OPS, luonto- ja ympäristökasvatus sekä kestävä kehitys
Haettu suoria lainauksia hakusanoilla ympäristö, luonto, kestävyys, vaikuttaminen, ulkona, osallisuus ja
niiden johdoksilla
Suorat lainaukset opetussuunnitelmasta sijoitettuna OPSin sisällysluetteloon
Jos lause ei ole kokonainen, poistettu osuus on osoitettu merkillä (…)
LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA ...................................................... 7
1.1 Opetussuunnitelman perusteet ja paikallinen opetussuunnitelma .................................................... 7
• Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon
muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa.
1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet ....................................................... 7
• Laadinnassa otetaan huomioon muut paikalliset suunnitelmat kuten (…) mahdollinen kestävän
kehityksen tai kulttuurikasvatuksen suunnitelma.
• Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän
yhteisön elämään.
1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen ................................................................. 9
1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ........................... 9
• Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän
yhteisön elämään.
• 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)
LUKU 2 PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA ............................................................................... 11
2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet .................................................................................. 11
2.2 Perusopetuksen arvoperusta ............................................................................................................ 12
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.
Ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
• Sivistykseen kuuluu… rohkeus puolustaa hyvää. Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa
tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan
perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on
arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä
tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja
ympäristöä arvostaen. Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti.
Kulttuurinen moninaisuus rikkautena
Kestävän elämäntavan välttämättömyys KOKO KAPPALE TÄSSÄ
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.
2.3 Oppimiskäsitys ................................................................................................................................... 14
• Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin
ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja
ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. Se myös tukee oppilaiden
kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan
asiaan, aikaan ja paikkaan.
2.4 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 15
LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET .................................................................... 15
3.1 Perusopetuksen tehtävä .................................................................................................................... 15
• Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan
jäsenyyteen.
• Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin
sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti,
arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista.
Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle
kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien
mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus
vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja
kansainvälisesti.
3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet ...................................................................... 16
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
• Keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen
yhteiskunnan jäsenyyteen.
• Elämän, toisten ihmisten ja luonnon kunnioittamisen rinnalla korostetaan ihmisarvon
loukkaamattomuutta, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia
arvoja, kuten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Sivistykseen nähdään kuuluvaksi myös yhteistyö ja
vastuullisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kasvu hyviin tapoihin sekä kestävän
kehityksen edistäminen.
Tarpeelliset tiedot ja taidot
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen
• Asetuksessa korostuu vuorovaikutteisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä koulun
ulkopuolella tapahtuva oppiminen opetustyön resurssina.
3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen ................................................................................................ 17
• 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.
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.
Valmiudet systeemiseen ja eettiseen ajatteluun kehittyvät vähitellen, kun oppilaat oppivat
näkemään asioiden välisiä vuorovaikutussuhteita ja keskinäisiä yhteyksiä sekä hahmottamaan
kokonaisuuksia.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät
ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen
taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
• Perusopetuksessa oppilaita ohjataan (…) myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen.
• Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja
toimimaan eettisesti.

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.
• Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen
kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä hyvinvointia.
• Oppilaat tarvitsevat perustietoa teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista eri
elämänalueilla ja ympäristössä.
• 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.
Monilukutaito (L4)
• Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Sitä kehitettäessä
tarkastellaan ja pohditaan myös eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja
toimimaan vastuullisina kuluttajina.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Oppilaiden on tärkeä saada kokemuksia, jotka auttavat oivaltamaan (…) oman vastuun yhteisön ja
yhteiskunnan jäsenenä.
• Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
• tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) KOKO KAPPALE TÄSSÄ
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 tasaarvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä
sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja
tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia
sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen
kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.
3.4 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 23
• 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)

