta (s. 285). 

Ympäristöopin tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen 

vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin vaikuttamiseen (s. 243).  

Biologiassa oppiaineen yksi tehtävä on  auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja 

taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää yhteiskunnalliseen päätöksentekoon vaikuttamisessa (s. 380), ja 

vaikuttamiseen sekä keskusteluun myös kannustetaan (s. 384). Tavoitteena on, että oppilas osaa kuvata, 

miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s. 384) 

Sekä ala- että yläkoulun yhteiskuntaopissa tuodaan esiin oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -

taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja 

vaikuttamista myös harjoitellaan käytännössä (s. 261, 418). Yläkoulussa tutustutaan erilaisiin 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin (s. 420). 

Jo alkuopetuksessa oppilaita ohjataan tarkastelemaan visuaalisia vaikuttamisen keinoja 

lähiympäristössä (s. 100). Kuvataiteen avulla tarjotaan tapoja vaikuttaa, ja myös kannustetaan 

vaikuttamaan omaan elinympäristöön (s. 143, 266, 426).  Alkuopetuksessa kannustetaan tarkastelemaan 

vaikuttamisen keinoja (s. 144) ja myöhemmin alakoulussa käyttämään kuvallisen vaikuttamisen keinoja 

omissa kuvissaan esimerkiksi ilmaistessaan omia mielipiteitään  (s. 267, 269). Yläkoulussa oppilaita 

harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin yhteiskunnallisia merkityksiä sekä 

käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina (s. 426, 427). Oppilasta rohkaistaan  

ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja omissa 

kuvissaan. Oppilasta myös kannustetaan ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kestävä kehitys sekä 

vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427). Tavoitteena on, että oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kestävää 

kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429). 

Yläkoulussa myös käsityötä pohditaan hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa, ja 

käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä harjoitellaan (s. 431). 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten katsotaan antavan valmiuksia aktiiviseen vaikuttamiseen 

(s. 125, 127, 197, 219, 325, 348). 

Tieto ympäristövaikutuksista 



Laaja-alaisen oppimisen puitteissa (L3) todetaan, että oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja 

sen vaikutuksista ympäristössä (s. 22). Myös tieto- ja viestintäteknologisen osaamisalueen (L5) sisällä 

yläkoulussa tarkastellaan tvt:n vaikutuksia kestävään kehitykseen (s. 284). Yläkoulussa osallistumisen ja 

vaikuttamisen (L7) puitteissa oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys 

lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja luonnolle (s. 285). 

Ympäristöopin sisällöissä mainitaan vaikuttamisen yhteydessä, että oppilaan ympäristötietoisuuden 

kehittymistä tuetaan esimerkiksi alakoulussa tutkimalla eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen 

toiminnan vuorovaikutussuhteita (S5) (s. 240, 242, 243). Tavoitteena on, että oppilas oppii hahmottamaan 

ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin käsitteiden avulla sekä kehittämään 

käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä (s. 245).  

Biologiassa sekä maastotyöskentelyssä (S2) että ekosysteemin toimintaa opiskeltaessa (S3) 

kiinnitetään huomiota ihmisen vaikutuksiin ympäristössä ja ekosysteemissä. Tavoitteena on (T6)  ohjata 

oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön (s. 

381, 383). Myös maantiedossa tavoitteena (T9) on, että oppilas osaa havainnoida lähiympäristön 

muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista 

ja osaa nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä (s. 388). 

Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 

ympäristön tilaan. Tavoitteena (T4) on että oppilas osaa kuvata, millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on 

luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa (s. 387). Perehdytään maantieteellisiin syy- ja 

seuraussuhteisiin sekä ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 

monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren 

alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 384, 

386) Näiden ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa (s. 

384). 

Kemian sisältöjen valinnassa otetaan huomioon lähiympäristön tila (s. 395). 

Terveystiedossa oppilasta ohjataan ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 

viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399). Kestävää elämäntapaa tarkastellessa 

otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 

käsiteltäessä nostetaan esille kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. Tavoitteena on, että ) oppilas 

osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen (s. 400, 403)  

Jo alakoulun yhteiskuntaopissa tavoitteena on, että oppilas osaa perustella kuluttamiseen liittyviä 

ratkaisuja sekä pystyy kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen 

kuluttamispäätöksillään on (s. 262). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
2.3 Oppimiskäsitys  

 Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin 
ihmisiin ja ympäristöön. (s. 17) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri 
elämänalueilla ja ympäristössä. (s. 22) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (s. 100) 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 



 Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja 
ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa 
toiminnassa. (s. 100) 

Monilukutaito (L4)  

 Oppilaita ohjataan (…) tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. (s. 100) 
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 125) 
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
Oppiaineen tehtävä  

 Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen 
vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa. (s. 131, 239) 

 Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä 
ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa 
osaamista. (s. 131, 239) 

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen:  

 Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään 
syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. (s. 133) 

 Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan 
omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. (s. 133) 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien 
valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. (s. 140) 

13.4.9 KUVATAIDE  

 Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. (s. 143, 266, 426) 

 Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426) 

 Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. (s. 143, 266, 426) 

 T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja (….) (s. 144) 
13.4.10 KÄSITYÖ 

 Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään havaintojaan käsityötaitojen osana sekä 
vaikuttamaan ympäristöönsä. (s. 147) 

 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaita ohjataan näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä 
vaikuttamisen välineenä. (s. 158) 

 Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan 
tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja 
vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. (s. 158) 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI  
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 197) 
14.4.3 VIERAAT KIELET 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa. (s. 219) 

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Opetuksen tavoitteet  
Merkitys, arvot, asenteet  



T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen 
merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut:  

 Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. (s. 
242) 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja 
yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja 
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Merkitys, arvot, asenteet  
Opetuksen tavoite  
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen 
merkitystä itselle ja maailmalle  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja niihin 
vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. (s. 243) 
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T12 ohjata oppilasta hahmottamaan ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin 
käsitteiden avulla sekä kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä 
käyttöä   
S1-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Käsitteiden käyttö  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin tiedonalojen 
keskeisillä käsitteillä ja omin sanoin. 
Oppilas osaa yhdistää käsitteitä loogisesti toisiinsa. (s. 245) 
14.4.6 USKONTO 

 T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia 
arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta (s. 247) 

 S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. 
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä 
globaali vastuu. (s. 248) 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia 
vastuuta. (s. 250) 

KATOLINEN USKONTO 

 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu 
sekä huolenpito luonnosta. (s. 252) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI .................................................................................................................. 290 

 S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä 
demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten 
yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa 
harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. (s. 261) 

 Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy 
kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen 
kuluttamispäätöksillään on. (s. 262) 

14.4.11 KUVATAIDE 



 T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (s. 267) 

 Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen - Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen 
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään (s. 269) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia 
kestävään kehitykseen. (s. 284) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Omassa luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva 
monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset 
auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. (s. 285) 

  Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat 
vastuun piiriä (s. 285) 

 Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, 
yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 285) 

 Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -
rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. (s. 285) 

 Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja 
muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 
taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta 
vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista 
vastuulliseen toimintaan. (s. 285) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

 Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa 
ja hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien 
uutisten seurannassa sekä siinä, kuinka yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa. (s. 
380) 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön:  

 Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä 
ihmisen vaikutusta niihin. (s. 381) 

 S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalaisen metsäekosysteemin 
rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään 
perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kaupunkiekosysteemeistä. (s. 381) 

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys  
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä 
tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383) 
Opetuksen tavoitteet  
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa  



S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa  
sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.  
Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin. (s. 384) 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet  
Opetuksen tavoitteet  
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi  
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO 

 Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä 
ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja 
maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten 
ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384) 

 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385) 

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia 
Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. (s. 386) 

 T4 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen 
ymmärtäminen sekä luonnonvarojen kestävä käyttö. (Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas 
osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin sekä millaisia 
vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri puolilla maapalloa. 
Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää. (s. 387) 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristölukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa 
antaa esimerkkejä Suomessa ja muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa 
nimetä keskeisiä muutoksia aiheuttavia tekijöitä. Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin 
ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa selittää tapahtumien taustoja. (s. 388) 

 T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan 
lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388) 

15.4.8 KEMIA 

 T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta (s. 
394) 

 S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja 
paloturvallisuuteen. (s. 395) 

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille (s. 399) 



 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

 T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria 

ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen (…) (s. 403) 
15.4.10 USKONTO  

 T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta 
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan (s. 405) 

 S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä 
kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 
405) 

 T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettinen ajattelu (Arvosanan kahdeksan osaaminen) 
Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan 
ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. (s. 407) 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 
paikallisesti ja globaalisti (s. 412) 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä 
vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista 
harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418) 

 S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja 
taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, 
vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa. (s. 420) 

15.4.15 KUVATAIDE  

 Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja 
yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. (s. 
426) 

 T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja 
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan (s. 427) 

 T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla (s. 427) 

 S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan 
elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. (s. 427) 

 T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää 
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia (s. 429) 

15.4.16 KÄSITYÖ   

 T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 
jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431) 

 S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 
edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431) 



 T8 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Valintojen tekeminen ja niiden perustelut (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella käsityön merkityksen kestävälle elämäntavalle ja 
tehdä sen mukaisia valintoja työskentelyssään. (s. 433) 

15.4.18 KOTITALOUS  

 Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia 
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Opetuksessa 
edistetään kädentaitoja ja luovuutta sekä kykyä tehdä valintoja ja toimia kodin arjessa kestävästi. 
(s. 437) 

 T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.  (s. 438) 

 S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri: (…) Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset 
ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen 
ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketuntemuksen, 
taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon näkökulmasta. (s. 439) 

 S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, 
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. (s. 439) 

Ilmastonmuutos 
 

Ilmastonmuutos- käsite esiintyy opetussuunnitelmassa vain neljä kertaa, mikä on todella vähän 

ongelman vakavuuteen nähden. Kuitenkin perusopetuksen arvoperustassa, joka on koko perusopetuksen 

lähtökohta, ilmaistaan varsin painokkaasti, että ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti 

ilmastonmuutoksen vakavuudesta (s. 16).  

Oppiaineiden kohdalla ilmastonmuutos mainitaan 3.-6. luokan ympäristöopin sisällöissä S6 ”Kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen” -alla kuuden muun huomioon otettavan aiheen luettelossa (luonnon 

monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, 

terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä 

ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa) (s. 242), yläkoulun biologian sisällöissä S6 ”Kohti 

kestävää tulevaisuutta” –alla kolmen muun sisällön rinnalla (monimuotoisuuden säilyttäminen, 

ilmastonmuutos, luonnonvarojen kestävä käyttö ja muutokset lähiympäristössä) sekä yläkoulun 

maantiedon S6 ”Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö”  

–alla, jossa mainitaan tasaveroisesti kymmenen muuta aihetta (Luonnonvarojen kestävä käyttö ja 

biotalouden mahdollisuudet, tuotteiden elinkaaret, omat kulutusvalinnat ja toiminta vastuullisena 

kansalaisena, ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden 

heikkeneminen, ympäristön tila, globalisaation vaikutukset ja alueelliset kehityskysymykset) (s. 386). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
2.2 Perusopetuksen arvoperusta 
Kestävän elämäntavan välttämättömyys  

 Ekososiaalinen sivistys merkitsee ymmärrystä erityisesti ilmastonmuutoksen vakavuudesta sekä 
pyrkimystä toimia kestävästi. (s. 16) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  

 S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä 



käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa 
maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. (s. 242) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.5 BIOLOGIA  
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, 
ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyttöön ja muutoksiin lähiympäristössä. (s. 381) 

15.4.6 MAANTIETO 

 S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään 
käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden 
elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. 
Perehdytään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon 
monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia 
Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia 
kehityskysymyksiä. (s. 386) 

Globaali vastuu 
 

Käsite ”globaali” on mainittu opetussuunnitelmassa 43 kertaa. Lisäksi tähän lukuun on otettu mukaan 

muutamia kestävään elämäntapaan liittyviä poimintoja ”maailma” ja ”kansainvälisyys” – käsitteillä. 

Kaikkiaan ”maailma” –käsite esiintyy opetussuunnitelmassa 284 kertaa ja ”kansainvälisyys”-käsite 67 

kertaa, mutta likimainkaan kaikki maininnat eivät liity kestävään elämäntapaan.  

Perusopetuksen arvoperustassa mainitaan, että perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan 

globaaliin vastuuseen (s. 16). Perusopetuksen tehtävien mukaan globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä 

oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä 

tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien 

kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja 

kansainvälisesti (s. 18). Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä 

esimerkiksi globaalikasvatuksessa (s. 95). 

Osallistumisen laaja-alaisella osaamisalueella (L7) pohditaan alkuopetuksessa, mitä oikeudenmukainen 

ja kestävä tulevaisuus maailmassa merkitsee, ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta (s. 101). 

Vieraissa kielissä jo alakoulussa annetaan valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen 

kansainvälisessä maailmassa (s. 127, 219). Yläkoulussa englannin opetuksen sisältöjä yhdessä valittaessa 

näkökulmana on oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti (s. 350).  

Ympäristöopin yksi tehtävä on maantiedon kannalta oppia ymmärtämään erilaisia alueita maapallolla, 

niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää (s. 131, 239). Tavoitteena alakoulussa on oppia 

arvostamaan kestävän kehityksen merkitystä maailmalle (s. 240, 243). Yksi keskeisiä näkökulmia on 

globaalin ymmärryksen vahvistaminen (s. 241). Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon ihmiskunnan 

globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa (s. 242). Vaikuttamisprojektissa harjoitellaan osallistumista ja 

vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla (s. 242). Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta 

hahmottamaan koko maailmaa (s. 241, 245). 

Biologian tehtävänä on ohjata oppilaita globaalin vastuun ymmärtämiseen (s. 380). Maantiedossa 

pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä (s. 386). 

Tavoitteena on että oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan 

(s. 388). 

Uskonnon opetussuunnitelmassa globaali vastuu ja sen pohtiminen, ortodoksisessa uskonnossa myös 

osallistuva globaali vastuu, mainitaan sekä ala- että yläkoulussa ja sekä evankelisluterilaisen, katolisen, 

ortodoksisen, juutalaisen uskonnon että islamin yhteydessä (s. 138, 248, , 251, 252, 253, 408, 409, 410, 



411). Ortodoksisessa uskonnossa pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista. (s. 251) Myös 

katolisessa uskonnossa alkuopetuksessa perehdytään vastuuseen maailmasta (s. 138). 

Elämänkatsomustiedon tavoitteena koko peruskoulussa on täysivaltainen demokraattinen 

kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa (s. 139, 253, 411). Yläkoulussa 

tavoitteena (T9) on innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 

globaalisti ja oppia keinoja globaaliin vaikuttamiseen (s. 412, 414).  

Yläkoulun yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa (yhteiskuntaoppi) näkökulma laajenee kattamaan 

myös globaalit kysymykset (s. 419). Oppilasta ohjataan ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon 

periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja globaalisti (s. 419, 421). Talouden ilmiöiden tarkastelussa 

huomioidaan globaalit näkökulmat (s. 420). Tavoitteena on, että oppilas osaa antaa esimerkkejä 

poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta globaalisti (s. 421). 

Kuvataiteen tehtävänä peruskoulussa on luoda perustaa oppilaiden globaalille toimijuudelle (s. 143, 

266, 426). Yläkoulussa erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä käsitellään myös globaalin maailman 

näkökulmasta (s. 427). Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia globaalien kysymysten käsittelylle (s. 428). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 

LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA  
2.2 Perusopetuksen arvoperusta  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys  

 Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (s. 16) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle 
kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien 
mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus 
vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja 
kansainvälisesti. (s. 18) 

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 
12.2 Valinnaiset aineet 

 Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi (…) kuluttaja- 
ja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa (…) (s. 95) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa 
maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s. 101) 
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 (14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6) 
13.4.3, 14.4.3 VIERAAT KIELET  
VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa. (s. 127, 219) 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppiaineen tehtävä  
Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, 

niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien ihmisten elämää. (s. 131, 239) 

13.4.6 USKONTO 
KATOLINEN USKONTO 

 Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen 
antamana tehtävänä. (s. 138) 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  



 Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, 
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on 
täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. 
Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 
taitojen kehittämistä. (s. 139, 253, 411). 

13.4.9 KUVATAIDE 

 Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. (s. 
143, 266, 426) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6  
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Merkitys, arvot, asenteet  
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen 
merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240, 243) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:  

 Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä globaalin 
ymmärryksen vahvistaminen. (s. 241) 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja 
sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön 
vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja 
tulevaisuudessa. (s. 242) 

 Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista 
paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko maailmaa sekä 
harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja (myös s. 241) 
S3-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Maantiedon tiedonala:  
Maapallon hahmottaminen, kartta- ja muut geomediataidot  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tunnistaa eri aluetasot, jäsentää omaa ympäristöään, hahmottaa opiskelemiaan alueita ja 
koko maapallon karttakuvaa sekä osaa kuvata alueellista monimuotoisuutta maapallolla.  
Oppilas osaa käyttää karttoja ja muita geomedialähteitä tiedonhaussa ja esittämisessä. (s. 245) 
14.4.6 USKONTO  

 S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. 
Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä 
globaali vastuu. (s. 248) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista. (s. 251) 
ISLAM 

 Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta. (s. 252) 
JUUTALAINEN USKONTO 

 Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta. (s. 253) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.3 VIERAAT KIELET 
ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 



 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on (…) oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja 
globaalisti. (s. 350) 

15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

 Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. (s. 380) 
15.4.6 MAANTIETO 

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö:  

 Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. (s. 386) 

 T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan 
lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388) 

15.4.10 USKONTO 
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin 
vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin 
vastuuseen liittyviä kysymyksiä. (s. 409) 

ISLAM 

 Tärkeitä sisältöjä ovat YK:n Ihmisoikeuksien julistus ja ihmisoikeusetiikka sekä erilaiset 
ajankohtaiset eettiset kysymykset. Perehdytään uskontodialogiin ja uskontojen merkitykseen 
yhteiskuntarauhan rakentamisessa. Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. 
(s. 410) 

JUUTALAINEN USKONTO 

 Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen 
sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411) 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen 
paikallisesti ja globaalisti (s. 412, 414) 

 T9 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän elämäntavan periaatteiden tunteminen 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa nimetä keskeisiä luonnon ja yhteiskunnan 
kestävään tulevaisuuteen liittyviä piirteitä ja tarkastella kestävän elämäntavan merkitystä 
tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja globaalisti. (s. 414) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI 

 Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset 
(s. 419) 

 T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia 
toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan 
aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena (s. 419, 421) 

 S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin 
toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten 
toimijoiden näkökulmasta. (…) Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit 
näkökulmat. (s. 420) 

 T7 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden 
hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, 
vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten 
pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. (s. 421) 

15.4.15 KUVATAIDE 

 S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, 
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja 



luonnon ympäristöistä sekä mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta 
erilaisia ympäristöjä ja medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. (…) Opetuksessa käsitellään 
erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että globaalin maailman 
näkökulmista. (s. 427) 

 Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia (…) koulun ulkopuolisille projekteille sekä globaalien 
kysymysten käsittelylle. (s. 428) 

Vastuullisuus 
 

Vastuu-sana johdannaisineen esiintyy opetussuunnitelmassa 267 kertaa. Tähän on poimittu asioita, 

jotka voidaan ajatella liittyvän vastuuseen ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta. Myös 

huolehtimiseen liittyviä asioita on otettu mukaan. 

Opetussuunnitelman arvoperustan mukaan ihmisellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, 

joka varmistaa ihmisen ja luonnon tulevaisuuden. Näköalaa avataan myös globaaliin vastuuseen (s. 16). 

Vastuun ottamisen oppiminen tulevaisuutta rakentavista valinnoista on yksi perusopetuksen tehtävä (s. 