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI ................................................................. 24
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen ................................................................................... 24
4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet ..................................................................... 24
• Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja
kehittää omaa toimintakulttuuriaan samassa suunnassa. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria,
joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteiden
toteuttamiseksi tarvitaan paikallisten tarpeiden ja mahdollisuuksien huomioon ottamista,
yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aitoa mukanaoloa
yhteisön kehittämisessä.
Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
• Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä.
• Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan
istuvasta elämäntavasta.
Hyvinvointi ja turvallinen arki
• Koulun käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan.
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.
• 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.
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
• Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan
oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.
• Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle. Muut
toimintamuodot kuten tukioppilas- ja kummitoiminta, vapaaehtoistyö tai erilaiset kestävän
kehityksen toiminnat täydentävät sitä.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen KOKO KAPPALE TÄSSÄ
Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden.
Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Raaka-aineita,
energiaa ja luonnon monimuotoisuutta tuhlaavia materiaalivalintoja ja toimintatapoja muutetaan
kestäviksi. Kestävän elämäntavan aineettomien tekijöiden merkitystä hyvinvoinnille korostetaan ja niille
annetaan aikaa ja näkyvyyttä päivittäisessä koulutyössä. Oppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja
toteuttamassa kestävää arkea.
Oppiva yhteisö rakentaa toivoa hyvästä tulevaisuudesta luomalla osaamisperustaa ekososiaaliselle
sivistykselle. Realistinen ja käytännöllinen asenne hyvän tulevaisuuden edellytysten muovaamiseen
vahvistaa kasvamista vastuullisuuteen yhteisön jäseninä, kuntalaisina ja kansalaisina. Se rohkaisee oppilaita
kohtaamaan avoimesti ja uteliaasti maailman moninaisuutta sekä toimimaan oikeudenmukaisemman ja
kestävämmän tulevaisuuden puolesta.
4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat .......................................................................................................... 27
Oppimisympäristöt
• Hyvin toimivat oppimisympäristöt edistävät vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllistä tiedon
rakentamista. Ne myös mahdollistavat aktiivisen yhteistyön koulun ulkopuolisten yhteisöjen tai
asiantuntijoiden kanssa.
• Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on, että oppimisympäristöt muodostavat
pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden. Kehittämisessä otetaan huomioon eri
oppiaineiden erityistarpeet. Oppimisympäristöjen tulee tarjota mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin

sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista. Lisäksi oppimisympäristöjen
kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon, että oppilaat oppivat uusia tietoja ja taitoja myös
koulun ulkopuolella.
• Perusopetuksen tilaratkaisujen kehittämisessä, suunnittelussa, toteutuksessa ja käytössä otetaan
huomioon (…) ekologisuus (…)
• 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.
• Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat
oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen.
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.
• Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien ja pelillisyyden tarjoamat mahdollisuudet.
4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet ..................................................... 29
• 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
• 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.
4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 31
• Opetussuunnitelmaan voidaan myös liittää monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista
tukevia yhteistyösuunnitelmia koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN ....................................... 33
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä .......................................................................................................... 33
• Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.
5.2 Yhteistyö ............................................................................................................................................ 34
• 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.
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.
Kodin ja koulun yhteistyö
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.
5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö .................................................................. 36
5.4 Opetuksen järjestämistapoja ............................................................................................................. 37
Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu

Yhdysluokkaopetus
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus
• Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä.
Joustava perusopetus
• Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa
oppimisympäristöissä. Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.
• Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan joustavan perusopetukseen liittyvät
erityispiirteet, kuten opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä.
Opetus erityisissä tilanteissa
5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta ............................................................ 41
Koulun kerhotoiminta
Koulun kirjastotoiminta
Kouluruokailu
• Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista
osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita.
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat
• Opintokäynnit ja leirikoulut puolestaan tarjoavat mahdollisuuksia oppimisympäristön
laajentamiseen ja oppimiseen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.
Koulumatkat ja koulukuljetukset
• Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla.
5.6 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 44
• Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…)
- mitkä ovat kouluruokailun toteuttamista ohjaavat periaatteet sekä ruoka-, terveys- ja
tapakasvatukselliset ja kestävään elämäntapaan liittyvät tavoitteet
LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI .................................................................................................................... 46
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri ............................................................... 46
6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet ............................................................................................ 47
6.3 Arvioinnin kohteet ............................................................................................................................. 49
Oppiminen arvioinnin kohteena
Työskentely arvioinnin kohteena
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.
6.4 Opintojen aikainen arviointi .............................................................................................................. 50
6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana ....................................................................................................... 50
6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä ................................................................................................ 51
6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana ....................................................................... 51
6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa ............................................................................................................... 52
6.5 Perusopetuksen päättöarviointi ........................................................................................................ 54
6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen ............................................................................................. 54
6.5.2 Johonkin oppiaineeseen tai erityiseen tehtävään painottuva opetus ja päättöarviointi .......... 55
6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät ..................................................... 56
6.7 Erityinen tutkinto ja siitä annettavat todistukset .............................................................................. 60
6.8 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 60
LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ........................................................................................... 61
7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet ........................................................................................... 61
7.1.1 Ohjaus tuen aikana ..................................................................................................................... 62
7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana ....................................................................................... 63
7.2 Yleinen tuki ........................................................................................................................................ 63
7.3 Tehostettu tuki .................................................................................................................................. 64
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7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana ............................................................................ 65
7.4 Erityinen tuki ...................................................................................................................................... 66