18). Oppilaiden kasvua eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen tuetaan. Vastuulisuus nähdään 

osana sivistystä (s. 19). Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista sekä lisäämään 

ympäristönsä hyvinvointia, ja he saavat ohjausta omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen 

käyttöön (L3) (s. 22). Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen 

näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina (L5) (s. 23). Oppilaille tarjotaan kokemuksia, jotka 

auttavat oivaltamaan oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä (L6) (s. 23). Opetussuunnitelman 

mukaan vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla, ja kouluyhteisö tarjoaa 

tähän turvalliset puitteet. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja 

vastuullisuutta. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja 

vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi (L7) (s. 24). Alkuopetuksessa oppilaita ohjataan 

harjoittelemaan ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa (L6) ja pohtimaan, mitä heille merkitsee 

oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen 

puolesta (L7) (s. 101). Yläkoulussa oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen 

erilaisissa tilanteissa (L3) (s. 283). Oppilaat saavat kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen 

keinoista, ja kokemukset tukevat oppilaiden rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. Ympäristön ja toisten 

ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat vastuun piiriä (L7) (s. 285). 

Koulun toimintakulttuurissa arjen valinnoilla ja toimilla ilmennetään vastuullista suhtautumista 

ympäristöön. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen 

vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina (s. 29). Oppilaita 

ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä noudattamaan yhteisesti sovittuja 

toimintatapoja ja sääntöjä (s. 50). 

Esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä ja myös alakoulun myötä vastuullisuuteen oppiminen 

tulee koko ajan entistä tärkeämmiksi (s. 99, 154). Alkuopetuksen jälkeen oppilaita  ohjataan myös 

velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan mielipiteiden ilmaisuun ja 

vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla 

tilaisuuksia vastuun ottamisen harjoitteluun (s. 154). Yläkoulussa oppilaita ohjataan vastuunottoon 

lähiympäristöstä (s. 280). Monialaiset oppimiskokonaisuudet  luovat tilaisuuksia vastuullisuuden 

harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa 

(s. 281). 

Ympäristöopissa 3-6. luokilla tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä 

harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista (s. 242). 

Tieto- ja viestintäteknologiaa ohjataan ja opitaan käyttämään vastuullisesti (s. 244). 



Biologian tehtävänä on ohjata oppilaita globaalin vastuun ymmärtämiseen (s. 380). Sisältöjä valittaessa 

painotetaan mm. vastuullista luonnossa liikkumista (s. 381). Tavoitteena on, että oppilas osaa hyödyntää 

biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten arvioinnissa (s. 384). 

Maantiedossa ajatellaan, että maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten 

ymmärtäminen ja analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa (s. 384). 

Tavoitteena on tukea oppilasta kasvamaan vastuullisesti toimivaksi kansalaiseksi (s. 385, 388), ja että 

oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella (s. 388). 

Sekä fysiikan että kemian opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään (s. 389, 393). 

Äidinkielen opetuksessa oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen (s. 104, 

160, 287). 

Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 

jäseneksi (s. 134, 246, 404). Alkuopetuksessa oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja 

oikeudenmukaisesti (s. 134). Yksi keskeisiä sisältöjä on vastuu toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta 

(s. 135). Tämä mainitaan vielä erikseen evankelisluterilaisessa (s. 137) ja ortodoksisessa (s. 137) 

uskonnossa. Katolisessa uskonnossa tämän lisäksi tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen antamana 

tehtävänä (s. 138). 3.-6. luokilla opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista 

teoistaan (s. 246).  Myös katolisessa uskonnossa omia valintoja ja vastuuta sekä huolenpitoa luonnosta 

pidetään tärkeinä (s. 246). Yläkoulussa globaali vastuu ja vastuu ympäristöstä sisältyvät 

evankelisluterilaisen (s. 408), ortodoksisen (s. 409) ja juutalaisen uskonnon (s. 411) sekä islamin (s. 410) 

sisältöihin.  

Elämänkatsomustiedon tehtävänä on tukea vastuullisuutta (s. 139, 253, 411). 3.-6.-luokilla oppilasta 

ohjataan kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta ja rohkaistaan toimimaan vastuullisesti. 

Vapautta ja vastuuta tutkitaan erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden 

näkökulmista (s. 254, 256). Yläkoulussa pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän 

tulevaisuuden hyväksi (s. 413). 

Historian opetuksen yhtenä tehtävänä on kannustaa oppilaita omaksumaan vastuullisen 

kansalaisuuden periaatteet (s. 257, 415), ja yhteiskuntaopin taas tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, 

vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi (s. 260, 418). Alakoulussa yhteiskuntaoppi johdattaa 

tutustumaan myös vastuullisen kuluttamisen perusasioihin (s. 260). Yläkoulussa korostetaan oppilaiden 

vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä (s. 418) ja ohjataan vastuulliseen kuluttamiseen 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419, 421). 

Terveystiedon tavoitteena on yläkoulussa tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja 

ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa (s. 399, 402). Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 

huomioon vastuullinen kuluttaminen (s. 400). Tavoitteena on, että oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä 

toimimiseen ja vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita sekä tuottaa niihin vastuullisia 

ratkaisuja (s. 402). Vastuullisuus kuuluu myös liikunnan tehtäviin (s. 148, 273, 433, 435).  

Kotitalous kasvattaa vastuullisuuteen (s. 437). Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita 

tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina sekä harjaannuttavat 

vastuulliseen päätöksentekoon (s. 439). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
2.2 Perusopetuksen arvoperusta  
Kestävän elämäntavan välttämättömyys  

 Ihminen kehittää ja käyttää teknologiaa sekä tekee teknologiaa koskevia päätöksiä arvojensa 
pohjalta. Hänellä on vastuu teknologian ohjaamisesta suuntaan, joka varmistaa ihmisen ja luonnon 
tulevaisuuden. (…) Perusopetus avaa näköalaa sukupolvien yli ulottuvaan globaaliin vastuuseen. (s. 
16) 



LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja 
ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. (s. 18) 

3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen 

 Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen 
yhteiskunnan jäsenyyteen. (s. 19) 

 Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän kehityksen edistäminen. (s. 19) 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen 
kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia. (s. 22) 

 Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta 
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, 
mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen 
käyttöön. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen. Perusopetuksen 
aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin. (s. 
22) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja 
toimimaan vastuullisina kuluttajina. (s. 23) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan (…) oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä. (s. 23) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia 
vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo 
osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti 
käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. 
(s. 24) 

 Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he 
oppivat hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. (s. 24) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

 Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. (s. 29) 

 Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle 
sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen 
vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. (s. 29) 

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI  
Käyttäytyminen arvioinnin kohteena 

 Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa 
koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä 
noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. (s. 50) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä 
Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe 

 Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen 
tulevat entistä tärkeämmiksi. (s. 99) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista 
yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. (s. 101) 



 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa 
maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta. (s. 101) 
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 
viestintäympäristöissä. (s. 104, 160, 287) 

13.4.6 USKONTO  

 Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi. (s. 134, 246, 404) 

 Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti. (s. 134) 

 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, 
ympäristöstä ja luonnosta (…) (s. 135) 

EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä 
vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. (s. 137) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus. (s. 
137) 

KATOLINEN USKONTO 

 Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen 
antamana tehtävänä. (s. 138) 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta. (s. 
139, 253, 411) 

13.4.11 LIIKUNTA 
Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). (s. 148, 
273, 433) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 

 Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen 
tulevat entistä tärkeämmiksi. (s. 154) 

 Oppilaita (...) ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan 
mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin 
kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja 
vastuun ottamisen harjoitteluun. (s. 154) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S4 Ympäristön tutkiminen:  

 Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. (s. 242) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  

 Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. 
(s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja 
esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti  
S1-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen  



Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa käyttää tieto- viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa ja vuorovaikutuksen 
välineenä.  
Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä. (s. 244) 
14.4.6 USKONTO  

 Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. (s. 246) 
KATOLINEN USKONTO 

 Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu 
sekä huolenpito luonnosta. (s. 252) 

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta (s. 254, 256) 

 T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään (s. 254, 
256) 

 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden 
näkökulmista. (s. 254) 

14.4.8 HISTORIA 

 Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien 
tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. (s. 257, 
415) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI 

 Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja 
yritteliäiksi kansalaisiksi. (s. 260, 418) 

 Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. (s. 260) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9  
15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä 

 Oppilaita ohjataan (…) vastuunottoon (…) lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen (…) 
(s. 280) 

 Monialaiset oppimiskokonaisuudet (…) luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden 
harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa 
projekteissa. (s. 281) 

15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa (…) 
(s. 283) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja 
muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 
taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta 
vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista 
vastuulliseen toimintaan. (s. 285) 

 Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat 
vastuun piiriä. (s. 285) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

 Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen. (s. 380) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa 
liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. (s. 381) 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet  
Opetuksen tavoitteet  
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perusteltuja valintoja  
S6  



Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Eettisten kysymysten pohdinta  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten 
arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO  

 Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen ja 
analysointi aktivoivat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa arjessa. (s. 384) 

 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi (s. 385, 388) 

 T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan kahdeksan 
osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. 
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten 
toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s. 388) 

15.4.7 FYSIIKKA 

 Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa 
tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään. (s. 389) 

15.4.8 KEMIA 

 Opetus välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa 
tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 
turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  (s. 393) 

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja 
ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa (s. 399, 402) 

 S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: (…) Kestävää elämäntapaa tarkastellessa otetaan 
huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kuluttaminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia 
käsiteltäessä nostetaan esille keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, 
terveyspalvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. (s. 400) 

 T4 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) (…) toiminta vuorovaikutustilanteissa (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) (…) Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja 
vuorovaikutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja. (s. 
402) 

15.4.10 USKONTO  
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin 
vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. (s. 408) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin 
vastuuseen liittyviä kysymyksiä.(s. 409) 

ISLAM 

 Pohditaan vastuuta ympäristöstä sekä sen merkitystä ihmisille. (s. 410) 
JUUTALAINEN USKONTO 

 Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen 
sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. (s. 411) 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: (…) Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon 
suhteesta, esim. humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon 
ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin 
kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän 
tulevaisuuden hyväksi. (s. 413) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  



 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä 
vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista 
harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418) 

 T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti (s. 419, 421) 

15.4.17 LIIKUNTA  

 Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista (…) (s. 435) 
15.4.18 KOTITALOUS  

 Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen 
oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen 
ja taloudellisuuteen. (s. 437) 

 S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa: Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita 
asioimaan sekä tuntemaan vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. 
Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan 
vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen 
päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien 
rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. (s. 439) 

Osallisuus, aktiivinen kansalaisuus 
 

Osallisuudesta puhutaan paljon opetussuunnitelmassa. Perusopetuksen tehtävänä on edistää 

osallisuutta (s. 18). Tavoitteena on oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen edistää demokraattisen 

yhteiskunnan jäsenyyden edellyttämää osaamista (s. 20) ja luoda toimintakulttuuria, joka edistää 

osallisuutta (s. 26), mikä taas luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi (s. 28).  

Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. 

Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta omassa 

opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa (s. 35). Oppilaat ovat 

mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea (s. 29). Realistinen ja käytännöllinen asenne 

hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, 

kuntalaisina ja kansalaisina (s. 29). Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä (s. 

27). Myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteena on innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja 

yhteiskuntaa rakentavalla tavalla (s. 32). 

Osallistumiselle, vaikuttamiselle ja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle on oma laaja-alainen 

osaamisalueensa (L7). Sen mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian 

toimivuuden perusedellytys, ja osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja voi oppia vain harjoittelemalla. 

Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden 

kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. Koulun 

tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. Oppilaiden oikeutta osallistua päätöksentekoon 

ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti kunnioitetaan. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Oppilaat osallistuvat 

oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. 

He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista 

sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. Osallistuessaan oppilaat oppivat ilmaisemaan omia 

näkemyksiään rakentavasti (s. 24, 101). Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa 

ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, 

työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun 

muihin tapahtumiin liittyviä asioita (s. 101). 3.-6. luokalla luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle 

kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita kohtaan, ja mietitään ja harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi 

vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten 

kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, 



osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, 

kerhotoimintaan ja esimerkiksi ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin 

toimintamuotoihin, joissa voi oppia osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun 

kantamiseen (s. 158). Yläkoulussa vahvistetaan oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita 

kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Monimuotoisen osallistumisen 

kautta opitaan vaikuttamisen mahdollisuuksia ja tapoja. Kokemukset tukevat oppilaiden oma-aloitteisuutta 

ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan. Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan 

näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten 

toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista. Vähitellen muodostuu näkemys siitä, miksi osallistuminen on 

tärkeää ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa (s. 285). 

Jo alkuopetuksessa pohditaan yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa (L2) 

(s. 100). Pohditaan myös, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen merkitsevät 

omassa toiminnassa (L3) (s. 100). 3.-6. luokilla oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin 

hyödynnetään luomalla tilaisuuksia osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun (s. 154). Pelien ja 

leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja 

luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa (L3) (s. 156). Yläkoulussa oppilaita tuetaan 

yhteisöllisyyteen (s. 280). 

Myös vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa osallisuus on huomioitu: Sosiaalisten 

taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja osallisuuden kehittyminen, ja  

päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista ympäristönsä 

toimintaan (s. 72). 

Osallisuus eri oppiaineissa 

Opetussuunnitelma määrittelee, että sekä alakoulun ympäristöopissa että yläkoulussa fysiikassa ja 

kemiassa oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja 

toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen pohtimisessa on tavoitteiden kannalta keskeistä 

(s. 133, 242, 391, 396). 

Ympäristöopissa alkuopetuksessa tavoitteena (T14) on rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja 

harjoittelemaan näkemystensä perustelemista  (s. 132). Harjoitellaan omista ja yhteisistä tavaroista 

huolehtimista, vähennetään syntyvää jätettä omalla toiminnalla sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja 

lajittelemaan jätteitä. Tämän lisäksi osallistutaan myös oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön 

hyvinvoinnin edistämiseen. 3.-6. luokilla tarkastellaan oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä (s. 

240). Tavoitteena on ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössään ja -yhteisöissään 

kestävän kehityksen edistämiseksi ja kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta 

toiminnassaan ja lähiympäristössään (s. 240, 243, 244). Erilaisissa yhteisöissä toimimista harjoitellaan, 

erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille pohditaan ja oppilasta 

innostetaan ilmaisemaan itseään (s. 241, 244). Myös ympäristövastuullista toimintaa sekä toisista 

huolehtimista omassa lähiympäristössä harjoitellaan. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa 

harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla (s. 242). 

Biologian tavoitteena on kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja 

yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, ja  oppilasta innostetaan vaikuttamaan ja toimimaan 

kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s. 380, 384). Oppilas myös osallistuu lähiluonnon 

vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin (s. 384). 

Maantiedon opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille 

keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen (s. 385, 388). Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa 

vaikutetaan lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen 

(s. 388). Maantiedossa osallistutaan myös oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen 

viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen (s. 386). 



Fysiikassa ja kemiassa ohjataan oppilasta käyttämään osaamista kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa (s. 389, 392, 394, 397).  

Historian opetuksen yhtenä tehtävänä on kannustaa oppilaita omaksumaan vastuullisen 

kansalaisuuden periaatteet (s. 257, 415). Myös yhteiskuntaopissa tuetaan oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja 

yritteliäiksi kansalaisiksi (s. 260, 418). Alakoulun yhteiskuntaopissa tarkastellaan ja harjoitellaan 

käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja ja kannustetaan 

osallisuuteen ja keskusteluun (s. 261). Yläkoulussa oppilasta ohjataan ymmärtämään yhteiskunnallisen 

päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia toimintatapoja ja toimimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä 

kehittävänä kansalaisena (s. 419, 421). Yksi sisältöalue (S3) on aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen. 

Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan käytännössä 

yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, 

vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen 

kanssa (s. 418, 420). Toiminnassa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja 

demokratiassa (s. 418). 

Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 

jäseneksi ja maailmankansalaiseksi (s. 134, 246, 404). Alkuopetuksessa keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan 

omat teot ja niiden seuraukset (s. 135, 137). Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit 

ja keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä 

vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana (s. 135). Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta 

edistäviä yhteisiä tilanteita (s. 136). 3-6 –luokilla oppilaille luodaan mahdollisuuksia ilmaista ajatuksia ja 

perustella omia näkemyksiään (s. 247). Ortodoksisessa uskonnossa tuodaan esille osallistuva globaali 

vastuun kantaminen (s. 251). Yläkoulussa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä 

osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 405). 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi 

yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus. Elämänkatsomustieto 

tukee osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta (s. 139, 253, 411). Tavoitteiden kannalta keskeistä 

ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta (s. 

140, 255, 413). Isompia alakoululaisia rohkaistaan toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa 

ympäristössään (s. 254). 

Musiikissa alakoulussa käsitellään musiikkia omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: tuodaan 

mm. esille oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri ääniympäristöistä (s. 142). 

Kuvataiteessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. Opetus kannustaa 

oppilaita vaikuttamaan ja osallistumaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan (s. 143, 266, 426) ja tukee 

oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia (s. 145, 268, 428). 

Käsityö kasvattaa osallistuvia ja yritteliäitä kansalaisia (s. 146, 270, 430). Alkuopetuksessa työtapojen 

valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen (s. 147). Yläkoulussa 

harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä (s. 431) ja kannustetaan oppilaita 

osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla (s. 432). 

Liikunnassa osallistetaan oppilaita ensimmäisestä luokasta lähtien (s. 149, 275, 435). Yläkoulussa 

opetus tukee oppilaiden kasvua itsenäisyyteen ja osallisuuteen (s. 434). Yläkoulun terveystiedossa 

aktiivinen toiminta kehittää vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja (s. 401). 

Kotitaloudessa kiinnitetään erityistä huomiota jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen 

osallisuuteen oppimistilanteissa (s. 437). 

Äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kielten opetuksessa opastetaan ja rohkaistaan läpi peruskoulun 

oppilasta ilmaisemaan mielipiteensä ja annetaan valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen (s. 

106, 107, 111, 112, 116, 117, 118, 120, 125, 127, 162, 163, 165, 166, 173, 178, 185, 186, 187, 197, 211, 219, 

292, 301, 303, 310, 312, 325, 348, 349, 350). 



Oppilaanohjauksen avulla edistetään osallisuuden toteutumista (s. 150, 277, 442). Jo alkuopetuksessa 

oppilaita kannustetaan osallisuuteen omassa lähiympäristössään (s. 151). Alakoulun ylemmillä luokilla 

oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja 

lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa 

muotoutua (s. 277). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan 

jäsenyyteen. (s. 18) 
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 

 Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta (…)  Niiden yhteisenä 
tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen 
tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän 
elämäntavan edellyttämää osaamista. (s. 20) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys.  
Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain 
harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa 
oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi kansalaisiksi. 
Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta. 

Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 
kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa 
mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan 
osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun 
ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaat 
oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat 
oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat hahmottamaan sääntöjen ja 
sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat 
oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat 
tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä 
tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.  (s. 24) 
LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää 
omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää 
oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. (s. 26) 
Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

 Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. (s. 27) 
Osallisuus ja demokraattinen toiminta 

 Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan 
oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi. (s. 28) 

Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen  

 Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea. (s. 29) 

 Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen vahvistaa 
kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita 
kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan 
oikeudenmukaisemman ja kestävämmän tulevaisuuden puolesta. (s. 29) 

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 



 Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan 
kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on (…) 
- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla. (s. 32) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
5.2 Yhteistyö 
Oppilaiden osallisuus 

 Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. 
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta 
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa. (s. 35) 

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 
7.4 Erityinen tuki 
7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (=Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus)  

 Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja 
osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista (s. 72) 

 Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 
ympäristönsä toimintaan (s. 72) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (s. 100) 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaiden muotoutuvista kulutustottumuksista keskustellaan, opitaan tarkastelemaan mainontaa 
ja median vaikutuksia sekä pohditaan mahdollisuuksia oman rahankäytön suunnitteluun. Oppilaita 
ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja ympäristön 
huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa 
toiminnassa. (s. 100) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 
Ensimmäisestä luokasta lähtien oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan ja 
oman ryhmänsä työn tavoitteita ja toimintatapoja, työskentelytilojen järjestämistä ja viihtyisyyttä sekä 
ruokailuun, välitunteihin, juhliin ja retkiin sekä koulun muihin tapahtumiin liittyviä asioita. Oppilaiden 
kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. Omien 
kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen 
käytännössä. Oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan ja voivat osallistua itseään koskevista asioista päättämiseen 
ikätasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee 
oikeudenmukainen ja kestävä tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen 
puolesta. (s. 101) 
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 
kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla (s. 106) 

 S3 Tekstien tuottaminen: Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, 
kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan omia kokemuksia, havaintoja ja ajatuksia 
puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla yksin ja yhdessä. (s. 107) 

SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2 

 T1 innostaa oppilasta kehittämään taitoaan esittää ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä sekä kysyä 
ja kuunnella (s. 111) 

 Harjoitellaan tuottamaan tekstejä, käyttämään mielikuvitusta, kertomaan tarinoita ja mielipiteitä 
(s. 112) 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

 T1 ohjata oppilasta ilmaisemaan itseään viittomakielellä ja edistää oppilaan ajatusten, kokemusten 
ja mielipiteiden esittämisen ja kysymisen taitoja sekä kannustaa häntä kertomaan tarinoita (s. 116) 



 Harjoitellaan viittomakielisiä vuorovaikutustaitoja muun muassa huomion herättämisen 
tekniikoita, katsekontaktia, viittojien optimaalista sijaintia, puheenvuoron ottamista, vuorottelua 
keskustelutilanteessa, ajatusten ja mielipiteiden perustelua, aktiivista seuraamista ja 
kommentointia. (s. 117) 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. (s. 118) 

 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä, kysymistä, 
vastaamista, pyytämistä, kertomista, mielipiteen ilmaisua ja tunteista kertomista arjen ja koulun 
kielenkäyttötilanteissa. (s. 120) 

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 125) 
13.4.3 VIERAAT KIELET  
VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa. (s. 127) 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet  
Tiedot ja ymmärrys  
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista  (s. 132) 

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen:  

 Omista ja yhteisistä tavaroista huolehtimista harjoitellaan. Omalla toiminnalla vähennetään 
syntyvää jätettä sekä opitaan kierrättämään tavaroita ja lajittelemaan jätteitä. (s. 133) 

 Osallistutaan oman lähiympäristön tilan sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Pohditaan 
omien tekojen merkitystä itselle, muille ihmisille sekä omalle lähiympäristölle. (s. 133) 

Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1–2 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen 
pohtimisessa. (s. 133) 

13.4.6 USKONTO 

 Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi 
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi. (s. 134, 246, 404) 

 Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä, 
ympäristöstä ja luonnosta (…) (s. 135) 

 Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta 
kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja 
aktiivisena oppijana. (s. 135) 

 Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita (s. 136) 
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO 

 Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä 
vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta. (s. 137) 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, 
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on 
täysivaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. 
Tämä edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 
taitojen kehittämistä. (s. 139, 253, 411) 

 Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta. (s. 
139, 253, 411) 



 Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan 
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. (s. 140) 

13.4.8 MUSIIKKI 

 S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten tietojen ja taitojen lisäksi 
opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niin musiikista kuin arjen eri 
ääniympäristöistä. Pohditaan myös musiikin merkitystä omissa yhteisöissä. (s. 142) 

13.4.9 KUVATAIDE 

 Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426) 

 Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle. (s. 
143, 266, 426) 

 Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, 
osallisuutta ja hyvinvointia. (s. 145, 268, 428) 

13.4.10 KÄSITYÖ 

 Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia (s. 146, 
270, 430) 

 Työtapojen valinnoilla oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. 
(s. 147) 

13.4.11 LIIKUNTA  

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. (s. 149) 

13.4.12 OPPILAANOHJAUS 

  Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeuden-
mukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista (s. 150, 277, 442) 

 Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä 
kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään. (s. 151) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 

 Oppilaita (...) ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan 
mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin 
kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja 
vastuun ottamisen harjoitteluun. (s. 154) 

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Yhteisessä työskentelyssä oppilaat voivat kehittää tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan. Pelien ja 
leikkien sekä yhteisten tehtävien yhteydessä opitaan ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja 
luottamuksen merkitys ja harjoitellaan päätöksentekoa. (s. 156) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) KOKO KAPPALE TÄSSÄ 
Opetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan asioita 

kohtaan. Oppilaiden kanssa tutkitaan kestävään kehitykseen, rauhaan, tasa-arvoon ja demokratiaan sekä 
ihmisoikeuksiin, erityisesti lasten oikeuksiin, liittyviä kysymyksiä ja tilanteita. Heidän kanssaan mietitään ja 
harjoitellaan käytännön tekoja, joilla itse voi vaikuttaa myönteisten muutosten puolesta. Oppilaita ohjataan 
näkemään median vaikutus yhteiskunnassa ja harjoittelemaan median käyttöä vaikuttamisen välineenä. 

Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä sekä 
päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko kouluyhteisössäkin. 
Vaikuttaminen ja osallistuminen sekä niistä myönteisten kokemusten saaminen lisäävät yhteisöllisyyden 
kokemusta koulussa. Kokemukset yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä rakentavat 
luottamusta. Oppilaita innostetaan oppilaskuntatoimintaan, kerhotoimintaan ja esimerkiksi 
ympäristötoimintaan tai muihin koulun ja lähiyhteisön tarjoamiin toimintamuotoihin, joissa voi oppia 
osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja ja kasvaa vähitellen vastuun kantamiseen. Ympäristön suojelemisen 
merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen, 
elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. (s. 158) 
14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 



Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja 
ilmaisemaan mielipiteensä (s. 162, 165) 

 T9 rohkaista oppilasta ilmaisemaan kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään ja vahvistamaan 
myönteistä kuvaa itsestään tekstien tuottajana (s. 163, 166) 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien 
kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen 
antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. (s. 163) 

Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 3–6 

 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien 
kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen 
antamista ja saamista eri viestintäympäristöissä. (s. 173) 

Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3–6 

 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Tarjotaan monipuolisia tilaisuuksia harjoitella omien 
kokemusten, ajatusten ja mielipiteiden jakamista, toisten kuuntelemista ja rakentavan palautteen 
antamista ja saamista. (s. 178) 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä 
ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. (s. 185) 

 T1 ohjata oppilasta vahvistamaan ilmaisuvarantoaan ja taitoaan ilmaista mielipiteensä ja toimia 
rakentavasti koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa (s. 186) 

 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan kertomista, mielipiteen ilmaisua ja kuvailua 
yhteisöllisesti erilaisten aihepiirien ja tekstien pohjalta. (s. 187) 

14.4.2 Toinen kotimainen kieli  

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 197) 
Äidinkielenomaisen ruotsin A-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6 

 T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaan ikätasolle ja 
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä (s. 211) 

 Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko 
vaivattomasti jokapäiväisissä tilanteissa. (s. 211) 

14.4.3 Vieraat kielet 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa. (s. 219) 

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppiaineen tehtävä  

 Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan 
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. (s. 240) 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Opetuksen tavoitteet  
Merkitys, arvot, asenteet  
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen 
merkitystä itselle ja maailmalle (s. 240, 243) 
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja ohjata 

oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen (s. 240, 244) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen:  

 Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden 
ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille. (s. 241) 

S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen:  



 Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja 
yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista 
huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja 
vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. (s. 242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Merkitys, arvot, asenteet  
Opetuksen tavoite  
T3 tukea oppilaan ympäristötietoisuuden kehittymistä sekä ohjata oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan 
lähiympäristössään ja -yhteisöissään kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kestävän kehityksen 
merkitystä itselle ja maailmalle  

 Oppilas osaa kuvata erilaisia keinoja lähiympäristön ja -yhteisöjen vaalimiseen, kehittämiseen ja 
niihin vaikuttamiseen sekä toimia ohjatusti yhteisessä vaikuttamisprojektissa. (s. 243) 

Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T10 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia harjoitella ryhmässä toimimista erilaisissa rooleissa ja 
vuorovaikutustilanteissa, innostaa oppilasta ilmaisemaan itseään ja kuuntelemaan muita sekä tukea 
oppilaan valmiuksia tunnistaa, ilmaista ja säädellä tunteitaan  
S1-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Vuorovaikutuksen taitojen kehittäminen sekä tunteiden tunnistaminen ja säätely  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata esimerkkien avulla ryhmässä toimimiseen, kohteliaaseen käytökseen sekä tunteiden 
ilmaisuun ja niiden säätelyyn liittyviä toimintamalleja ja harjoittelee niiden soveltamista eri rooleissa. (s. 
244) 
14.4.6 USKONTO   

 T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti 
ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään (s. 247) 

ORTODOKSINEN USKONTO 

 Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista. (s. 251) 
14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään (s. 254) 

 Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan 
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. (255) 

14.4.8 HISTORIA 

 Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien 
tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet. (s. 257, 
415) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI 

 Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja 
yritteliäiksi kansalaisiksi. (s. 260, 418) 

 S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä 
demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten 
yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa 
harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. (s. 261) 

 Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. (s. 261) 
14.4.11 KUVATAIDE 

 Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, 
osallisuutta ja hyvinvointia. (s. 268) 

14.4.13 LIIKUNTA  

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. (s. 275) 

14.4.14 OPPILAANOHJAUS 



 Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja 
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa 
muotoutua. (s. 277) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä 

 Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen (…) (s. 280) 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) KOKO KAPPALE TÄSSÄ 

Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita 
kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa luokkayhteisössä ja eri 
opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva monimuotoinen osallistuminen ja siitä 
saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia 
ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan 
osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja 
vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden 
kautta vaikuttamisesta. Kokemukset tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista 
vastuulliseen toimintaan. Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä 
rakentavasti, etsimään ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen 
oikeutusta eri näkökulmista. Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen 
ratkaisemista. Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit 
laajentavat vastuun piiriä. 

Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle, 
yhteiskunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä 
yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja 
yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia edistäviksi. 

Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä 
kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa. (s. 285) 
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

 Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella sen uskottavasti. (s. 292) 
SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Saamen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 

 T1 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja perustelemaan mielipiteitään tarjoamalla 
monimuotoisia tilaisuuksia vuorovaikutuksen harjoitteluun (s. 301, 303) 

 Oppilas osaa ilmaista itseään ja mielipiteitään. (s. 303) 
ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS 
Romanikieli ja kirjallisuus –oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) 
oppimäärän päättyessä 

 Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti, ilmaista ja perustella mielipiteitään sekä 
antaa ja vastaanottaa palautetta. (s. 308) 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

 T1 rohkaista oppilasta kehittämään kykyään selviytyä erilaisista vuorovaikutustilanteista 
mielipiteitä esittäen ja hyödyntäen toisten näkemyksiä sekä kykyään antaa ja vastaanottaa 
palautetta opastamalla häntä vastuullisuuteen eri kielenkäyttötilanteissa ja ohjaten tunnistamaan 
kielen kautta välittyviä arvoja ja asenteita (310, 312) 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI 

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 325) 
15.4.3 VIERAAT KIELET  

 Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen. (s. 348) 
ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 



 T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja 
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä (s. 349, 351) 

 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on (…) oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja 
globaalisti. (s. 350) 

 Oppilas pystyy viestimään, osallistumaan keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään melko 
vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa. (s. 351) 

15.4.5 BIOLOGIA 
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys 
Opetuksen tavoitteet  
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa 
keskustelussa ja päätöksenteossa (s. 380, 384) 
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Biologisten tietojen ja taitojen soveltaminen arjessa  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa  
sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.  
Oppilas osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin. (s. 384) 
Biologian asenne- ja arvotavoitteet  
Opetuksen tavoitteet  
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimimaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi (s. 380, 384) 
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Kestävän tulevaisuuden rakentamisen tiedot ja taidot  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO 

 Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa oppilaille keinoja 
aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. (s. 385) 

 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä 
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja (s. 385, 388) 

 T11 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot. (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan 
lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen. 
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan. (s. 388) 

 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi (s. 385, 388) 

 T12 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kestävän kehityksen edistäminen. (Arvosanan kahdeksan 
osaaminen) Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella. 
Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten 
toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti. (s. 388) 

 S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä 
Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan 
oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden 
suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja 
kulttuurimaisemia. (s. 386) 

15.4.7 FYSIIKKA  

 T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä 
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta (s. 389, 392) 

15.4.8 KEMIA 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan 
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä (…) (s. 396) 



15.4.9 TERVEYSTIETO  

 Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että 
tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja. (s. 401) 

15.4.10 USKONTO  

 S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä 
kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa (s. 
405) 

15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan 
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta. (s. 413) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI 

 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä 
vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista 
harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418) 

 T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteita ja demokraattisia 
toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toimimaan 
aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena (s. 419, 421) 

 T7 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteiden 
hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen (Arvosanan 
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa antaa esimerkkejä poliittisesta päätöksenteosta, 
vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla että globaalisti sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten 
pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. (s. 421) 

 S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja 
taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, 
vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa. (s. 420) 

 Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön 
harjoitteilla. (s. 420) 

15.4.15 KUVATAIDE 

 Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja 
yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. (s. 
426) 

 Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, 
osallisuutta ja hyvinvointia. (s. 428) 

15.4.16 KÄSITYÖ 

 S8 Tiedostaminen ja osallistuminen: Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, 
yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen 
edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä. (s. 431) 

 Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja 
itseohjautuvuuteen. (s. 432) 

15.4.17 LIIKUNTA 

 Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa 
terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. (s. 434) 

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon 
vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet (s. 435) 

15.4.18 KOTITALOUS  

 Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen 
oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen 
ja taloudellisuuteen. (s. 437) 

Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 
vuosiluokilla 7–9 



 S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Keskustellaan nuorten maailman, kotien ja kieliyhteisön 
tapahtumista, harjoitellaan keskustelua, väittelyä ja mielipiteiden ilmaisemista, vertaillaan eri 
kieliyhteisöjen vuorovaikutus- ja keskustelutapoja. (s. 470) 

Kriittisyys, ajattelemaan oppiminen 
Kriittisyys tai kriittinen ajattelu mainitaan opetussuunnitelmassa yhteensä 114 kertaa. Ylipäänsä ajattelu 

sekä sen merkitys ja oppiminen on mainittu 220 paikassa, mutta monissa yhteyksissä puhutaan 

ainekohtaisen ajattelun oppimisesta, ei niinkään yleisestä ajattelemaan oppimisesta. 

Mitä opitaan? 

Koko perusopetuksen yhtenä tehtävänä on oppia kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan 

niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista (s. 18). 

Opetussuunnitelmassa todetaan, että kyky käyttää tietoa kriittisesti on sivistyneen ihmisen ominaisuus 

(s.16). Arvoperustan mukaan oppilaita ohjataan arvokeskustelussa tunnistamaan ja nimeämään 

kohtaamiaan arvoja ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti (s. 15).  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) on yksi laaja-alaisen osaamisen alue. Ajattelun taidot liitetään 

muun osaamisen kehittymiseen ja elinikäiseen oppimiseen (s. 20). Kriittinen ajattelu tai ajattelun 

oppiminen mainitaan myös monilukutaidon (L4), tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen (L5), 

osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen (L7) osa-alueiden yhteydessä. 

Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä mainitaan, että oppilaita ohjataan pohtimaan asioita 

eri näkökulmista, tarkastelemaan ajattelutapojaan uuden tiedon pohjalta ja analysoimaan käsillä olevaa 

asiaa kriittisesti eri näkökulmista (s. 20, 282).  

Oppilaille tulee antaa tilaisuuksia harjoitella asioiden kriittistä tarkastelua (s. 24), johon oppilas 

harjaantuu vähitellen alakoulun aikana, kun oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä 

erilaisia näkökulmia kehittyvät (s. 155). Toimintakulttuurin yhteydessä mainitaan, että kulttuuritraditioihin 

tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti ja luodaan uusia tapoja 

toimia yhdessä (s. 28). 

Oppilaita ohjataan mainonnan ja median vaikutusten kriittiseen ja analyyttiseen tarkasteluun (s. 22, 156, 

283, 316). Tieto- ja viestintäteknologian käyttö antaa valmiuksia tiedon kriittiseen hankintaan (s. 31). Jo 

alkuopetuksessa oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, 

kohtuullisuus ja ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät 

omassa toiminnassa (s. 100, 283). Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä, pohtimaan 

sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Näin 

opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä (s. 101, 157). Yläkoulussa monilukutaidon harjoittelun 

painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa lukutaidossa (s. 283) ja tieto- ja 

viestintäteknologiassa harjoitellaan lähdekriittisyyttä (s. 284). Tiedon kriittisen arvioinnin oppiminen 

mainitaan erikseen suomen (s. 165, 290, 293), saamen (s. 175, 301, 302, 303), romani- (s. 180, 306, 308)  ja 

viittomakielen (s. 183, 310, 312) opetussuunnitelmissa.  

Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen (s. 28). 

Mikä opetussuunitelman mukaan edistää ajattelun ja kriittisyyden kehittymistä? 

Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö nähdään ajattelun oppimisen kannalta olennaisina (s. 17). Muita 

ajatteluun ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä opetussuunnitelman mukaan on se, kuinka oppilaat 

hahmottavat itsensä oppijoina ja ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (s. 20). Työtavoista leikit, 

pelillisyys, fyysinen aktiivisuus kuten monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset, kokeellisuus, 

mielikuvituksen käyttö, taiteellinen toiminta, sadut, tarinat, lorut, laulut, tutkiva ja ongelmalähtöinen 

työskentely sekä muut toiminnalliset työtavat vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen 

ja edistävät  kriittistä ja luovaa ajattelua (s. 21, 30, 99). Jo alakoulussa ajattelun taitoja harjoitellaan 

ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta 



hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin (s.155) ja yläkoulussa lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia 

argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja 

keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Apuna käytetään oppiainerajat 

ylittävää, kokeilevaa, tutkivaa ja toiminnallista työskentelyä, ja pohditaan ajattelutapojen merkitystä 

tulevaisuudelle (s. 282). 

Monilukutaito, jota kehitettäessä tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä, 

tukee kriittisen ajattelun taitojen kehittymistä (s.22). Alakoulussa kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille 

merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä (s. 157). Tieto- ja viestintäteknologia kehittää ajattelun ja 

oppimisen taitoja (s. 23).  

Yhdessä tekeminen ja oppiminen, tutkiva ja luova työskentelyote sekä mahdollisuus syventymiseen ja 

keskittymiseen edistää luovan ja kriittisen ajattelun kehittymistä ja taitoja (s. 17, 20). Valmiudet 

systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen (s. 21). 

Oppiminen on muun muassa ajattelemista, ja oppimisprosessin aikana opitaan ajattelutaitoja (s. 17). 

Myös vaikeimmin kehitysvammaisien opetussuunnitelmaan kuuluu ajattelua kehittäviä osa-alueita ja 

ajattelemiseen liittyvien prosessien kehittymistä pyritään tukemaan (s. 72). 

Ajattelu ja oppiminen eri oppiaineissa 

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat 

valmiuksia ajattelunsa kielentämiseen (s. 103, 160, 287). Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös 

väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja opetuksessa vahvistuvat keskeiset ajattelun taidot esimerkiksi 

tekstien tulkintataitojen kehittymisen myötä (s. 106, 162, 163, 165, 289). Jo alakoulussa oppilaita ohjataan 

kielentämään ajatteluaan (T10) (s. 166). Yläkoulussa tavoitteena on  ohjata oppilasta kehittämään 

erittelevää ja kriittistä lukutaitoa (T7) sekä kykyä  arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa (T8) niin 

että hän ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä (s. 290, 293). Myös saamen 

kielessä ja viittomakielessä kehitetään oppilaiden ajattelutaitoja (s. 115, 116).  

Suomi toisena kielenä laajentaa kieltä konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen, ja 

oppilaat saavat valmiudet oman ajattelunsa ilmaisemiseen (s. 118, 185, 314). Yläkoulussa harjoitellaan 

kriittistä suhtautumista luettuun ja kuultuun ja tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja (s. 316, 317). 

Tavoitteena on ohjata kriittiseen tekstien tulkintaan että oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia 

tavoitteita ja tarkoitusperiä (s. 315, 317).  