7.4.1 Pedagoginen selvitys .................................................................................................................. 67
7.4.2 Erityisen tuen päätös .................................................................................................................. 68
7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma ............................................. 69
7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen ............................... 71
7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus ........................................................................................................ 72
7.4.6 Toiminta-alueittain järjestettävä opetus (=Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus)... 73
• Koulupäivän eri tilanteita hyödynnetään oppimisessa, ja oppimisympäristöä kehitetään toimivaksi
ja oppilasta motivoivaksi.
• Tavoitteena on, että oppilas on vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa
• Sosiaalisten taitojen oppimisen tavoitteena on oppilaan ryhmässä toimimisen taitojen ja
osallisuuden kehittyminen. Opetuksen tulee sisältää erilaisissa ympäristöissä toimimista
• Päivittäisten taitojen oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista
ympäristönsä toimintaan
7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot ........................................................................................... 75
7.5.1 Tukiopetus .................................................................................................................................. 75
7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus ......................................................................................................... 75
7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet ............................................. 76
7.6 Paikallisesti päätettävät asiat ............................................................................................................ 77
LUKU 8 OPPILASHUOLTO ............................................................................................................................. 79
8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö .............................................................................................. 79
8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto ............................................................................................................... 81
• Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön
• Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja
seurataan jatkuvasti.
8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto................................................................................................... 82
8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat ............................................................................................................... 84
8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta ................... 84
• Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee
yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja -ympäristön
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.
• yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön
hyvinvoinnin tarkastuksissa
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• Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä oman kielija kulttuurialueensa luonnosta, elämäntavoista, historiasta, kielistä ja kulttuureista.
9.1. Saamelaiset ja saamenkieliset ...................................................................................................... 88
• Oppilaita ohjataan ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja vaikutuksia ympäristöönsä
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LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA
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Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden yhteistyötä esimerkiksi (…) kuluttajaja talouskasvatuksessa, globaalikasvatuksessa (…)
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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
Valinnaiset aineet
• mitkä ovat kunkin valinnaisen aineen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain sekä
oppimisympäristöihin, työtapoihin, tukeen ja ohjaukseen liittyvät mahdolliset erityispiirteet.
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.
LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 ....................................................................................................................... 100
13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä ................................. 100
Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen
Vuosiluokat 1-2: Koululaiseksi kasvaminen
• Työtavoissa korostuvat havainnollisuus ja toiminnallisuus, leikki ja pelillisyys sekä mielikuvitus ja
tarinallisuus.
Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe
• Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen vahvistaminen sekä vastuullisuuteen oppiminen
tulevat entistä tärkeämmiksi.
13.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2 .................................................................................... 101
• 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.
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.
• 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.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella
tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa.
• Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa.
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.
Monilukutaito (L4)
• Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle,
kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle.
• Oppilaita ohjataan (…) tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä.
• Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia (…) pelejä(…) sekä monimuotoisen
ympäristön havainnointia.
•

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista
yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa.
• Yhteistyö huoltajien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa työskentelyä.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) KOKO KAPPALE TÄSSÄ
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.
13.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 104
• 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.
13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2 .......................................................................................................... 104
13.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 105
• Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä.
• Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja
jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen
• Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden erilaisuus
• Koulu- tai lähikirjaston toimintaan ja erilaisiin lasten kulttuuritapahtumiin tutustuminen laajentavat
oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle. Lisäksi hyödynnetään lähiympäristön ja median
kulttuurista monimuotoisuutta. Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä
taitojen harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Draamaa
integroidaan kirjallisuuteen ja muihin oppiaineisiin, esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan ja
ympäristöoppiin.
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
• Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä
• Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä.
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
• Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä
• Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä
Romanikieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
• Harjoitellaan kuuntelemista, ääntämistä ja suullista ilmaisua nimeämällä ympäristöä, esineitä ja
asioita romanikielellä.
• Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä
VIITTOMAKIELI JA KIRJALLISUUS
• Tavoitteena on oppia selviytymään arjen tilanteista viittomakielellä, oppia vertailemaan ja
hyödyntämään eri kielten taitoa sekä käyttämään äidinkieltä erilaisissa oppimisympäristöissä
Viittomakielen ja kirjallisuuden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1–2
• Harjoitellaan ympäristön kielellistä jäsentämistä ja nimeämistä
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
• Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella.
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
13.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI .................................................................................................... 130
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI
• Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
13.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 133
VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ
• Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä
maailmassa.
13.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 135
• Kehitetään oppilaiden taitoa hahmottaa kolmiulotteista ympäristöä
• 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.
13.4.5 YMPÄRISTÖOPPI (TÄSSÄ KOKO LUKU).......................................................................................... 138
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy
sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa
he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä
sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja
ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden
ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat
hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa
tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana178 ja kriittisen ajattelun kehittämiseen
kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen,
kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata
ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on
tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen
toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä,
ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia
omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien
ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää
näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita
erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä
tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
tukevaa osaamista.
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja
kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia
tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja
koulutuspolkuihin.
Vuosiluokilla 1-2 ympäristöopin opetus jäsennetään kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan oppilaiden omaa
ympäristöä sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Leikkiin perustuvien
ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäristön ilmiöitä
kohtaan. Lisäksi harjoitellaan ympäristön jäsentämistä ja nimeämistä sekä omaan hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä asioita.
Ympäristöopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2
•

Opetuksen tavoitteet

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia
toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja
auttaa oppilasta kokemaan

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

S1-S6

Laaja-alainen osaaminen

ympäristöopin asiat merkitykselliseksi
itselleen
T2 kannustaa oppilasta iloitsemaan
ympäristöopin oppimisesta, omasta
osaamisesta ja uusista haasteista sekä
harjoittelemaan pitkäjänteistä
työskentelyä
T3 tukea oppilaan
ympäristöherkkyyden kehittymistä ja
ohjata oppilasta toimimaan kestävällä
tavalla lähiympäristössä ja kouluyhteisössä
Tutkimisen ja toimimisen taidot
T4 ohjata oppilasta tutkimaan ja
toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään lähiympäristössään
T5 kannustaa oppilasta
ihmettelemään ja kyselemään sekä
käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohtana
T6 ohjata oppilasta tekemään
havaintoja ja kokeiluja koulussa ja
lähiympäristössä eri aisteja ja
yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen
sekä esittelemään tuloksiaan eri tavoin
T7 ohjata oppilasta kuvailemaan,
vertailemaan ja luokittelemaan
monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä,
ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä
nimeämään niitä
T8 opastaa oppilasta toimimaan
turvallisesti, noudattamaan annettuja
ohjeita ja hahmottamaan niiden
perusteluita
T9 ohjata oppilasta tutustumaan
monipuolisesti arjen teknologiaan sekä
innostaa oppilaita kokeilemaan,
keksimään, rakentamaan ja luomaan uutta
yhdessä toimien
T10 ohjata oppilasta harjoittelemaan
ryhmässä toimimisen taitoja ja
tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja
muiden arvostamista
T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon
hankkimisessa sekä havaintojen
taltioimisessa ja esittämisessä
Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta jäsentämään
ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri
tiedonalojen käsitteiden avulla
T13 ohjata oppilasta ymmärtämään
yksinkertaisia kuvia, malleja ja karttoja
ympäristön kuvaajina
T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan
itseään ja harjoittelemaan näkemystensä
perustelemista
T15 ohjata oppilasta pohtimaan
kasvua ja kehitystä, terveyttä ja
hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä elämän
perusedellytyksiä