Kieli on ajattelun edellytys, ja kaikkien kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä (s. 125, 127, 

197, 218, 325, 348, 446, 463). Yläkoulussa kiinnitetään huomiota kriittiseen tiedonhankintaan (s. 334, 357, 

371, 452, 453, 454, 469, 470, 471). 

Historiassa (s. 257, 415)  ja yhteiskuntaopissa (s. 260, 418) keskeistä on oppia hankkimaan ja 

arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa. Yhteiskuntaopissa oppilaita ohjataan 

ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään vaihtoehtoisten 

mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys (s. 260, 418). Alakoulussa tavoitteena on, että 

oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä (s. 262). Yläkoulun 

historiassa oppilaita innostetaan kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä arviointikykyään 

pelien, elokuvien ja kirjallisuuden avulla (s. 416). Yläkoulun yhteiskuntaopissa kehitetään yhteiskunnallista 

ajattelua (T9) (s. 421). Tavoitteena on ohjata oppilasta arvioimaan kriittisesti historiassa historiantulkintojen 

luotettavuutta (T10) ja yhteiskuntaopissa median roolia ja merkitystä (T4) (s. 419, 421) (s. 416, 418). 

Historiassa sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen ja historiallisen ajattelun kehittymiseen (s. 258, 417). Käsitteiden ymmärtämistä 

syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä konkreettisesta ajattelusta käsitteelliseen 

ajatteluun, ja opiskeltavia sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen (s. 417). 

Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kriittisen ajattelun kehittämiseen (s. 131, 239). Eri 

ajattelutaitojen tasoista puhutaan eriyttämisen yhteydessä (s. 133). 3.-6. luokilla tavoitteena on ohjata 



oppilasta arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia (T14) sekä ohjata ekologiseen (T15) ja 

maantieteelliseen (T16) ajatteluun. Kriittinen lukutaito on myös arvioinnin kohteena (s. 241, 245).  

Biologiassa tavoitteena on, että oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia 

tietolähteitä (s. 381). Oppilasta ohjataan kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämistä (T7) (s. 380, 383). 

Maantiedossa pohditaan kriittisesti ajankohtaisien uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä 

(s. 386). Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle (s. 386). Tavoitteena 

on maantieteellinen ajattelutaito (T5) (s. 385, 388), jota tutkimuksellinen lähestymistapa tukee (s. 386). 

Arviointi kohdistuu mm. tiedon kriittiseen arviointitaitoon (s. 387). 

Fyysiikan ja kemian tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä (s. 389, 

393). Tutkimusten tekeminen kehittää luovaa ja kriittistä ajattelua (s. 389, 394). Oppilasta ohjataan 

käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä (s. 390, 393, 395, 398) 

Terveystiedossa terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ja osaamista 

vahvistetaan esimerkiksi kriittisen ajattelun sekä eettisen vastuullisuuden kautta (s. 398, 399). Tavoitteena 

on oppia tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä ja viestintää, niihin liittyviä 

arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä (T8, T12)  (s. 399, 400, 403). Erilaisia 

työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen luo perustaa muun muassa kriittisen ajattelun ja oppimisen 

taitojen kehittymiselle. Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät esimerkiksi 

ajattelutaitoja (s. 401). 

Kuvataide tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan 

elinympäristöön ja yhteiskuntaan (s. 143, 266, 426). 3.–6. luokalla oppilaita kannustetaan suhtautumaan 

kriittisesti eri tietolähteisiin (s. 268). Yläkoulussa opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja 

viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä kriittisesti ja vastuullisesti (s. 426). Tavoitteena on yläkoulussa,  

että oppilas osaa sanallistaa ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista (s. 249). 

Käsityön kasvatustehtävänä 3.-6. luokalla on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja 

tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista (s. 270, 

273). Yläkoulussa tavoitteena on ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin 

liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431, 433). 

Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia kriittiseen tiedonhallintaan (s. 437). Sisältöjen valinnoissa 
otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun kehittyminen (s. 439). Ajattelua 
tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa ympäristöä (s. 440). 

Uskonnossa oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun, tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri 

näkökulmista sekä pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä (s. 134, 246, 404). Alkuopetuksessa 

opetus antaa ajattelun välineitä, joiden avulla oppilas voi kohdata arvostavasti uskonnollista ja 

katsomuksellista moninaisuutta (s. 134). 3.-6. luokilla tavoitteena on luoda oppilaalle mahdollisuuksia 

ilmaista rakentavasti ajatuksiaan (s. 249). Yläkoulun sisältönä on eettinen ajattelu (s. 404, 405, 407, 409). 

Oppilasta ohjataan arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja ja ymmärtämään uskontojen käsittelyä 

mediassa ja arvioimaan sitä kriittisesti (s. 405, 407). Alakoulussa arvioinnissa kiinnitetään erityisesti 

huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen (s. 248). Yläkoulussa osaaminen kehittyy 

kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä (s. 406). 

Elämänkatsomustiedossa ajattelun oppiminen ja kriittinen ajattelu ovat keskeinen osa 

opetussuunnitelmaa, ja se on ainut paikka, jossa kriittinen ajattelu on määritelty: kriittinen ajattelu 

ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. 

Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. Täysvaltainen demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja 

nopeasti muuttuvassa maailmassa edellyttää kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen 

kehittämistä. Ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa painotetaan. 

Oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma sovitetaan opetukseen. (s. 139, 253, 411.) Alkuopetuksessa yksi 

painopiste on ajattelun taitojen kehittäminen (s. 139), mihin myös tarvitaan erityisesti ohjausta ja tukea (s. 



140). Tavoitteena on ohjata oppilasta kuuntelemaan ja arvostamaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja 

ajattelua (T1, T3) ja rohkaista oppilasta ilmaisemaan ja arvostamaan omaa ajatteluaan (T2, T3)  (s. 139). 3-6. 

luokilla on keskeistä tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen kehittymistä (s. 253). Vapautta ja vastuuta 

tutkitaan mm. ajattelunvapauden näkökulmasta (s. 254). Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa 

kiinnitetään erityisesti huomiota mm. ajattelun ja argumentaation kehittymiseen, ja ohjausta ja tukea 

tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen, mihin luodaan myös edellytyksiä (s. 

254, 255, 256). Tavoitteena on kehittää oppilaan ajattelua, ja että oppilas oppii tunnistamaan 

virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan, ja että oppilas osaa sekä ilmaista  omaa 

katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti että kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja (s. 254, 256). 

Yläkoulussa ohjataan oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita (T4) (s. 412, 

414). Eettisen ajattelun taitoja kehitetään (T8, T10) (s. 412, 413, 414). Osaaminen oppiaineessa kehittyy 

kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä (s. 413). 

Matematiikan opetuksessa kehitetään loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua (s. 128, 

130, 234, 235, 237, 374, 375, 376, 377, 378) Yläkoulussa oppilasta ohjataan arvioimaan matemaattisia 

ratkaisujaan, tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä ja opastaa tiedon kriittiseen tarkasteluun (s. 

374, 378). Lisäksi tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan (s. 375, 379). 

Musiikissa kehitetään musiikillista luovaa, esteettistä ja käsitteellistä ajattelua (s. 141, 142, 263, 264, 

265, 422, 424). Yläkoulussa kehitetään myös oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla 

heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan (s. 422). Samalla pohditaan ja 

arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina (s. 423). 

 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
2.2 Perusopetuksen arvoperusta 
Oppilaan ainutlaatuisuus ja oikeus hyvään opetukseen 

 Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja 
ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti. (s. 15) 

Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia 

 Sivistynyt ihminen (…) osaa käyttää tietoa kriittisesti. (s.16) 
2.3 Oppimiskäsitys 

 Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia. (s. 17) 

 Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri 
yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, 
suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. (s. 17) 

 Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja 
sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. (s. 17) 

 Oppimisprosessin aikana hän oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja 
suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita.  (s. 17) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.1 Perusopetuksen tehtävä  

 Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja 
ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. (s. 18) 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle 
oppimiselle. Ajatteluun ja oppimiseen vaikuttaa se, miten oppilaat hahmottavat itsensä oppijoina ja 
ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. (s. 20) 



 Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja 
keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä. (s. 20) 

 Oppilaita ohjataan pohtimaan asioita eri näkökulmista, hakemaan uutta tietoa ja siltä pohjalta 
tarkastelemaan ajattelutapojaan. (s. 20) 

 Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden 
keksimiseen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus analysoida käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri 
näkökulmista. (s. 20) 

 Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri 
muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. 
Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat 
näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan 
kokonaisuuksia.  (s. 21) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen, mainonnan kriittiseen tarkasteluun sekä omien 
oikeuksien ja vastuiden tuntemiseen ja eettiseen käyttöön. (s. 22) 

Monilukutaito (L4)  

 Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä 
tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä. (s.22) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri 
tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja. (s. 23) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat (…) oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, 
sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua.  (s. 24) 

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

 Kulttuuritraditioihin tutustutaan, erilaisista ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan rakentavasti 
ja luodaan uusia tapoja toimia yhdessä. (s. 28) 

 Opetuksessa edetään arkikielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. (s. 28) 
4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 
Työtavat 

 Tutkiva ja ongelmalähtöinen työskentely, leikki, mielikuvituksen käyttö ja taiteellinen toiminta 
edistävät käsitteellistä ja menetelmällistä osaamista, kriittistä ja luovaa ajattelua sekä taitoa 
soveltaa osaamista. (s. 30) 

 Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden 
mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan. Siten valmiudet tiedon 
omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen 
karttuvat.  (s. 31) 

7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (vaikeimmin kehitysvammaiset) 

 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. (s. 72) 

 Opetuksen tulee tukea oppimiseen, muistamiseen ja ajattelemiseen liittyvien prosessien 
kehittymistä. (s. 72) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. 
Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja 
tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen 
vuorovaikutuksen avulla. (s. 99) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 



 Oppilaita ohjataan kriittiseen kuluttajuuteen ja mietitään, mitä taloudellisuus, kohtuullisuus ja 
ympäristön huomioon ottaminen tarkoittavat kuluttajan valinnoissa ja mitä ne merkitsevät omassa 
toiminnassa. (s. 100) 

Monilukutaito (L4)  

 Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Heitä 
ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella 
tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. 
(s. 101) 

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja 
ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. (s. 103, 
160, 287) 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja 
opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. (s. 106, 162, 289) 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja. (s. 115) 
T5 virittää oppilaan mielikuvitusta ja ajattelutaitoa (s. 116) 
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun 
kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. (s. 118, 185, 314) 

13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 125, 197, 325)  

13.4.3 Vieraat kielet  
Vieras kieli, A-oppimäärä, Englanti, muu vieras kieli, saamen kieli 

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 127, 218, 348) 

13.4.4 MATEMATIIKKA 

 Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa 
matemaattista ajattelua. (s. 128, 234, 374) 

 Opetus kehittää oppilaiden kykyä ilmaista matemaattista ajatteluaan konkreettisin välinein, 
suullisesti, kirjallisesti ja piirtäen sekä tulkiten kuvia. (s. 128) 

 S1 Ajattelun taidot 

 Vuosiluokilla 1-2 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää 
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla.  (s. 130) 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
Oppiaineen tehtävä  

Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana ja kriittisen ajattelun kehittämiseen kiinnitetään 
huomiota. (s. 131, 239) 

 Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea 
eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. (s. 133) 

13.4.6 USKONTO 

 Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri 
näkökulmista. (s. 134, 246, 404) 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen 
ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. (s. 134) 

 Vuosiluokilla 1-2 uskonnon opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita tuntemaan ja arvostamaan 
omaa uskonnollista ja katsomuksellista taustaansa sekä kohtaamaan arvostavasti uskonnollista ja 
katsomuksellista moninaisuutta omassa luokassa ja koulussa sekä lähiympäristössä. Tähän opetus 
antaa perustietoja ja -taitoja sekä ajattelun välineitä. (s. 134) 



13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja 
toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä sovittaa 
opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Elämänkatsomustiedon 
opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen 
demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä 
edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 
taitojen kehittämistä.  Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita 
etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy 
avoin ja pohdiskeleva asenne. Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, 
erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja 
vastuullisuutta.  (s. 139, 253, 411) 

 Vuosiluokilla 1-2 elämänkatsomustiedon opetuksen painopiste on oppilaiden yhteistyö- ja 
vuorovaikutustaitojen, ilmaisun sekä ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä. Oppilaan omaa 
ajattelua ja kokemuksia kuuntelemalla ja arvostamalla vaikutetaan terveen itsetunnon ja 
myönteisen minäkuvan rakentumiseen.  (s. 139) 

 T1 ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua (s. 139) 

 T2 rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin (s. 139) 

 T3 ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua (s. 139) 

 Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. (s. 140) 
13.4.8 MUSIIKKI 

 Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja 
musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. (s. 141, 263, 422) 

 Oppilaiden luovaa musiikillista ajattelua sekä esteettistä ja musiikillista ymmärrystä edistetään 
luomalla tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia äänikokonaisuuksia sekä 
käyttää mielikuvitustaan ja kekseliäisyyttään yksin tai yhdessä muiden kanssa. (s. 141) 

 Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -
elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. (s. 142) 

13.4.9 KUVATAIDE 

 Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426) 

 Opetuksen tavoitteet, Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu (s. 144) 
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Opetuksessa vahvistetaan taitoa asettaa kysymyksiä ja hakea niihin vastauksia itsenäisesti ja 
yhdessä toisten kanssa havaintoja tehden sekä erilaisia tietolähteitä ja apuvälineitä hyödyntäen. 
Samalla kehittyvät oppilaiden edellytykset tunnistaa pohdittavaan asiaan liittyviä erilaisia 
näkökulmia ja löytää uusia oivalluksia sekä harjaantua vähitellen asioiden kriittiseen tarkasteluun. 
(s.155) 

 Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, 
mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. 
(s.155) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

 Oppilaat (…) saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen sekä mainonnan ja median vaikutusten 
kriittiseen tarkasteluun. (s. 156) 

Monilukutaito (L4) 

 Kriittistä lukutaitoa kehitetään oppilaille merkityksellisissä kulttuurisissa yhteyksissä. (s. 157) 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 



 Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä 
ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä 
arviointia. (s. 157) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja 
ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. (s. 103, 
160, 287) 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja 
opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. (s. 106, 162, 289) 

 S2 Tekstien tulkitseminen: Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien 
ja kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään tilanteeseen ja 
tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja ajattelutaitoja. (s. 163) 

 T6 opastaa oppilasta kehittämään monimuotoisten tekstien erittelyn, arvioinnin ja tulkitsemisen 
taitoja ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan sekä edistämään ajattelutaitojaan (s. 162, 165) 
S2 Tekstien erittely ja tulkinta 
Oppilas tunnistaa joitakin kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien 
tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä. Oppilas osaa käyttää tekstien tulkintataitoja oman 
ajattelunsa sekä sana- ja käsitevarantonsa kehittämiseen. (s. 165) 

 T10 kannustaa ja ohjata  oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan kertovien, 
kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien tuottamista, myös monimediaisissa 
ympäristöissä  
S3 Oman ajattelun kielentäminen ja eri tekstilajien käyttö  Oppilas osaa ohjatusti käyttää 
kertomiselle, kuvaamiselle ja yksinkertaiselle kantaaottavalle tekstille tyypillistä kieltä. 
Oppilas osaa otsikoida tekstinsä, jakaa sen kappaleisiin ja kiinnittää huomiota sananvalintoihin. (s. 
166) 

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  
Tekstien tulkitseminen  
Opetuksen tavoite: 
T7  ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon luotettavuuden 
arviointiin S2  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan mediaa ja eri 
tekstiympäristöjä sekä tilanteeseen sopivia strategioita ja osaa jossain määrin arvioida tietolähteiden 
luotettavuutta. (s. 165) 
SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  
Opetuksen tavoite: T6 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön ja tiedon 
luotettavuuden arviointiin sekä kiinnittämään huomiota saamenkielisten alkuperäistekstien 
kulttuurisidonnaisiin ominaispiirteisiin S2  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen:  Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan erilaisia tietolähteitä ja osaa 
jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta. (s. 175) 
ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS 
Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  
Opetuksen tavoite: T6 opastaa oppilasta hankkimaan romanikielistä tietoa ja käyttämään monipuolisia 
tiedonlähteitä sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta S2  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen:  Oppilas käyttää tiedonhankinnassaan erilaisia tietolähteitä ja osaa 
jossain määrin arvioida tietolähteiden luotettavuutta. (s. 180) 



VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 
Viittomakieli ja kirjallisuus -oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista 
kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten  
Opetuksen tavoite: T6 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia tekstiympäristöjä tiedonhankinnassa 
ja tulkitsemisessa sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta S2  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen:  Oppilas käyttää erilaisia tietolähteitä ja osaa jossain määrin 
arvioida niiden luotettavuutta. (s. 183) 
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun 
kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. (s. 118, 185, 314) 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI (RUOTSI, FINSKA) 

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 125, 197, 325)  

14.4.3 VIERAAT KIELET  

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 127, 218, 348) 

14.4.4 MATEMATIIKKA 

 Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa 
matemaattista ajattelua. (s. 128, 234, 374) 

 Opetus kehittää oppilaiden taitoja esittää matemaattista ajatteluaan ja ratkaisujaan eri tavoilla ja 
välineillä. (s. 234) 

 S1 Ajattelun taidot (s. 235) 

 Vuosiluokilla 3–6 oppimisen arvioinnin päätehtävänä lukuvuoden aikana on tukea ja edistää 
oppilaiden matemaattisen ajattelun ja osaamisen kehittymistä kaikilla tavoitealueilla. (s. 237) 

 Oppilailta edellytetään aiempaa enemmän matemaattisen ajattelunsa esilletuomista puheen, 
välineiden, piirtämisen ja kirjallisen työskentelyn avulla (s. 237) 

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tiedot ja ymmärrys  
Opetuksen tavoite  
T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen erilaisia näkemyksiä sekä 
tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia (s. 241, 245) 
S1-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Näkemyksien ilmaiseminen ja kriittinen lukutaito  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä. Oppilas 
harjoittelee erilaisten näkemysten perustelemista ja osaa nimetä eroja eri näkökulmissa. (s. 245) 

 T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja 
ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen 
ymmärtämiseen (s. 241) 

 T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöä ja koko 
maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita geomediataitoja (s. 241) 

 Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea 
eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. (s. 242). 

14.4.6 USKONTO 

 Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri 
näkökulmista. (s. 134, 246, 404) 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen 
ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. (s. 134, 246, 404) 



 Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon 
soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen. (S. 248) 

 T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti 
ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään S1, S2, S3
 Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa 
kuunnella toisia ja ilmaista itseään. (s. 249) 

14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja 
toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä sovittaa 
opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Elämänkatsomustiedon 
opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen 
demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä 
edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 
taitojen kehittämistä.  Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita 
etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy 
avoin ja pohdiskeleva asenne. Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, 
erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja 
vastuullisuutta.  (s. 139, 253, 411) 

 Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen 
kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita. (s. 253) 

 Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden 
näkökulmista. (s. 254) 

 Ohjausta ja tukea tarvitaan erityisesti vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. (s. 255) 

 Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon 
soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen. (s. 255) 

 T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta 
soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin (s. 254, 256) 

 T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan S1, S2, S3
 Päättelytaidot Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan 
(s. 254, 256) 

 T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia 
kannanottoja S1, S2, S3 Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä
 Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella toisten 
näkemyksiä ja kannanottoja. (s. 256) 

14.4.8 HISTORIA  

 Historianopetuksessa oppilaat paneutuvat erilaisten toimijoiden tuottaman tiedon kriittiseen 
käsittelyyn ja historiallisen lähdeaineiston ulottuvuuksiin. Opetuksessa syvennytään lisäksi 
historiantutkimuksen lähtökohtaan, jonka mukaan menneestä pyritään muodostamaan 
mahdollisimman luotettava kuva saatavilla olevan todistusaineiston perusteella. Opetuksen 
tavoitteena on kehittää historian tekstitaitoja: taitoa lukea ja analysoida menneisyyden toimijoiden 
tuottamia lähteitä sekä tehdä päteviä tulkintoja niiden tarkoituksesta ja merkityksestä.  (s. 257, 
415) 

 Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen ja 
historiallisen ajattelun kehittymiseen. (s. 258) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI  

 Keskeistä on oppia hankkimaan ja arvioimaan kriittisesti erityyppisten toimijoiden tuottamaa tietoa 
sekä soveltamaan sitä kohtaamissaan tilanteissa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan sekä 
toimimaan aktiivisesti ja rakentavasti erilaisissa tilanteissa ja yhteisöissä. Heitä ohjataan 
ymmärtämään, että yhteiskunnallinen päätöksenteko perustuu valintoihin, joita tehdään 
vaihtoehtoisten mahdollisuuksien välillä pyrkimyksenä löytää yhteisymmärrys.  (s. 260, 418) 



 T9 kannustaa oppilasta osallistumaan erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median 
käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla S1, S3 Mediataidot 
 Oppilas osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä pohtia 
sen käyttämiseen liittyviä turvallisuusnäkökulmia. (s. 262) 

14.4.10 MUSIIKKI 

 Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja 
musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. (s. 141, 263, 422) 

 Ääniin ja musiikin ilmaisukeinoihin liittyvää luovaa ja esteettistä ajattelua edistetään luomalla 
tilanteita, joissa oppilaat voivat suunnitella ja toteuttaa erilaisia musiikillisia tai monitaiteellisia 
kokonaisuuksia. (s. 263) 

 Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ennakkoluuloton ilmapiiri sekä myönteiset 
musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita kehittämään musiikillisia taitojaan. (s. 264) 

 Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä seurata erityisesti oppilaan yhteismusisointitaitojen, 
käsitteellisen ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä. (s. 265) 

 T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia 
sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen S1-S4 Luovan musiikillisen ajattelun ilmaiseminen eri keinoin
 Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja 
osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.  (s. 265) 

14.4.11 KUVATAIDE 

 Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426) 

 Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. (s. 268) 
14.4.12 KÄSITYÖ 

 Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja 
tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen 
näkökulmista. (s. 270) 

Opetuksen tavoite: T8 herättää oppilas arvioimaan kulutus- ja tuotantotapoja kriittisesti S1-S3, S5 (s. 270, 
273)  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa: Kulutus- ja tuotantotapojen pohdinta 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen: Oppilas osaa ilmaista, miten kulutus- ja tuotantotavat vaikuttavat 

tuotteen elinkaaren. (s. 273) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Tiedon rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille 
omaa kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus tehdä havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa 
sekä tarkastella käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Ajattelun taitoja kehitetään lisäksi 
luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, 
päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten vuorovaikutussuhteiden ja 
keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun. Eettisen ajattelun 
kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä eettisen toiminnan 
periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä tunteita ja luomalla 
uusia oivalluksia. Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita 
kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen 
motivaation ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden 
tunneilla pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä 
tulevaisuudelle. (s. 282) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)  

 Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, 
tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. 
(s. 283) 



Monilukutaito (L4)  

 Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien 
oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, 
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai 
ilmenevää tietoa. Harjoittelun painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa 
lukutaidossa. (s. 283) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden 
monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan 
lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja 
tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. (s. 284) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja 
ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. (s. 103, 
160, 287) 

SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS  

 Suomen kieli on paitsi opetuksen kohde myös väline muiden oppiaineiden opiskelussa, ja 
opetuksessa vahvistuvat keskeiset oppimaan oppimisen ja ajattelun taidot. (s. 106, 162, 289) 

Opetuksen tavoite 
T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan sana- ja käsitevarantoa (s. 290, 293)  
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tekstien erittely ja tulkinta  
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa 
ottavien ja ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. 
Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. (s. 293) 

 S2…Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. (s. 
291) 

Opetuksen tavoite 
T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa ja 
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla.  
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys.  
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea. Oppilas 
osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja lähteiden luotettavuutta. (s. 293) 
SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 S2… Tutustutaan monimuotoisiin, erityisesti pohtiviin, kantaa ottaviin ja ohjaaviin teksteihin ja 
niiden keskeisiin kielellisiin piirteisiin. Harjoitellaan kriittistä lukutaitoa ja kriittisen lukijan 
kysymyksiä. (s. 302) 

Opetuksen tavoite 
T4 rohkaista oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä tekstien lukemisessa, 
ymmärtämisessä ja analysoimisessa tarvittavia tietoja ja taitoja (s. 301, 303)  
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tekstin erittely ja tulkinta  
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa eritellä ja tulkita kriittisesti tekstejä.  Hän ymmärtää lukemansa ja osaa analysoida sitä. (s. 303) 
ROMANIKIELI JA KIRJALLISUUS 



Opetuksen tavoite 
T4 rohkaista oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä tekstien lukemisessa, 
ymmärtämisessä ja analysoimisessa tarvittavia tietoja ja taitoja (s. 306, 308)  
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tekstin erittely ja tulkinta  
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa eritellä ja tulkita kriittisesti tekstejä, ymmärtää lukemansa ja osaa analysoida sitä. (s. 308) 
VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 
Opetuksen tavoite 
T3 rohkaista oppilasta tarkkailemaan monimuotoisia esityksiä ja esitelmiä erittelevästi, tulkitsevasti ja 
kriittisesti auttaen häntä huomaamaan omien tulkintataitojensa kehittämistarpeet (s. 310, 312) 
S2 

Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tulkinnan taidot ja niiden arviointi 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa eritellä ja tulkita kriittisesti esityksiä sekä arvioida omia tulkinnan taitojaan ja niiden 

kehittämistarpeita. (s. 312) 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaiden kielen osaaminen laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun 
kieleen. He saavat valmiudet havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja 
mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla. (s. 118, 185, 314) 

 Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. (s. 316) 

 Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. (s. 316) 
Opetuksen tavoite  
T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä 
tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella (s. 315, 317) 
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, 
kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä. (s. 317) 
Opetuksen tavoite 
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä (s. 315, 317) 
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tekstien tulkinta 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä. (s. 317) 
15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 125, 197, 325)  

 Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja. (s. 334)  

15.4.3 VIERAAT KIELET 
Vieras kieli, A-oppimäärä, Englanti, muu vieras kieli, saamen kieli 

 Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen 
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. (s. 127, 218, 348) 

VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 



 Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia 
toimintatapoja. (s. 357) 

LATINAN KIELI, VALINNAINEN B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 

 S2… Käytetään pitkäjänteiseen työskentelyyn, kriittiseen tiedonhankintaan ja monipuoliseen 
yhteistyöhön ohjaavia toimintatapoja. (s. 371) 

15.4.4 MATEMATIIKKA 

 Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa 
matemaattista ajattelua. (s. 128, 234, 374) 

 S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten 
sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmällisesti. (…) Syvennetään algoritmista 
ajattelua.  (s. 375) 

 Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. (s. 376) 

 Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja 
itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. (s. 377) 

Opetuksen tavoite 
T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemisessa ja siinä 
tarvittavien taitojen kehittämisessä  (s. 374, 378) 
Opetuksen tavoite 
T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti 
tuloksen mielekkyyttä (s. 374, 378) 
S1 – S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Taito arvioida ja kehittää matemaattisia ratkaisuja 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa arvioida matemaattista ratkaisuaan ja tarkastelee kriittisesti tuloksen mielekkyyttä (s. 378) 
Opetuksen tavoite 
T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriittiseen 
tarkasteluun (s. 374, 378) 
S1, S4, S6   
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Tiedon analysointi ja kriittinen tarkastelu 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa itse hankkia, käsitellä ja esittää tilastotietoa (s. 378) 
Opetuksen tavoite 
T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja 
ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen S1 Algoritminen ajattelu ja ohjelmointitaidot  Oppilas osaa 
soveltaa   algoritmisen ajattelun periaatteita ja osaa ohjelmoida yksinkertaisia ohjelmia. (s. 375, 379) 
15.4.5 BIOLOGIA 
Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9 

 Biologian opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus 
kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella 
kriittisesti ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä. (s. 381) 

 T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden 
ymmärtämistä (s. 380, 383) S1-S6 Luonnontieteellinen ajattelutaito Oppilas osaa esittää 
mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle ominaisia 
peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedon-hankintamenetelmiä. Oppilas osaa esittää perusteltuja 
luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä. (s.383) 

 Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa 
rooleissa ja etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. (s. 382) 

15.4.6 MAANTIETO 

 S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja 
sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia 
merkityksiä. (s. 386) 



 Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. (s. 386) 

 Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle. (s. 386) 

 Eriyttämistä voi toteuttaa tutkimustehtävissä, joissa oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa sekä 
harjoituksissa, joissa on mahdollista edetä yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. (s. 386) 

 Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin (s. 386)kuten 
geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. (s. 387) 

 T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä 
kysymyksiä (s. 385, 388) S1-S6  Maantieteellinen ajattelutaito Oppilas osaa 
selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä hahmottaa kartoilta eri 
aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko maailma. Oppilas osaa esittää 
maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin. (s. 388) 

  
15.4.7 FYSIIKKA 

 Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 
maailmankuvan kehittymistä. (s. 389) 

 Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin 
ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden 
osalta kvantitatiiviselle tasolle. (s. 389) 

 Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, 
ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa. 
(s. 389) 

 Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua 
sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun. (s. 389) 

 Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai 
edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan 
myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. (s. 391) 

Opetuksen tavoite 
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla (s. 390, 393) 
S1-S6 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Argumentointitaidot ja tietolähteiden käyttäminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla. (s. 393) 
15.4.8 KEMIA 

 Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 
maailmankuvan kehittymistä. (s. 393) 

 Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin 
ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan. (…) 
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, 
ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa. 
(s. 394) 

 Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua 
sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun. (s. 394) 

 Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai 
edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan 
myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, 
osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden 
oppijaminäkuvan vahvistumista. (s. 396) 

Opetuksen tavoite 
T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla (s. 395, 398) 



S1-S6 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Argumentointitaidot ja tietolähteiden käyttäminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa hakea tietoa erilaisista tietolähteistä ja valita joitakin luotettavia tietolähteitä.   
Oppilas osaa ilmaista ja perustella erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla. (s. 398) 
15.4.9 TERVEYSTIETO  

 Terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla 
tavalla terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, 
itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. (s. 398) 

 Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja 
vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista 
ikäkauden mukaisesti. (s. 399) 

Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja 

ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä 

kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle. (…) Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja 

pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja 

yhteistyötaitoja.  (s. 401) 

Opetuksen tavoite 
T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, 
niihin liittyviä arvoja ja normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 
S1-S3 (s. 399, 403) 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Terveyteen ja sairauteen liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden 
arvioiminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan 
tekijän pohjalta. (s. 403) 
Opetuksen tavoite 
T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä 
yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa asioissa omassa 
oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä. (s. 400, 403) 
S3 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavien keinojen 
tunteminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen 
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä sekä perustella 
terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä käsityksiä.  Oppilas osaa eritellä elämäntapojen seurauksia toisille ja 
ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa 
lähiyhteisöissä. (s. 403) 
15.4.10 USKONTO  

 Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri 
näkökulmista. (s. 134, 246, 404) 

 Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen 
ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. (s. 134, 246, 404) 

 Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset 
periaatteet. (s. 404) 

 S2… Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään uskontojen käsittelyä mediassa ja 
sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia. (s. 405) 

 Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. (s. 406) 



 T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja 
tieteen kielen välisiä eroja S1, S3 Ajattelun ja vuorovaikutuksen taidot
 Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä joistakin 
uskonnon ja tieteen kielen välisistä eroista. (s. 407) 

 T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä 
opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja katsomusten eettisiin periaatteisiin (s. 405, 407) 

 T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin S1, S2, S3 Eettinen ajattelu
 Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista 
eettisistä kysymyksistä.  (s. 407) 

KATOLINEN USKONTO 

 Perehdytään kristillisen etiikan ja muiden uskontojen eettisen ajattelun yleispiirteisiin. (s. 409) 
15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja 
toimintaansa. Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista. Siksi on tärkeätä sovittaa 
opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma. Elämänkatsomustiedon 
opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on täysivaltainen 
demokraattinen kansalaisuus globalisoituvassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa. Tämä 
edellyttää elämänkatsomustiedon opetukselta monipuolisen katsomuksellisen ja kulttuurisen 
yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi eettisen ja kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen 
taitojen kehittämistä.  Elämänkatsomustiedossa kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita 
etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy 
avoin ja pohdiskeleva asenne. Elämänkatsomustieto tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, 
erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja 
ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja 
vastuullisuutta.  (s. 139, 253, 411) 

 T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita (s. 412, 414) 
S1, S3 Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen Oppilas osaa selittää uskonnollisen 
ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä. (s. 414) 

 T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 
kehittämään eettistä ajatteluaan (s. 412, 414) S2, S3 Eettisen ajattelun taidot Oppilas osaa käyttää  
ettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä(s. 414) 

 T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys 
ja eettinen perusta S2, S3 Eettisen ajattelun taidot Oppilas osaa nimetä tärkeimmät 
ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvät käsitteet ja perustella ihmisoikeuksien merkitystä. 
(s. 414) 

 Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä 
kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. (s. 413) 

 Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. (s. 413) 
15.4.12 HISTORIA  

 Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa koulun ulkopuolisesta historiakulttuurista, kuten peleistä, 
elokuvista ja kirjallisuudesta, sekä kehittämään historiallisen ajattelun taitojaan ja kriittistä 
arviointikykyään niiden avulla. (s. 416) 

 Jotkut historianopetuksessa käytetyt käsitteet (esimerkiksi yhteiskunta ja demokratia) ovat sellaisia, 
joiden ymmärtämistä syvennetään koko peruskoulun ajan oppilaan siirtyessä konkreettisesta 
ajattelusta käsitteelliseen ajatteluun. (s. 417) 

 Sisältöjen muistamisen sijasta arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon soveltamiseen ja 
historiallisen ajattelun hallintaan. (s. 417) 

 Historian osaamisen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia sisältöjä käytetään 
oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen. (s. 417) 

Opetuksen tavoite 
T10  ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri 
tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tulkintojen luotettavuutta (s. 416, 418) 



S1–S6 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen 
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta. 
15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI 
Opetuksen tavoite 
T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä 
taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä (s. 419, 
421) 
S1–S3   
Arvioinnin kohteet oppiaineessa 
Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat tiedot ja taidot  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa sekä tarkastella niihin liittyvää julkista 
keskustelua. (s. 421) 
T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja 
keskusteluun sekä käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskunnasta omien käsitystensä 
muodostamisessa ja kansalaisena toimimisessa S1–S4 Yhteiskunnallinen ajattelu, 
osallistumis- ja vaikuttamistaidot  Oppilas osaa ilmaista perustellun mielipiteensä tarkoituksenmukaisin 
keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä. 
(s. 421) 
15.4.14 MUSIIKKI 

 Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja 
musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. (s. 141, 263, 422) 

 Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja syventämällä aiemmin opittuja 
musiikillisia taitoja. (s. 422) 

 Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä musiikkikulttuurien lukutaitoa 
ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla viestitään ja vaikutetaan. (s. 422) 

 S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: (…) Myös kuluttamisen ja kestävän 
hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja 
muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja 
arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina. (s. 423) 

 Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -
elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan. (s. 424) 

15.4.15 KUVATAIDE 

 Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan 
omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan. (s. 143, 266, 426) 

 Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä 
luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. (s. 426) 

 T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä 
perustelemaan näkemyksiään  S1, S2, S3 Havaintojen ja ajattelun vaikutusten pohtiminen 
Oppilas osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta 
kulttuurista. (s. 249) 

15.4.16 KÄSITYÖ 
T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka 
edistävät kestävää elämäntapaa (s. 431, 433) 
15.4.18 KOTITALOUS 

 Kotitalouden tehtävänä on vahvistaa valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä 
toimimiseen ja kriittiseen tiedonhallintaan. (s. 437)  

 Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun 
kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. (s. 439) 

 Ajattelua tuetaan ohjaamalla oppilaita pohtimaan tapaansa hahmottaa ja käsitellä omaa 
ympäristöä. (s. 440) 



LIITE 1 PERUSOPETUSTA TÄYDENTÄVÄN SAAMEN KIELEN OPETUKSEN TAVOITTEET, SISÄLLÖT JA OPPILAAN 
OPPIMISEN ARVIOINTI 
Perusopetusta täydentävä saamen kieli vuosiluokilla 1–2 

 Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. (s. 
446) 

Perusopetusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9 
Opetuksen tavoite 
T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä 
ja tulkitsemista (s. 452, 454) 
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Erittelevä ja kriittinen lukutaito  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa lukea tekstejä käyttäen joitakin lukutapoja sekä ymmärtää sisällön ydinasiat, mielipiteet 
perusteluineen ja pystyy tekemään jossakin määrin havaintoja kielen ja kuvien keinoista teksteissä. (s. 454) 

 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan saamenkieliseen mediaan ja 
kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. (s. 453) 

Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli vuosiluokilla 1–2 

 Opetuksen avulla kehitetään oppilaiden ajattelu- ja itseilmaisutaitoja yhteistyössä kotien kanssa. (s. 
463) 

Perusopetusta täydentävä oppilaan oma äidinkieli vuosiluokilla 7–9 
Opetuksen tavoite 
T3 innostaa oppilasta kehittämään erittelevää ja kriittistä lukutaitoa sekä erilaisten tekstien ymmärtämistä 
ja tulkitsemista (s. 469, 471) 
S2 
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Erittelevä ja kriittinen lukutaito  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa lukea tekstejä käyttäen joitakin lukutapoja sekä ymmärtää sisällön ydinasiat, mielipiteet 
perusteluineen ja pystyy tekemään jossakin määrin havaintoja kielen ja kuvien keinoista teksteissä. (s. 471) 

 S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan 0mankieliseen mediaan ja 
kulttuuritarjontaan sekä harjoitellaan niiden kriittistä tarkastelua. (s. 470) 

 
 

Kestävän kehityksen suunnitelma ja ohjelma, ympäristöryhmä 
 

Kestävän kehityksen suunnitelma mainitaan opetussuunnitelmassa paikallisten opetussuunnitelmien 

laadinnan yhteydessä. On säädetty, että opetussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon paikalliset 

suunnitelmat kuten kestävän kehityksen suunnitelma (s. 10). Opetuksen järjestäjä eli käytännössä pääosin 

kunta päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa, mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat, kuten kestävän 

kehityksen ohjelma, jotka täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa (s. 12). Myöhemmin 

täsmennetään, että paikallisissa opetussuunnitelmissa perusopetuksen tehtävää voidaan konkretisoida ja 

toteuttaa myös opetussuunnitelmaa täydentävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen 

ohjelman avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan (s. 25).  

Voidaan tulkita, että koulun ympäristöryhmään tai Vihreä Lippu- toimintaan viitataan 

toimintakulttuurin yhteydessä. Osallisuus ja demokraattinen toiminta -kappaleessa toimintamuodot kuten 

kestävän kehityksen toiminnat täydentävät oppilaskuntatoimintaa (s.28). Lisäksi koulun ympäristöryhmään 

tai Vihreä Lippu- toimintaan voidaan liittää yläkoulun laaja-alaiseen osaamiskokonaisuuden 

”Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” (L7) esimerkki 



ympäristötoiminnasta yhtenä yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinona, josta oppilaat saavat tietoja 

ja kokemuksia (s. 285). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA 
1.1 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 

 Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten (…) mahdollinen kestävän 
kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma. (s. 10) 

1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut 

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetussuunnitelman laadintaan ja 
kehittämiseen liittyvät asiat: (…) - mitkä ovat ne paikalliset suunnitelmat ja ohjelmat, jotka 
täydentävät ja toteuttavat opetussuunnitelmaa (esimerkiksi (…) kestävän kehityksen ohjelma) (s. 
12) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.4 Paikallisesti päätettävät asiat  

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa  
- mitkä ovat paikalliset, perusopetuksen tehtävää mahdollisesti täydentävät ja käytännön 
toteuttamista ilmentävät näkökohdat (muilta osin tehtäväkuvauksessa opetussuunnitelman perusteiden 

tekstiä voidaan käyttää sellaisenaan; tehtävää voidaan konkretisoida ja toteuttaa myös opetussuunnitelmaa 
täydentävien suunnitelmien kuten esimerkiksi kestävän kehityksen ohjelman tai 
kulttuurikasvatussuunnitelman avulla, joista tulee tällöin maininta opetussuunnitelmaan) (s. 25) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
Osallisuus ja demokraattinen toiminta 

 Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut 
toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän 
kehityksen toiminnat täydentävät sitä. (s.28) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten 
tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen 
sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. (s. 285) 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 
 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa on näkyvissä läpi opetussuunnitelman: se mainitaan 

paitsi sille omistetussa yhteistyö –luvussa myös luvuissa paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat 

periaatteet, perusopetuksen tehtävä, opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet, laaja-alainen 

osaaminen, toimintakulttuuri, oppimisympäristöt, monialaiset oppimiskokonaisuudet, osallisuus, joustava 

perusopetus, opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta. Lisäksi yhteistyö näkyy eri luokka-

asteiden tehtävissä ja eri oppiaineissa. 