S1-S6

L1, L6

S1-S6

L3, L7

S2-S4, S6

L3

S1-S6

L1, L7

S1-S6

L1, L4

S1-S6

L1, L4

S1-S6

L3

S2, S4, S6

L3
L1

S1-S6

L2, L3

S1-S6

L5, L4

S1-S6

L1

S1-S6

L4, L1

S1-S6

L2, L4

S1, S5

L3

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 1-2
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia.
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
S1 Kasvu ja kehitys: Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja
elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.
Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista
ikäkauden mukaisesti.
S2 Kotona ja koulussa toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät kotona ja
koulussa toimimiseen. Havainnoidaan oppimisympäristöjä turvallisuuden kannalta. Harjoitellaan turvallista

toimimista lähiympäristössä ja liikenteessä. Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden
perusteluihin. Käytetään ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteitä kuvaamaan ilmiöitä ja teknologiaa sekä
arjen tilanteita ja toimintaa kuten säänmukaista pukeutumista. Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja erilaisissa
ryhmissä toimimista. Lisäksi harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen
koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.
S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen
taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä.
Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön
kohteita. Havainnoidaan luonnon ominaispiirteitä, ilmiöitä ja ominaisuuksia kaikkina vuodenaikoina.
Ympäristöä ja sen ilmiöitä kuten säätä kuvataan ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.
Harjoitellaan pihakartan laatimista tutusta ympäristöstä sekä opitaan ymmärtämään kartan idea.
S4 Tutkiminen ja kokeileminen: Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja
teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä.
Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään
yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Havainnoidaan liikettä ja pohditaan syitä liikkeen muutoksiin.
Pienimuotoisia kokeiluja ja tutkimuksia tehdään myös lähiympäristössä sekä kasveja kasvattamalla.
S5 Elämän perusedellytysten pohtiminen: Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman,
lämmön ja huolenpidon osalta. Tutustutaan ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään. Perehdytään
arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä asiat tuottavat ihmiselle
hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen
kannalta.
S6 Kestävän elämäntavan harjoitteleminen: Sisältöjä valitaan monipuolisesti kestävän kehityksen eri osaalueilta. 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.
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. Ympäristöopin eri
tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä
käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä,
erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia
mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja
tiedekeskusten kanssa. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus
yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman
parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia
opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri
oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat
tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita
ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa.
Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien
hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden
oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja
rauhoittumiseen.
Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 1-2
Opittavien asioiden jakaminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee
monipuolista arviointia. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja
konkreettisten kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti

tutkimisen taitojen ja motivaation kehittymistä. Oppilaat voivat ilmaista osaamistaan kirjoitetun tekstin
sijaan myös toimintana ja muuna ilmaisuna, joten oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa
oppimistaan. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan sovittujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat
harjoittelevat tunnistamaan omaa oppimistaan ja toimintaansa. Arvioinnin kohteena eivät ole oppilaiden
arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai muut henkilökohtaiset
ominaisuudet.
Oppimisprosessin kannalta keskeisiä arvioinnin ja palautteen antamisen kohteita ympäristöopissa ovat
- edistyminen lähiympäristössä tutkimisessa sekä toimimisessa ja liikkumisessa
- edistyminen havaintojen tekemisessä
- edistyminen turvallisen toimimisen taidoissa
- edistyminen ryhmässä toimimisen taidoissa.
13.4.6 USKONTO ................................................................................................................................ 142
• rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä
• Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.
• Oppilaita ohjataan toimimaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.
• T7 ohjata oppilaita eettiseen pohdintaan sekä hahmottamaan, mitä tarkoittaa vastuu itsestä,
yhteisöstä, ympäristöstä ja luonnosta
• Keskeisiä sisältöjä ovat oppilaan omat teot ja niiden seuraukset, vastuu toisista ihmisistä,
ympäristöstä ja luonnosta (…)
• Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat oppilasta
kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena ja
aktiivisena oppijana.
• Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
• Keskeisiä sisältöjä ovat eettinen pohdinta (…) Pohditaan omia tekoja ja niiden seurauksia sekä
vastuuta toisista ihmisistä, ympäristöstä ja luonnosta.
ORTODOKSINEN USKONTO
• Perehdytään vastuuseen ympäristöstä ja luonnosta sekä tunnistetaan elämän ainutkertaisuus.
KATOLINEN USKONTO
• Perehdytään vastuuseen luonnosta ja maailmasta sekä tarkastellaan vastuuta luomiskertomuksen
antamana tehtävänä.
13.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ...................................................................................................... 147
• 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.
• Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.
• T5 ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä
eettisiä ulottuvuuksia
• T9 ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa
• 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.
• Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.
13.4.8 MUSIIKKI ................................................................................................................................. 149
• T3 kannustaa oppilasta kokemaan ja hahmottamaan ääniympäristöä, ääntä (…)