Opetussuunnitelman mukaan opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä. Koulutyö on 

järjestettävä niin, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös koulun ulkopuolella ja saavat 

kokemuksia yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa koulun lähiympäristössä ja erilaisissa 

verkostoissa ja myös yhteisöllisesti. Tämä on otettava huomioon myös oppimisympäristöjä valittaessa. 

Tavoitteena on turvata perusopetuksen yhtenäisyys, eheys ja laatu, avoimuus, tuki oppilaiden oppimiselle 

ja kasvulle, oppimisympäristöjen monipuolisuus ja turvallisuus sekä kouluyhteisön hyvinvointi. (s. 23, 24, 

29, 35, 284.) 



Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän 

yhteisön elämään (s. 101), mikä on huomioitava myös paikallisissa opetussuunnitelmissa (s.11). Tavoitteissa 

tuodaan korostetusti esiin, että koulun ulkopuolella tapahtuva oppiminen on opetustyön resurssi (s. 19).  

Hyvin toimiva koulun toimintakulttuuri (s. 26) vaatii opetussuunnitelman mukaan toteutuakseen 

yhteistyötä yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö koulun ulkopuolella tarjoaa tilaisuuksia harjoitella 

toimimista monenlaisten ihmisten kanssa (s. 100, 157). Aktiivinen yhteistyö koulun ulkopuolisten yhteisöjen 

tai asiantuntijoiden kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää 

sekä tarjoaa mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa (s. 

43). 

Yhteistyökumppaneina tai oppimisympäristöjen laajentajana mainitaan esimerkiksi luontokoulut ja 

opintokäynnit. Lisäksi erikseen mainitaan luonto-, liikunta- ja taidekeskukset,  nuorisokeskukset, järjestöt, 

museot, kirjastot, nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimi, poliisi, seurakunnat, yritykset, ja muut lähiympäristön 

toimijat (s. 29, 36). Yläkoulussa oppilaiden tulee saada tietoja ja kokemuksia myös yhteiskuntaa rakentavan 

osallistumisen keinoista ja muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja 

vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden 

kautta vaikuttamisesta (s. 285). Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista arvioidaan yhdessä 

yhteistyökumppaneiden kanssa (s. 35). 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden 

kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tarjotaan mahdollisuuksia yhdistää koulun 

ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön (s. 32). Toiminnalliset aktiviteetit kuten teemapäivät, erilaiset 

tapahtumat, kampanjat, opintokäynnit ja leirikoulut esitellään eheyttämisen välineenä (s. 31). Monialaisten 

oppimiskokonaisuuksien toteuttamista tukevat yhteistyösuunnitelmat koulun ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa mainitaan myös paikallisesti päätettävissä asioissa (s. 33).  

Kansainvälinen yhteistyö muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa mainitaan 

perusopetuksen tehtävissä mahdollisuutena (s.18). 

Opiskelu koulun ulkopuolella on joustavan perusopetuksen oleellinen osa on (s. 40), jonka 

järjestäminen on kuvattava oppimissuunnitelmassa (s. 41).’ 

Koulun ulkopuoliset yhteistyötahot mainitaan äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa sekä alakoulussa 

(koulu- tai lähikirjasto, erilaiset lasten kulttuuritapahtumat) (s. 104) että yläkoulussa (koulun ulkopuoliset 

vuorovaikutustilanteet), alakoulun ympäristöopissa (erilaiset yhteisöt, luontokoulut, museot, yritykset, 

kansalaisjärjestöt, luonto- ja tiedekeskukset) (s. 133), maantiedossa (monipuoliset oppimisympäristöt 

koulun ulkopuolella, koulun ulkopuoliset yhteistyötahot) (s. 386), fysiikassa ja kemiassa (elinkeinoelämä, 

järjestöt, tiedeyhteisöt, yritykset, asiantuntijat) (s. 390, 391, 393, 395, 396, 398), musiikissa (taide- ja 

kulttuurilaitokset ja muut yhteistyötahot) (s. 143), kuvataiteessa (monialaiset oppimiskokonaisuudet 

yhteistyössä muun opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, koulun ulkopuoliset ympäristöt, 

koulun ulkopuoliset projektit) (s. 143, 266, 426, 428), yhteiskuntaopissa (lähiyhteisön toimijat, koulun 

ulkopuoliset tahot) (s. 261, 418, 420), käsitöissä (oppiainerajat ylittäen,  ulkopuoliset asiantuntijat ja 

yhteisöt, eri tahot) (s. 271) 

 

SUORAT LAINAUKSET 
LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA 
1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet 

 Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän 
yhteisön elämään. (s.11) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.1 Perusopetuksen tehtävä 

 Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen 
kehittäjien kanssa. (s.18) 



3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet  
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

 Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun 
ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. (s. 19) 

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä 
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 23) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat  (…) saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. (s. 24) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

 Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja 
kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, 
joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden 
toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista, 
yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa 
yhteisön kehittämisessä. (s. 26) 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat   
Oppimisympäristöt 

 Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon 
rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai 
asiantuntijoiden kanssa. (s. 29) 

 Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat 
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri 
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin 
sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen 
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös 
koulun ulkopuolella. (s. 29) 

 Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat 
monimuotoisia oppimisympäristöjä. (s. 29) 

4.5 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm (…) 

- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 
opintokäyntejä ja leirikouluja (s. 31) 

 Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan 
kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on (…) 
- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön (s. 32) 

4.5 Paikallisesti päätettävät asiat 

 Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista 
tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s.33) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
5.2 Yhteistyö 

 Opetustoimi ja koulu tekevät monipuolista yhteistyötä perusopetuksen yhtenäisyyden, eheyden ja 
laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä oppilaiden oppimisen ja kasvun 
tukemiseksi. Yhteistyötä tarvitaan myös oppimisympäristöjen monipuolisuuden ja turvallisuuden 
sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista 
arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. (s. 35) 

Oppilaiden osallisuus 

 Koulutyö järjestetään siten, että sen perustana on oppilaiden osallisuus ja kuulluksi tuleminen. 
Huolehditaan siitä, että oppilaat saavat kokemuksia yhteistyöstä ja demokraattisesta toiminnasta 
omassa opetusryhmässä, koulussa ja sen lähiympäristössä sekä erilaisissa verkostoissa. (s. 35) 



Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa 

 Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, 
yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja 
nuorisokeskusten kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun 
kasvatustehtävää. (s. 36) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
Joustava perusopetus  

 Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa 
oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. (s. 
40) 

 Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät 
erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. (s. 41) 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta  
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  

 Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön 
laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. (s. 
43) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2  
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella 
tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. (s. 100) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä. (s. 101) 
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2  
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat 
oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median kulttuurista 
monimuotoisuutta. (s. 104) 
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1-2  
Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja 
rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia 
ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, 
kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 133) 
13.4.8 MUSIIKKI 

 Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia 
mahdollisuuksia. (s. 143) 

13.4.9 KUVATAIDE  

 Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun 
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 143, 266, 426) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6  
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 157) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6  

 Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa 
ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja 
viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä 
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 
242) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI 



 Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 261) 
14.4.12 KÄSITYÖ  

 Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja 
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. (s. 271) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja 
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 284) 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

 Oppilaat saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja 
muodoista kuten tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, 
taide-elämän, julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta 
vaikuttamisesta. (s. 285) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa (s. 291) 
15.4.6 MAANTIETO 

 Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia 
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. (s. 386) 

 Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö 
koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, 
luovuudelle ja toiminnalle. (s. 386) 

15.4.7 FYSIIKKA  

 T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 390, 393) 

15.4.8 KEMIA 453  

 T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 395, 398) 

 (…) koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä 
yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. (s. 391) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI  

 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä 
vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista 
harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. (s. 418) 

 S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja 
taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, 
vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten 
tahojen kanssa. (s.420) 

15.4.15 KUVATAIDE  

 Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa 
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. (…) Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia (…) koulun 
ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle. (s. 428) 

15.4.16 KÄSITYÖ  

 Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. (s. 432) 



Monipuoliset oppimisympäristöt 
 

Monipuoliset oppimisympäristöt on teema, joka läpäisee opetussuunnitelman, ja josta puhutaan paljon 

sekä yleisissä osissa että kaikissa oppiaineissa. Valtakunnallisten oppisisältöjen lisäksi myös paikallisesti 

laadittavissa opetussuunnitelmissa opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa oppimisympäristöihin ja 

työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet (s. 96. 102, 158).  

Tähän on nostettu sellaisia mainintoja, jotka voitaisiin tulkita ulkona ja luonnossa oppimista tukeviksi, eli 

sähköisiin oppimisympäristöihin viittaavat tekstit on jätetty huomiotta. 

Yleistä 

Opetussuunnitelman oppimiskäsitys on, että oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan 

asiaan, aikaan ja paikkaan (s. 17). Vuorovaikutteiset oppimisympäristöt ja koulun ulkopuolella tapahtuva 

oppiminen nähdään opetustyön resurssina (s. 19) ja niitä tulee hyödyntää suunnitelmallisesti (s. 27). 

Työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta (s. 27), ja luontoa sekä rakennettua 

ympäristöä hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa (s. 29). Yhteistyötä harjoitellaan eri 

opiskelutilanteissa (s. 158). 

Toimintakulttuurissa käytäntöjen tulee olla joustavia ja mahdollistaa monipuolinen toiminta (s. 27). 

Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon 

rakentamista, muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden sekä tarjoavat 

mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista myös 

koulun ulkopuolella (s. 29). Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja 

oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen (s. 30). 

Oppiaineet ja oppimisympäristöt ulkona ja koulun ulkopuolella 

Ympäristöopissa oppimisympäristöinä käytetään monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä 

sekä paikallisia mahdollisuuksia. Oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat 

kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja 

tapahtumista. Toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä 

ympäristöopin monitieteinen perusta otetaan huomioon. Ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa 

tilanteissa ja ympäristöissä (s. 132, 133, 241, 242). Tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan 

sekä liikkumaan ja retkeilemään (s. 131, 240, 244) sekä tekemään tutkimuksia, havaintoja ja kokeiluja 

lähiympäristössään eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen (s. 131, 240, 244). 

Alkuopetuksessa ympäristöopin tavoitteena on ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan 

ja retkeilemään (T4) sekä tekemään havaintoja ja kokeiluja lähiympäristössään eri aisteja ja yksinkertaisia 

tutkimusvälineitä käyttäen (T6) (s. 131). Oppimisympäristöjä havainnoidaan turvallisuuden kannalta: 

turvallista toimimista lähiympäristössä harjoitellaan ja turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden 

perusteluihin perehdytään. Säänmukaista pukeutumista käytetään esimerkkinä (S1) (s. 132). Turvalliseen ja 

muut huomioivaan toimimiseen eri oppimisympäristöissä ohjataan (s. 133). 

Ympäristöopissa 3-6 –luokalla tavoitteena on ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä 

tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- 

ja mittausvälineitä käyttäen (T5) (s. 240, 244). Lisäksi tavoitteena on kannustaa oppilasta edistämään 

hyvinvointia ja turvallisuutta lähiympäristössään (T8) (s. 240, 244). Tavoitteena on, että oppilas osaa 

kuudennella luokalla esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla 

sekä kuvata ja käyttää turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa (s. 244). 

Biologiassa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan 

biologisen tiedonhankinnan luonteeseen (s. 379).  Sisällöt valitaan siten, että hyödyntävät paikallisia 

mahdollisuuksia. Sisältöalue S2 tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön sisällytetään myös kaikkiin 

muihin sisältöalueisiin. Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta 

sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja 



arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin (s. 381). Tavoitteena on 

ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia myös koulun ulkopuolella, ja että oppilas osaa havainnoida, 

tallentaa, tehdä hypoteeseja ja raportoida keräämiään tietoja maastossa (s. 380, 384). Tavoitteiden 

kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä 

erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että 

turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että 

biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä (s. 382). 

Maantiedossa opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä 

myös koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä 

paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta (s. 386). Sisällöt valitaan siten, että ne 

tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. (s. 385). 

Fysiikassa ja kemiassa tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään fysiikan ja kemian tietojaan ja 

taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri 

ympäristöissä. Koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä 

yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa (s. 391, 393, 396, 398).  

Terveystiedossa Oppimisympäristöjä valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon 

rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja 

tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa 

tilanteissa ja ympäristöissä (s. 401). 

Historiassa tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi avoimien 

oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä (s. 416). 

Äidinkieli ja kirjallisuus rohkaisee oppilaita rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 

viestintäympäristöissä, ja erilaiset oppilaat otetaan huomioon oppimisympäristön luomisessa (104, 116, 

118, 160, 287). Tavoitteena on alakoulussa kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö (s. 

161). Suomi toisena kielenä -opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka 

tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä myös koulun ulkopuolella (s. 118, 186, 314). Erikseen 

erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen on mainittu yläkoulun saamen kielessä ja kirjallisuudessa (s. 

303). 

Toisessa kotimaisessa sekä vieraissa kielissä työskentelyssä korostuu alakoulussa yhdessä oppiminen 

erityyppisissä oppimisympäristöissä  ja yläkoulussa eri oppimisympäristöjen monipuolinen käyttäminen 

(asia mainittu kaikissa kielissä). 

Matematiikassa alkuopetuksen tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa 

opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla (s. 130), ja oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista 

ympäristöä kehitetään (s. 129).  

Elämänkatsomustiedossa alkuopetuksessa tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja etsitään luontoon 

liittyviä merkityksellisiä kokemuksia (s. 140). 

Musiikissa kannustetaan oppilasta kokemaan, kuuntelemaan, havainnoimaan, hahmottamaan ja 

kuvailemaan ääniympäristöä ja ääntä ja tarjotaan siihen tilaisuuksia (s. 141, 263, 422). 

Kuvataiteessa opetustilanteet toteutetaan vuorovaikutukseen kannustavasti kouluympäristön lisäksi 

koulun ulkopuolisissa ympäristöissä, esim. erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä ja luonnon ympäristöissä 

(s. 145, 268, 428).  

Käsitöissä alakoulussa oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta myös 

koulun ulkopuolisten tahojen kanssa (s. 147).  

Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti (s. 148, 273, 433). 

Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää motoristen perustaitoja kuten tasapaino- ja liikkumistaitoja (kiipeily, 

juoksu, hyppy) sekä turvallista ja monipuolista liikkumista eri oppimisympäristöissä sisällä ja ulkona (kuten 

luonnossa, lumella ja jäällä), eri tilanteissa ja eri vuodenaikoina (s. 148, 149, 274, 275, 276, 434, 435, 436). 



Erityisryhmät 

Opiskelu koulun ulkopuolella koulun lisäksi myös muissa oppimisympäristöissä on oleellinen osa 

joustavaa perusopetusta (s. 40), mikä on kuvattava myös oppimissuunnitelmassa (s. 41). Myös vaikeimmin 

kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista, 

sillä tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (s. 72).  Päivittäisten taitojen 

oppimisen tavoitteena on aktiivinen osallistuminen ympäristön toimintaan (s. 72). Oppimisympäristöä 

kehitetään toimivaksi ja oppilasta motivoivaksi (s. 71). 

Oppimisympäristön suunnittelu 

Tavoitteena on, että oppilaat osallistuvat oppimisympäristön suunnitteluun (s. 24). Ekologisuus otetaan 

huomioon tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä (s. 29). Oppilaalla on 

oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja sen terveellisyyttä ja turvallisuutta edistetään ja seurataan 

jatkuvasti (s. 79). Oppilashuoltosuunnitelmassa tulee ilmetä toimintatavat, yhteistyö ja käytänteet 

kouluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi (s. 83). 

Koulun ulkopuoliset yhteistyökumppanit oppimisympäristöjen tarjoajina 

Opintokäynnit ja leirikoulut tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön laajentamiseen ja oppimiseen 

autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa (s. 43). Monimuotoisina koulun 

ulkopuolisina oppimisympäristöinä luetellaan kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja 

monet muut yhteistyötahot (s. 29). Lisäksi alkuopetuksen äidinkielessä ja kirjallisuudessa mainitaan koulu- 

tai lähikirjasto ja erilaiset lasten kulttuuritapahtumat ja lähiympäristö (s. 104), ympäristöopissa 

luontokoulut, museot, yritykset, kansalaisjärjestöt sekä luonto- ja tiedekeskukset (s. 133, 242),  

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA 
2.3 Oppimiskäsitys 

 Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. (s. 17) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet 
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen 

 Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun 
ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina. (s. 19) 

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET  
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  
Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, 
toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja 
vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä koulun ulkopuolella. (s. 24) 
LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 
Hyvinvointi ja turvallinen arki 

 Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. (s. 27) 
Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

 Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä 
pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen 
työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 27) 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat 
Oppimisympäristöt 

 Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon 
rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai 
asiantuntijoiden kanssa. (s. 29) 



 Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat 
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri 
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin 
sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen 
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös 
koulun ulkopuolella. (s. 29) 

 Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan 
huomioon (…) ekologisuus (…) (s. 29) 

 Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja 
rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut 
yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä. (s. 29) 

 Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat 
oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. (s. 30) 

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN 
5.4 Opetuksen järjestämistapoja 
Joustava perusopetus  

 Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa 
oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. (s. 
40) 

 Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät 
erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. (s. 41) 

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta 
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat  

 Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön 
laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. (s. 
43) 

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI  
7.4 Erityinen tuki 
7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (=Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus)  

 Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi 
ja oppilasta motivoivaksi. (s. 71) 

 Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (s. 72) 

 Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja 
osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista (s. 72) 

 Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 
ympäristönsä toimintaan (s. 72) 

LUKU 8 OPPILASHUOLTO 
8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

 Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (s. 79) 

 Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja 
seurataan jatkuvasti. (s. 79) 

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 

 Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 
yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön 
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. (s. 83) 

 yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön 
hyvinvoinnin tarkastuksissa (s. 83) 

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA 
12.4 Paikallisesti päätettävät asiat  
Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit 

 laaditaan valinnaisten tuntien muodostamille syventäville opinnoille oma suunnitelmansa, jossa 
määritellään opintojen nimi, laajuus, tavoitteet, sisällöt, oppimisympäristöihin ja työtapoihin 
liittyvät mahdolliset erityispiirteet (s. 96) 



Valinnaiset aineet 

 mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä 
oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. (s. 96) 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

 mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt 
vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset 
erityispiirteet. (s. 96) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2  
13.3. Paikallisesti päätettävät asiat  

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) mitkä ovat kunkin oppiaineen 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen 
arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2. (s. 102) 

13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 
viestintäympäristöissä. (104, 160, 287) 

 Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon 
oppilaiden erilaisuus (s. 104, 160, 288) 

 Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat 
oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median 
kulttuurista monimuotoisuutta. (s. 104) 

VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Tavoitteena on oppia selviytymään arjen tilanteista viittomakielellä, oppia vertailemaan ja 
hyödyntämään eri kielten taitoa sekä käyttämään äidinkieltä erilaisissa oppimisympäristöissä (s. 
116) 

SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS 

 Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon 
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. (s. 118) 

13.4.4 MATEMATIIKKA  

 Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä (s. 129) 

 Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja 
välineiden avulla. (s. 130) 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 

Opetuksen tavoitteet  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  

T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään lähiympäristössään 
T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin (s. 131) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  

 Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia. (s. 132) 

 S2 Kotona ja koulussa toimiminen: Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. 
Harjoitellaan turvallista toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä 
turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä 
kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista 
pukeutumista. (s. 132) 

 Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset 
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. 
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. 
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi 
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, 



tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä 
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 
133) 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

 Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri 
oppimisympäristöissä. (s. 133) 

13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla 
elämän rajallisuutta. Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä. Tutkitaan oppilaan omaa 
lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen. Etsitään luontoon 
liittyviä merkityksellisiä kokemuksia. (s. 140) 

13.4.8 MUSIIKKI 

 T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä (…) (s. 141) 
13.4.9 KUVATAIDE 

 Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa 
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. (…). Opetustilanteet toteutetaan kouluympäristön lisäksi 
erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä ja verkkoympäristöissä. (s. 145) 

13.4.10 KÄSITYÖ 

 Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän 
sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. (s. 147) 

13.4.11 LIIKUNTA 

 Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. (s. 148, 273, 
433) 

 T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista 
niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri 
vuodenaikoina (s. 148) 

 Opetukseen valitaan leikkejä ja tehtäviä sekä liikuntamuotoja, joissa harjoitellaan tasapaino- ja 
liikkumistaitoja (kuten kiipeilyä, juoksuja ja hyppyjä) ja välineenkäsittelytaitoja (kuten tehtäviä 
erilaisilla välineillä ja palloleikkejä) erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten salissa, luonnossa, 
lumella ja jäällä). (s. 149) 

 Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri 
oppimisympäristöissä. (s. 149) 

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. (s. 149) 

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6  
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)  

 Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella yhteistyötä, ristiriitojen käsittelyä ja ratkaisujen etsimistä 
sekä päätöksentekoa niin omassa luokkayhteisössä ja eri opiskelutilanteissa kuin koko 
kouluyhteisössäkin. (s. 158) 

14.3. Paikallisesti päätettävät asiat  

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) -mitkä ovat kunkin oppiaineen 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen 
arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet (s. 158) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö (…) (s. 161) 
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  

 Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon 
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. (s. 186) 

14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI  
RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 199) 



RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 206) 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 212) 

14.4.3 VIERAAT KIELET  
VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 221) 

MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 225) 

VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 228) 

SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (s. 232) 

14.4.4 MATEMATIIKKA 

 Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat 
keskeisessä asemassa. (s. 236) 

14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Opetuksen tavoitteet  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen (s. 240) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia.(s. 241) 
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6  

 Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset 
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. 
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. 
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi 
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, 
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä 
luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. (s. 
242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja 
ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen (s. 240, 
244) 
S1-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Turvallisuuden edistäminen ja turvataidot  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa esitellä keskeisiä hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä esimerkkien avulla.  



Oppilas osaa kuvata turvallisuusohjeita ja toimintatapoja erilaisissa vaara- ja ensiaputilanteissa, osaa 
käyttää niitä oppimistilanteissa sekä harjoittelee niiden perustelemista ympäristöopin eri tiedonalojen 
avulla. (s. 244) 
Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä liikkumaan ja retkeilemään luonnossa ja rakennetussa 
ympäristössä (s. 240, 244) 
S2-S6  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Ympäristössä toimiminen ja tutkiminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa toimia, liikkua ja retkeillä luonnossa ja rakennetussa ympäristössä ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia ympäristössä ohjatusti sekä yksin että ryhmän jäsenenä. (s. 244) 
14.4.10 MUSIIKKI 

 T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun sekä 
ohjata häntä jäsentämään kuulemaansa sekä kertomaan siitä (s. 263) 

14.4.11 KUVATAIDE 

 Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa 
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. (s. 268) 

14.4.13 LIIKUNTA 

 T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä 
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa. (s. 274) 

 Opetukseen valitaan sellaisia oppilaiden kehitysvaiheeseen soveltuvia turvallisia tehtäviä, joissa 
harjaannutetaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja liikuntatilanteisiin sovellettuina (esim. 
luontoliikunta ja palloilut) sekä tehtäviä, joissa eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä 
vahvistetaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja monipuolisten liikuntamuotojen 
(kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja eri 
liikuntalajien avulla. (s. 274) 

 Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. (s. 275) 

 T3 (…)Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä. (s. 276) 
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9  
15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9  
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 
SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS 

 Syvennetään ja sovelletaan eri oppiaineiden sanaston ja käsitteistön osaamista muun muassa 
tutkimalla, tuottamalla ja tulkitsemalla sekä erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä. (s. 303) 

15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

 Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 
327) 

RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 – 9 

 Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 
334) 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 

 Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 
341) 

15.4.3 VIERAAT KIELET  
ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

 Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 
350) 

 (Kaikissa kielissä) Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja 

-välineitä. 



15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla 
tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. (s. 379) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. 
(s. 381) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

 Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön (S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. (s. 381) 

 S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa painotetaan vastuullista 
luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja muiden ekosysteemien tutkimista ja 
vertailua. Maastotyöskentelyssä havainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia 
muutoksia sekä ihmisen vaikutusta niihin. (s. 381) 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9 
Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen havainnointiin ja 
tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- ja 
laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. (s. 382) 
Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9 

 Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa 
oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. s. 382) 

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Opetuksen tavoitteet  
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella (s. 380, 384) 
S1-S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Biologisen tutkimuksen tekeminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.  
Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa 
raportoida sen tuloksia. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO 

 Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia 
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket 
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon 
käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. (s. 386) 

Maantiedon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9 

 Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia 
mahdollisuuksia. (s. 385) 

15.4.7 FYSIIKKA 

 T15 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä. 
(s. 393) 

15.4.8 KEMIA  

  (…) koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä 
yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa. (s. 396) 

 T15 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä. (s. 398) 

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon 
rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman 



ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman 
luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. (s. 401) 

15.4.12 HISTORIA 

 Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi 
(…) avoimien oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. (s. 416) 

15.4.14 MUSIIKKI 

 T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja 
havainnointiin (s. 422) 

15.4.15 KUVATAIDE 

 Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa 
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. (…) Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia (…) koulun 
ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle. (s. 428) 

Monipuoliset työtavat ja menetelmät, elämyksellisyys, kokemuksellisuus, 

toiminnallisuus, kokeellisuus, tutkiva oppiminen 
 

Monipuolisia työtapoja korostetaan läpi opetussuunnitelman. Myös paikallisissa opetussuunnitelmissa 

on määriteltävä työtapoihin liittyvät mahdolliset erityispiirteet (s. 96, 102, 158). Tähän on poimittu asioita, 

jotka tukevat luonto- ja ympäristökouluille tyypillisiä työtapoja: elämyksellisyyttä, toiminnallisuutta ja 

tutkivaa oppimista ulkona luonnossa ja muissa teemanmukaisissa ympäristöissä. 

Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille 

ominaisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen 

lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, 

jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta (s. 30). Myös opetuksen eheyttäminen 

edellyttää työtapoja koskevaa pedagogista lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja 

erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. 

Eheyttäminen voidaan toteuttaa toiminnallisten aktiviteettien kuten teemapäivien, erilaisten tapahtumien, 

kampanjoiden, opintokäyntien ja leirikoulujen avulla (s. 31). 

Oppimiskäsityksessä todetaan, että oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan 

ja paikkaan (s. 17). Istuvasta elämäntavasta halutaan irrottautua, ja fyysisen aktiivisuuden merkitys 

oppimiselle ymmärretään toimintakulttuurissa (s. 27). 

Ajattelun ja oppimaan oppimisen osaamisalueella (Laaja-alainen osaamisalue L1) määritellään, että 

toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan 

ajatteluun ja oivaltamiseen (s. 21). Oppimisympäristöjen yhteydessä todetaan, että onnistumisen 

kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman 

osaamisensa kehittämiseen (s. 30). 

Työelämätaitojen ja yrittäjyyden (L6) osaamisalueella sanotaan, että oppilaiden on tärkeä saada 

kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan oman vastuun yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä (s. 23). 

Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus ja kokeellisuus on mainittu laaja-alaisten osaamisalueiden 

yhteydessä (s. 21). Näiden lisäksi toimintakulttuurin yhteydessä mainitaan toiminnallisuus, liikkuminen, 

luova työskentely, elämykset, projektimainen työskentely ja kokonaisuuksien opiskelu (s. 27). Myös 

monialaisten oppimiskokonaisuuksien yhteydessä todetaan, että tavoitteena on  antaa tilaa älylliselle 

uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle ja innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa 

rakentavalla tavalla (s. 32). Peleistä ja pelillisyydestä oppimisen edistäjänä puhutaan myös työtapojen (s. 

31),  alkuopetuksen tieto- ja viestintäteknologinen osaamisen (L5) (s. 101) yhteydessä  

Alkuopetuksen työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä 

mielikuvitus ja tarinallisuus (s. 98). Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla 

viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa 



jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat 

ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun 

kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä 

monipuolisen vuorovaikutuksen avulla (s. 99). Leikit ja pelit tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista 

monenlaisten ihmisten kanssa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus 

moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle, ilmiökeskeisyydelle ja ympäristön havainnoinnille (s. 100, 101). 

3-6 –luokilla oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin kysymyksiin hyödynnetään luomalla 

tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja vastuun ottamisen harjoitteluun (s. 154). 

Ajattelun taitoja (L1) harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, mielikuvitusta, 

kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin (s. 155). Luodaan myös 

innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä 

käden taitoja (L2) (s. 156). Myös projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa harjoitellaan (L6) (s. 157). 

Yläkoulussa oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita 

kiinnostavien ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation 

ja perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta (L1) (s. 282). 

Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan tietoa 

erilaisissa tilanteissa (s. 131, 239). Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat 

oppilaiden omat kokemukset ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, 

ilmiöistä ja tapahtumista. Työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 

elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö, ympäristöopin monitieteinen perusta sekä oppilaiden 

aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Eri 

tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä (s. 133, 242). 

Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä 

kohtaan, aluksi leikkiin perustuen (s. 131, 240). Keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus 

yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen 

pohtimisessa ja monipuolisten opiskelutapojen käyttö. Oppilaiden aktiivinen työskentely tukee 

ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla 

olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan, ja oppilaille annetaan 

mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen (s. 133, 242). Myönteinen palaute ja kannustaminen 

tukevat erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä (s. 134, 243). 

Tavoitteena alkuopetuksessa (T6) on ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja 

lähiympäristössä eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri 

tavoin (s. 132). Keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ovat esimerkiksi edistyminen 

lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa, havaintojen tekemisessä sekä turvallisen 

toimimisen ja ryhmässä toimimisen taidoissa (s. 134).  

3.-6. –luokalla tavoitteena on rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä 

käyttämään niitä tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana (T4), ohjata suunnittelemaan ja 

toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja mittauksia ja dokumentoimaan tuloksia 

monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen (T5), ohjata 

tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä esittämään tuloksiaan ja 

tutkimuksiaan eri tavoin (T6), innostaa kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien (T7) sekä 

ohjata toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen (s. 240, 243, 244). 

Tutkimuksen tekemistä harjoitellaan tehtävien avulla (s. 242) ja maailmankuvan ja sen alueellisen 

viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa (s. 241, 244). 

Biologiassa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan 

biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että 



laboratoriotyömenetelmiä (s. 379). Oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden 

kehittymistä tuetaan (s. 380). Biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretket luontoon ja lähiympäristöön (S2) 

sisällytetään myös kaikkiin muihin sisältöalueisiin (s. 381). Sisältöjä valitaan siten, että biologisen 

tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi (s. 381). Tavoitteena on, että 

oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä myös 

koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan myös omakohtaisesti 

havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä itsenäisesti ja ryhmissä. 

Turvallisuuskysymykset otetaan huomioon (s. 381, 382). Tavoitteena on, että oppilas oppii tekemään 

havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja ihmisen toiminnan 

aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista (T6), työskentelemään turvallisesti ja tavoitteellisesti 

laboratoriossa ja maastossa ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä (T8) (s. 

383), havainnoimaan ja tallentamaan keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa, esittämään 

hypoteeseja, tekemään ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja raportoimaan sen tuloksia (T10) 

(s. 384). 

Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon 

oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, 

pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään 

johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Elämyksellisyys, kokemuksellisuus, 

toiminnallisuus, tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta työskentelystä, luontosuhteen 

syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun virittävät oppimisen iloa ja tukevat kasvua ja 

kehitystä, herättävät kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia (s. 379, 382). 

Ne kehittävät myös oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja (s. 381). Tavoitteiden kannalta on keskeistä 

tiedostaa oppilaiden mahdolliset vaikeudet laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan kunkin 

omien vahvuuksien pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. 

Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa rooleissa ja 

etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille (s. 382). Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen 

osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa 

oppilaan taitoa tehdä havaintoja, kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi 

arvioidaan oppilaan taitoa käyttää biologialle ominaista välineistöä sekä taitoa toteuttaa pienimuotoisia 

kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehittää 

jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. (s. 382). 

Maantiedossa on tavoitteiden kannalta keskeistä käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä myös koulun 

ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä paikkatiedon 

käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. Tutkimuksellinen 

lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen kehittymistä 

sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon 

oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa 

annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle (s. 386). Myös palautteen avulla oppilaita 

rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä 

oppimaansa tietoa (s. 387). 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja 

tutkimukset (s. 389). Kemian opetuksen lähtökohtana on puolestaan elinympäristöön liittyvien aineiden ja 

ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen (s. 394). Molemmissa tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys 

käsitteiden omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden 

luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää myös työskentelyn ja yhteistyön taitoja, 

luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita opiskeluun (s. 389, 394). Fysiikassa sopivia sisältöjä 

tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin valitaan eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon 



kohteista. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten 

ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, 

tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä (s. 390). Monipuolisilla työtavoilla ja 

oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee 

käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Fysiikan tavoitteena on (T15) että oppilas osaa 

käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa 

sovelletaan eri ympäristöissä (s. 390, 393). Kemiassa on tavoitteena (T15) ohjata oppilasta soveltamaan 

kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua 

kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä (s. 395, 398). Molemmissa tavoitteiden kannalta oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus 

yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on keskeistä (s. 391, 396, 398). Kemian 

kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä (s. 396).  

Terveystiedossa aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä 

valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja (s. 401). Oppimisympäristöjä ja 

työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä, 

toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen 

yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä (s. 401). 

Historiassa alakoulussa tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, 

esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä (s. 257, 258). Yläkoulussa 

puolestaan korostetaan tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi avoimien oppimisympäristöjen käyttöä 

historiallisissa tutkimustehtävissä (s. 416). 

Yhteiskuntaopissa alakoulussa tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, 

elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, 

väittelyitä ja draamaa (s. 261). Yläkoulussa oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja 

yhteistoimintaa tuetaan käytännön harjoitteilla (s. 420). 

Matematiikassa pedagogisesti ohjatut leikit ja oppimispelit ovat koko peruskoulussa yksi tärkeä ja 

oppilaita motivoiva työtapa (s. 130, 236, 376). Alkuopetuksessa on tavoitteena luoda oppimisympäristö, 

jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia 

työtapoja.  

Äidinkielessä ja kirjallisuudessa todetaan, että oppilaiden erilaisuus otetaan huomioon 

opetusmenetelmien valinnassa (s. 104, 160, 288). Alkuopetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten 

jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa 

integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin (s. 

105). 

Kielissä alakoulusta lähtien korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 

oppimisympäristöissä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden 

kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita (s. 199, 206, 212, 221, 225, 228, 232, 327, 334, 

341, 350, kaikki muutkin kielet). 

Uskonnossa alkuopetuksessa luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja 

keskustelut tukevat oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä 

vuorovaikutustaitoisena ja aktiivisena oppijana (s. 135). Koko peruskoulussa opetuksessa luodaan 

oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita (s. 136, 248, 406), ja asioita tarkastellaan 

kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla (s. 248, 406), lisäksi 3.-6.-luokilla 

mukana on kerronnallisuus ja draama (s. 248).  

Kuvataiteessa alkuopetuksessa tuetaan moniaistista havainnointia pedagogisilla ratkaisuilla. 

Leikinomaiseen kokeiluun innostetaan (s. 145). 



Musiikissa oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia ääniympäristön elämykselliseen kokemisen, 

hahmittamiseen ja kuunteluun (s. 141, 263, 265, 422, 425). 

Käsitöissä oppimisympäristö tukee toiminnallisuutta ja työtapojen valinnoilla kannustetaan 

osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen (s. 147, 271, 432). Alkuopetuksessa ohjatun 

suunnittelun ja tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä 

luonnon- ja rakennettua ympäristöä (s. 147). 3.-6. –luokilla suunnittelussa hyödynnetään omia moniaistisia 

kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä 

uusien ideoiden kehittämiseksi (s. 271). Kolmannesta luokasta ylöspäin toiminnallista oppimista tuetaan 

tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden, 

yhteisöjen ja eri tahojen kanssa (s. 271, 431). 

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, 

rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen (s. 148, 273, 433). 3.-6.-

luokilla opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat 

osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia (s. 274). 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA  
2.3 Oppimiskäsitys  

 Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan ja paikkaan. (s. 17) 
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET 
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri 
muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen. (s. 
21) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan (…) oman vastuun yhteisön ja 
yhteiskunnan jäsenenä. (s. 23) 

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI  
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet  
Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä 

 Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan 
istuvasta elämäntavasta. (s. 27) 

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely 

 Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se 
rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle 
toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille. (s. 27) 

 Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä 
pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Luodaan mahdollisuuksia projektimaiseen 
työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 27) 

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat  
Oppimisympäristöt 

 Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat 
oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen. (s. 30) 

Työtavat 

 Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri 
ikäkausille ominaisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien 
käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota 
vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta. (s. 30) 



 Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet. (s. 31) 
4.6 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet  

 Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista 
lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen 
tarkastellaan todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina.(…) Eheyttämistä voidaan 
toteuttaa mm (…) 
- toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 
opintokäyntejä ja leirikouluja (s. 31) 

 Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti oppilaiden kokemusmaailmaan 
kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  
- tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön (…) 
- antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle (…) 
-(…) harjaannuttaa kestävän elämäntavan mukaista toimijuutta  
- innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla. (s. 32) 

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA  
12.4 Paikallisesti päätettävät asiat  
Valinnaiset aineet 

 mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä 
oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet. (s. 96) 

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

 mitkä ovat opetussuunnitelman perusteiden pohjalta määritellyt tavoitteet ja sisällöt 
vuosiluokittain sekä oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset 
erityispiirteet. (s. 96) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2  
13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä  
Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen 

 Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja 
tarinallisuus. (s. 98) 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja 
kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja 
kuvailla ympäristöä. (s. 99) 

 Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. 
Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja 
tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen 
vuorovaikutuksen avulla. (s. 99) 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella 
tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. (s. 100) 

Monilukutaito (L4)  

 Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. (s. 100) 

 Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia (…) pelejä(…) sekä monimuotoisen 
ympäristön havainnointia. (s. 101) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

 Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. (s. 101) 
13.3. Paikallisesti päätettävät asiat  

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) mitkä ovat kunkin oppiaineen 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen 
arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet vuosiluokkakokonaisuudessa 1-2. (s. 102) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2  
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2  
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  



 Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon 
oppilaiden erilaisuus (s. 104, 160, 288) 

 Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen harjoitteleminen 
yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa integroidaan kirjallisuuteen ja 
muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja ympäristöoppiin. (s. 105) 

13.4.4 MATEMATIIKKA  

 Tavoitteena on luoda oppimisympäristö, jossa matematiikkaa opiskellaan toiminnallisesti ja 
välineiden avulla. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja. Oppilaat tottuvat työskentelemään 
sekä itsenäisesti että yhdessä. Pedagogisesti ohjatut leikit ja pelit ovat yksi tärkeä työtapa. (s. 130) 

13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI 
Oppiaineen tehtävä  

 Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat hankkimaan, 
käsittelemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa tilanteissa. (s. 
131, 239) 

 Leikkiin perustuvien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja 
kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. (s. 131) 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 
Opetuksen tavoitteet  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  