•
•

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.
Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia
mahdollisuuksia.

13.4.9 KUVATAIDE ............................................................................................................................. 152
• Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. (…) Opetus tukee
oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan
elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden
paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.
• Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
• Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
• T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja kuvia tekemällä
• T6 kannustaa oppilasta tarkastelemaan kuvallisen vaikuttamisen keinoja (….)
• Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen
• T10 ohjata oppilasta tunnistamaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviä arvoja
• T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys
• Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä
mediasta.
• 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.
• Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista,
osallisuutta ja hyvinvointia.
13.4.10 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 155
• Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja
kehitykselle.
• Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia
• Suunnittelun lähtökohtana hyödynnetään omia tunteita, tarinoita ja mielikuvitusympäristöä,
rakennettua ja luonnonympäristöä (…)
• 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.
13.4.11 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 157
• Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita
ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
• Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). Liikunta
tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen,
rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.
• T2 ohjata oppilasta (…) havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla

T3 vahvistaa motoristen perustaitojen (tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaidot) oppimista
niin, että oppilas oppii soveltamaan niitä eri oppimisympäristöissä, eri tilanteissa ja eri
vuodenaikoina
• 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).
• Tutustutaan monipuolisin ja turvallisin tehtävin liikkumiseen sisällä ja ulkona eri vuodenaikoina eri
oppimisympäristöissä.
• Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen.
13.4.12 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 160
• Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista
• Oppilaita ohjataan vuorovaikutustaitojen harjoittelemiseen ja ryhmässä toimimiseen. Heitä
kannustetaan myös osallisuuteen omassa lähiympäristössään.
LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 ....................................................................................................................... 163
14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä ..................................... 163
• Myös itsenäisen ja ryhmässä työskentelyn taitojen kehittäminen sekä vastuullisuuteen oppiminen
tulevat entistä tärkeämmiksi.
• 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.
• Oppimiskokonaisuuksilla voidaan lisätä työskentelyn toiminnallisuutta sekä tekemällä ja tutkimalla
oppimista erilaisissa oppimisympäristöissä.
14.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6 .................................................................................... 164
• Identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. (…) Ikävuodet ovat
erityisen otollisia myös kestävän elämäntavan omaksumiselle ja kestävän kehityksen tarpeen
pohtimiselle.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Ajattelun taitoja harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja päättelytehtävin sekä uteliaisuutta,
mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja toiminnallisuutta hyödyntävin ja edistävin työskentelytavoin.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Koulutyössä luodaan innostavia tilaisuuksia harjaannuttaa sosiaalisia taitoja, kekseliäisyyttä,
suunnittelu- ja ilmaisutaitoja sekä käden taitoja.
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.
• 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.
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.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä
käyttötavoista.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Koulutyössä harjoitellaan projektien toteuttamista, ryhmässä toimimista sekä yhteistyötä koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
•