T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri aisteja ja 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin (s. 132) 
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 1-2  

 Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset 
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. 
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. (s. 133) 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen 
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen 
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista. (s. 133) 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

 Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti 
erilaisia opiskelutapoja. (s. 133) 

 Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot 
sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita ohjataan 
kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. (s. 
133) 

 Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea 
eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja 
erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen 
kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille 
annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen. (s. 133) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2  

 Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten 
kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen 
taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin sijaan 
myös toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia 
osoittaa oppimistaan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. 
Oppilaat harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. (s. 134) 

 Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa 
ovat  
- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa  

- edistyminen havaintojen tekemisessä  



- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa  

- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa. (s. 134) 
13.4.6 USKONTO 

 Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta 
kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja 
aktiivisena oppijana. (s. 135) 

 Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita (s. 136) 
13.4.8 MUSIIKKI  

 T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä (…) (s.141) 
13.4.9 KUVATAIDE 

 Pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan moniaistista havainnointia (…)Tavoitteena on luoda oppimiseen ja 
vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa että koulun ulkopuolisissa 
ympäristöissä. Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun (…). Opetustilanteet 
toteutetaan kouluympäristön lisäksi erilaisissa rakennetuissa ympäristöissä, luonnon ympäristöissä 
ja verkkoympäristöissä. (s. 145) 

13.4.10 KÄSITYÖ 

 Oppimisympäristö tukee käsityön toiminnallisuutta ja vuorovaikutusta opettajan, vertaisryhmän 
sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Oppilaita innostetaan havainnoimaan ja käyttämään 
havaintojaan käsityötaitojen osana sekä vaikuttamaan ympäristöönsä. Työtapojen valinnoilla 
oppilaita kannustetaan osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Ohjatun suunnittelun ja 
tekemisen tukena hyödynnetään mielikuvitusta, tarinoita, draamaa, leikkiä, pelejä sekä luonnon- ja 
rakennettua ympäristöä. (s. 147) 

13.4.11 LIIKUNTA  

 Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). Liikunta 
tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, 
rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. (s. 148, 273, 
433) 

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 

 Oppilaita (...) ohjataan myös velvollisuuksiensa ja vastuunsa ymmärtämiseen sekä rakentavaan 
mielipiteiden ilmaisuun ja vuorovaikutukseen. Oppilaiden kiinnostusta eettisiin ja moraalisiin 
kysymyksiin hyödynnetään luomalla tilaisuuksia keskusteluun ja pohdintaan sekä osallistumisen ja 
vastuun ottamisen harjoitteluun. (s. 154) 

14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta, 
mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin. (s. 
155) 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

 Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä, 
suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja. (s. 156) 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

 Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun 
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (s. 157) 

14.3. Paikallisesti päätettävät asiat 

 Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) -mitkä ovat kunkin oppiaineen 
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen 
arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet (s. 158) 

14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 
14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6  

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 199) 



RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 206) 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI -OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 212) 

14.4.3 VIERAAT KIELET 
VIERAS KIELI ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (…) Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 221) 

MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (…) Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 225) 

VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (…) Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 228) 

SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6 

 Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen erityyppisissä 
oppimisympäristöissä. (…) Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat 
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. (s. 232) 

14.4.4 MATEMATIIKKA  

 Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa. (s. 236) 
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI  
Oppiaineen tehtävä  

Vuosiluokilla 3-6  

 Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään kiinnostusta ympäristön ilmiöitä 
kohtaan. (s. 240) 

Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 
Opetuksen tavoitteet  
Tutkimisen ja toimimisen taidot  
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä tutkimusten ja 
muun toiminnan lähtökohtana  
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen  
T6 ohjata oppilasta tunnistamaan syy-seuraussuhteita, tekemään johtopäätöksiä tuloksistaan sekä 
esittämään tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin  
T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja 
toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien 
T8 kannustaa oppilasta edistämään hyvinvointia ja turvallisuutta toiminnassaan ja lähiympäristössään ja 
ohjata oppilasta toimimaan turvallisesti, tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja itseään suojellen (s. 240, 
243, 244) 
Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6  
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan:  

 Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa käytetään monipuolisesti karttoja 
ja muuta geomediaa. (s. 241) 

S4 Ympäristön tutkiminen:  

 Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. (s. 242) 
Ympäristöopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 3-6  



 Työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnan lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset 
ihmiseen, ympäristöön, ihmisen toimintaan ja arkeen liittyvistä asioista, ilmiöistä ja tapahtumista. 
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, 
elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. 
Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja 
ympäristöissä. (s. 242) 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen 
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen 
ongelman parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista. (s. 242) 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

 Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti 
erilaisia opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan 
toimimiseen eri oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon 
oppilaiden aikaisemmat tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät 
erityistarpeet. Oppilaita ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään 
koskevissa henkilökohtaisissa asioissa. Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla 
olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen 
tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta 
sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 
ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja rauhoittumiseen. (s. 
242) 

Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6  

 Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -
käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja 
konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat 
erityisesti tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia 
mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi 
oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen 
hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien vahvuuksien ja kehittämistarpeiden 
tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden 
arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset 
ominaisuudet. (s. 243) 

 Tutkimisen ja toimimisen taidot  
Opetuksen tavoite  
T4 rohkaista oppilasta muodostamaan kysymyksiä eri aihepiireistä sekä käyttämään niitä 
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Kysymysten muodostaminen  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa muodostaa aiheeseen liittyviä kysymyksiä, joita voidaan yhdessä kehittää tutkimusten 
ja muun toiminnan lähtökohdaksi.  
Opetuksen tavoite  
T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, tekemään havaintoja ja 
mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen  
Arvioinnin kohteet ympäristöopissa  
Tutkimisen taidot: suunnittelu, havainnointi ja mittaukset  
Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa toimia, havainnoida, mitata ja dokumentoida tuloksia ohjeiden mukaisesti.  
Oppilas osaa suunnitella pieniä tutkimuksia yksin tai yhdessä muiden kanssa. (s. 244) 

14.4.6 USKONTO  



 Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja 
yhteisöllisen oppimisen avulla. (s. 248) 

 Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita (…) (s. 248) 
14.4.8 HISTORIA 

 sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja. (s. 257) 

 Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja, 
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. (s. 258) 

14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI  

 Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja 
toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja 
draamaa. (s. 261) 

14.4.10 MUSIIKKI  

 T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun (s. 
263) 

14.4.12 KÄSITYÖ  

 Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja 
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa. (s. 271) 

 Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja 
elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien 
ideoiden kehittämiseksi. (s. 271) 

14.4.13 LIIKUNTA  

 Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat 
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. (s. 274) 

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9  
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

 Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien 
ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja 
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. (s. 282) 

15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 
15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI 
RUOTSIN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

 Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 327) 

RUOTSIN KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7 – 9 

 Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 334) 

RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7–9 

 Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 341) 

15.4.3 VIERAAT KIELET 
ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9 

 Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (s. 350) 

 Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa 

kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri 

oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. (Kaikissa kielissä) 

15.4.4 MATEMATIIKKA  

 Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. (s. 376) 



15.4.5 BIOLOGIA 
Oppiaineen tehtävä 

 Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen 
avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään 
sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen 
virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia 
muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Teknologian 
käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa. (s. 379) 

 Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä 
yhteisöllisyyden kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun 
sekä työelämään. (s. 380) 

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön 
(S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. (s. 381) 
Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman 
toiminnan kautta tutuiksi. (s. 381) 
Biologian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9 

 Tavoitteena on, että biologian opetuksessa oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa 
tutkimuksellisuutta tukevissa oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. 
Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle 
ominaisia tutkimusmenetelmiä. Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on, että 
oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa, 
käsittelyssä, tulkinnassa ja esittämisessä. (s. 381) 

 Biologian työtapoja valittaessa painotetaan vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon 
oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia 
kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja 
harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja soveltamaan oppimaansa. Biologian 
opetuksen tavoitteiden mukaisesti elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät 
oppilaiden taitoa pohtia omia arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti 
ilmiöitä ja erilaisia tietolähteitä. (s. 381) 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologiassa vuosiluokilla 7-9 

 Biologian opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita omakohtaiseen 
havainnointiin ja tutkimiseen itsenäisesti ja ryhmissä sekä erilaisissa oppimisympäristöissä. Maasto- 
ja laboratoriotyöskentely toteutetaan siten, että turvallisuuskysymykset otetaan huomioon. 
Oppilaiden yksilöllisen tuen tarpeet huomioidaan erilaisten työmenetelmien valinnassa. Kasvua, 
kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus omasta 
työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun. 
Biologian tavoitteiden kannalta on keskeistä tiedostaa oppilaiden mahdolliset vaikeudet 
laboratorio- ja maastotyöskentelyssä. Oppilaita tuetaan työskentelyssä kunkin omien vahvuuksien 
pohjalta sekä tarvittaessa vahvistamalla oppilaiden taitoja eri tukimuotoja hyödyntäen. 
Eriyttäminen on mahdollista yhteisissä tutkimustehtävissä, joissa oppilaat toimivat erilaisissa 
rooleissa ja etenevät yksilöllisesti ajattelun taitojen eri tasoille. (s. 382) 

Oppilaan oppimisen arviointi biologiassa vuosiluokilla 7-9 

 Biologian opetuksessa kannustava ja rakentava palaute opintojen aikana tukee oppilaiden 
motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa jokaista löytämään omat 
vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 
suhteessa asetettuihin biologian tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan 
aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa 
biologista tietoa. Biologian arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan 
monipuolisesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin 
erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä. Opettaja seuraa oppilaan taitoa tehdä havaintoja, 
kerätä, käsitellä, tulkita, arvioida ja esittää erilaisia aineistoja. Lisäksi arvioidaan oppilaan taitoa 
käyttää biologialle ominaista välineistöä, tieto- ja viestintäteknologiaa sekä taitoa toteuttaa 



pienimuotoisia kokeita ja tutkimuksia koulussa ja sen ulkopuolella. Arvioinnin ja palautteen 
tehtävänä on osaltaan kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja. (s. 382) 

Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä 
Biologinen tieto ja ymmärrys  
Opetuksen tavoitteet  
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta 
ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys  
S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Luonnonympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja 
ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.  
Oppilas ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja ekosysteemipalveluiden merkityksen sekä 
tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. (s. 383) 
Opetuksen tavoitteet  
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa  
S1-S5  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Biologisen tutkimusvälineistön ja teknologian käyttö  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa. Oppilas osaa käyttää 
tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa. (s. 383) 
Opetuksen tavoitteet  
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella  
S1-S6  
Arvioinnin kohteet oppiaineessa  
Biologisen tutkimuksen tekeminen  
Arvosanan kahdeksan osaaminen  
Oppilas osaa havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.  
Oppilas osaa esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa 
raportoida sen tuloksia. (s. 384) 
15.4.6 MAANTIETO 

 S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä sekä 
Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan 
oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden 
suunnitteluun ja parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luonnon- ja 
kulttuurimaisemia. (s. 386) 

 Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia 
oppimisympäristöjä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket 
luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon 
käyttö ovat olennainen osa maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. 
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustaitojen kehittymistä sekä edistää yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä. (s. 386) 

 Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö 
koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, 
luovuudelle ja toiminnalle. (s. 386) 

 Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa 
lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. (s. 387) 

15.4.7 FYSIIKKA 

 Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja 
tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden omaksumisessa ja 
ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. 



Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua 
sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun. (s. 389) 

 S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan 
sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa 
painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten ongelman tai ilmiön 
pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, havainnointia ja mittaamista, tulosten 
koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. (s. 390) 

 Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. 
Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. 
Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. (s. 391) 

 T15 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa. 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa käyttää fysiikan tietojaan ja taitojaan 
monialaisessa oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa fysiikkaa sovelletaan eri ympäristöissä. 
(s. 393) 

15.4.8 KEMIA 

 Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja 
tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen 
taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen 
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita 
kemian opiskeluun. (s. 394) 

 T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa 
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä (s. 395) 

 Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten 
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan 
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä (…) (s. 396) 

 T15 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Tietojen ja taitojen soveltaminen eri tilanteissa 
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa käyttää kemian tietojaan ja taitojaan monialaisessa 
oppimiskokonaisuudessa tai tilanteessa, jossa kemiaa sovelletaan eri ympäristöissä. (s. 398) 

15.4.9 TERVEYSTIETO  

 Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että 
tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja. (s. 401) 

 Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne mahdollistavat tiedon 
rakentamisen yksin ja yhdessä, toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden, draaman 
ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen mahdollisimman 
luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. (s. 401) 

15.4.10 USKONTO 

 Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. 

 Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä 
yhteisiä tilanteita (…) (s. 406) 

15.4.12 HISTORIA  

 Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi 
(…) avoimien oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä. (s. 416) 

15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI   

 Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön 
harjoitteilla. (s. 420) 

15.4.14 MUSIIKKI 

 T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja 
havainnointiin (s. 422) 

15.4.16 KÄSITYÖ 

 Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. (s. 431) 



 Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja 
itseohjautuvuuteen. (s. 432) 

Ilmiöpohjainen opetus ja monialaiset oppimiskokonaisuudet 
 

Ilmiö on käsite, joka on yleinen läpi opetussuunnitelman ja esiintyy yhteensä 228 kertaa. Ilmiöt 

mainitaan koulun toimintakulttuurin kehittämisen, eheyttämisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien 

sekä lähes kaikkien oppiaineiden (äidinkieli ja kirjallisuus, kielet, matematiikka, ympäristöoppi, biologia, 

maantieto, kemia, terveystieto, uskonto, elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, 

kuvataide, käsityö, kotitalous) sekä eri luokkatasojen laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien yhteydessä.  

Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia (s. 30). Eri 

oppiaineiden yhteydessä mainitaan kuitenkin eri ilmiöitä, jotka ovat näille oppiaineille keskeisiä. 

Monialaiset oppimiskokonaisuudet eheyttävät opetusta tarkastelemalla todellisen maailman ilmiöitä tai 

teemoja kokonaisuuksina oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten 

riippuvuuksien ymmärtäminen ja sitä kautta maailmankuvan laajentaminen ja jäsentäminen. Lisäksi 

vahvistetaan tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannutetaan kestävän elämäntavan 

mukaista toimijuutta. Tietoa rakennetaan yhteisöllisesti ja toiminnallisesti. 

Oppilaiden tulee osallistua oppimiskokonaisuuden suunnitteluun, mikä vahvistaa oppilaiden osallisuutta 

sekä nostaa esiin ja käsittelyyn oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä. Oppimiskokonaisuudet 

antavat myös tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä innostavat oppilaita toimimaan 

yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla . 

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia 

voimavaroja, mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Yhteistyötä tehdään eri lähestymistapoja edustavien 

oppiaineiden kesken, ja kaikki oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa 

kulloisenkin kokonaisuuden edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat myös mahdollisuuksia 

yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön.  

Oppilaiden opintoihin tulee sisältyä vähintään yksi monialainen opetussuunnitelman tavoitteita 

toteuttava oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Tavoitteet täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa. 

(s. 31–31.) 

 

SUORAT LAINAUKSET 
 
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet 

 Eri tiedonalojen kielet ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. (s. 30) 
4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (KOKO KAPPALE TÄSSÄ) (s. 31-32)  

Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria.  

Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja keskinäisten 

riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä 

jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Kokonaisuuksien 

tarkastelu ja tiedonaloja yhdistelevät, tutkivat työskentelyjaksot ohjaavat oppilaita soveltamaan tietojaan ja 

tuottavat kokemuksia osallistumisesta tiedon yhteisölliseen rakentamiseen. Oppilaat voivat näin hahmottaa 

koulussa opiskeltavien asioiden merkitystä oman elämän ja yhteisön sekä yhteiskunnan ja ihmiskunnan 

kannalta. Samalla he saavat aineksia maailmankuvansa laajentamiseen ja jäsentämiseen. 

Opetuksen eheyttäminen edellyttää sekä opetuksen sisältöä että työtapoja koskevaa pedagogista 

lähestymistapaa, jossa kunkin oppiaineen opetuksessa ja erityisesti oppiainerajat ylittäen tarkastellaan 

todellisen maailman ilmiöitä tai teemoja kokonaisuuksina. Eheyttämisen tapa ja kesto voi vaihdella 

oppilaiden tarpeista ja opetuksen tavoitteista riippuen. Eheyttämistä voidaan toteuttaa mm: 



 rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa 
samanaikaisesti 

 jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi 

 toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, 
opintokäyntejä ja leirikouluja 

 suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen 
osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja  

 muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia  

 kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä kuten esiopetuksessa. 
Jotta voidaan turvata kaikkien oppilaiden mahdollisuus kokonaisuuksien tarkasteluun ja oppilaita 

kiinnostavaan tutkivaan työskentelyyn, opetuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaiden opintoihin 

sisältyy vähintään yksi monialainen oppimiskokonaisuus lukuvuodessa. Monialaisten oppimis-

kokonaisuuksien tavoitteet, sisällöt ja toteuttamistavat päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa ja ne 

täsmennetään koulujen lukuvuosisuunnitelmissa.  Oppimiskokonaisuudet suunnitellaan riittävän 

pitkäkestoisiksi siten, että oppilailla on aikaa syventyä oppimiskokonaisuuden sisältöön ja työskennellä 

tavoitteellisesti, monipuolisesti ja pitkäjänteisesti. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja 

lukuvuosisuunnitelmassa voidaan päättää myös muista opetuksen eheyttämistavoista.  

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja 

erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppimiskokonaisuuksien aiheet suunnitellaan paikallisesti 

ilmentämään luvussa 4.2 kuvattuja toimintakulttuurin periaatteita.  

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia 

voimavaroja ja mahdollisuuksia. Oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän tilaisuuden koulun ja muun 

yhteiskunnan väliselle yhteistyölle. Käsiteltävien asioiden paikallisuus, ajankohtaisuus ja yhteiskunnallinen 

merkittävyys luovat lisämotivaatiota sekä opettajille että oppilaille. Oppilaiden osallistuminen 

suunnitteluun on välttämätöntä. Oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on käsitellä toiminnallisesti 

oppilaiden kokemusmaailmaan kuuluvia ja sitä avartavia asioita, jolloin tavoitteena on  

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

 nostaa esiin oppilaiden merkityksellisiksi kokemia kysymyksiä sekä luoda tilaisuuksia niiden 
käsittelyyn ja edistämiseen  

 lisätä mahdollisuuksia opiskella erilaisissa ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä ja työskennellä 
useiden eri aikuisten kanssa 

 tarjota mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppiminen koulutyöhön 

 antaa tilaa älylliselle uteliaisuudelle, elämyksille ja luovuudelle sekä haastaa monenlaisiin 
vuorovaikutus- ja kielenkäyttötilanteisiin  

 vahvistaa tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön sekä harjaannuttaa kestävän elämäntavan 
mukaista toimijuutta 

 innostaa oppilaita toimimaan yhteisöä ja yhteiskuntaa rakentavalla tavalla.  
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen edellyttävät yhteistyötä eri 

lähestymistapoja edustavien oppiaineiden kesken sekä koulun muun toiminnan hyödyntämistä. Kaikki 

oppiaineet ovat vuorollaan mukana oppimiskokonaisuuksien toteuttamisessa kulloisenkin kokonaisuuden 

edellyttämällä tavalla. Oppimiskokonaisuuksien sisällöiksi etsitään toimintakulttuurin periaatteiden 

mukaisia, oppilaita kiinnostavia sekä oppiaineiden ja opettajien väliseen yhteistyöhön soveltuvia teemoja. 

Niiden opiskelussa käytetään eri oppiaineille ominaisia tarkastelutapoja, käsitteitä ja menetelmiä.  

Oppilaille annetaan palautetta työskentelystään oppimiskokonaisuuden aikana ja oppilaan osoittama 

osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa annettavaa sanallista arviota tai arvosanaa muodostettaessa. 

(s. 31-32.) 

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 



 Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja 
kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja 
kuvailla ympäristöä. (s. 99)  

Monilukutaito (L4)  

 Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, 
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. (s. 100) 

13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja 
tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja 
tulemaan tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja 
laajennetaan niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, 
ajattelunsa kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen. 