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.
14.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 167
• Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa (…) -mitkä ovat kunkin oppiaineen
oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen
arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet
14.4 Oppiaineet vuosiluokilla 3-6 .......................................................................................................... 168
14.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 169
• Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä.
• Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja
jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen
• Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden erilaisuus
• Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö (…)
Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6
• T1 opastaa oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä ja
ilmaisemaan mielipiteensä
Saamen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3–6
• T1 rohkaista ja ohjata oppilasta vuorovaikutustaitojen kehittämiseen luomalla tilaisuuksia
keskusteluun ja eettisten kysymysten pohdintaan
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
• Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon
monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella.
14.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI .................................................................................................... 216
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI
• Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
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.
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.
RUOTSIN KIELI, ÄIDINKIELENOMAINEN RUOTSI -OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 3-6
• Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
14.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 243

Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä
maailmassa.
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.
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.
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.
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.
14.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 261
• Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä (…)
• Matematiikkaa opiskellaan edelleen oppimisympäristössä, jossa konkretisointi ja välineet ovat
keskeisessä asemassa.
• Oppimispelit ja -leikit ovat yksi tärkeä ja oppilaita motivoiva työtapa.
14.4.5 YMPÄRISTÖOPPI (TÄSSÄ KOKO LUKU).......................................................................................... 266
Oppiaineen tehtävä
Ympäristöoppi on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista koostuva
integroitu oppiaine, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. Ympäristöopissa yhdistyy
sekä luonnon- että ihmistieteellisiä näkökulmia. Ympäristöopissa oppilaat nähdään osana ympäristöä, jossa
he elävät. Lähtökohtana on luonnon kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.
Ympäristöopin opetus tukee oppilaiden ympäristösuhteen rakentumista, maailmankuvan kehittymistä
sekä kasvua ihmisenä. Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita tuntemaan ja
ymmärtämään luontoa ja rakennettua ympäristöä, niiden ilmiöitä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyden
ja hyvinvoinnin merkitystä. Ympäristöopin monitieteinen perusta edellyttää, että oppilaat harjaantuvat
hankkimaan, käsittelemään, tuottamaan, esittämään, arvioimaan ja arvottamaan tietoa erilaisissa
tilanteissa. Tieteellistä tietoa käytetään opetuksen perustana185 ja kriittisen ajattelun kehittämiseen
kiinnitetään huomiota. Ympäristöopissa kiinnitetään huomiota kestävän kehityksen ekologiseen,
kulttuuriseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen ulottuvuuteen. Ympäristöopin keskeisenä tavoitteena on ohjata
ymmärtämään ihmisten tekemien valintojen vaikutuksia elämälle ja ympäristölle nyt sekä tulevaisuudessa.
Ympäristöopissa rakennetaan perustaa ympäristöopin eri tiedonalojen osaamiselle. Tavoitteena on
tunnistaa niiden merkitys ympäristössä, teknologiassa, jokapäiväisessä elämässä, ihmisessä ja ihmisen
toiminnassa. Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä,
ihmistä, elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla. Maantiedon kannalta keskeistä on tutkia
omaa lähiympäristöä sekä ymmärtää erilaisia alueita maapallolla, niillä esiintyviä ilmiöitä ja alueilla asuvien
ihmisten elämää. Fysiikan kannalta keskeistä on ymmärtää luonnon perusrakenteita ja ilmiöitä, ja selittää
näitä ilmiöitä käyttäen myös omissa tutkimuksissa saatavaa tietoa. Kemian kannalta keskeistä on havaita
erilaisia aineita ympärillämme sekä tutkia, kuvailla ja selittää niiden ominaisuuksia, rakenteita ja niissä
tapahtuvia muutoksia. Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja
suojaavia tekijöitä ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
tukevaa osaamista .
Opetuksen tavoitteena on herättää ja syventää oppilaiden kiinnostusta ympäristöopin eri tiedonaloja
kohtaan. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle mahdollisuuksia
tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin sekä niihin liittyvään teknologiaan ja
koulutuspolkuihin.
•

Vuosiluokilla 3-6 ympäristöopin opetus voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa tarkastellaan
ympäröivää maailmaa sekä oppilaita ja heidän toimintaansa yhteisön jäsenenä. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa kasvuaan ja kehitystään. Ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla syvennetään
kiinnostusta ympäristön ilmiöitä kohtaan. Vuosiluokkakokonaisuuden loppupuolella pohditaan myös eri
tiedonalojen ominaispiirteitä.
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
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia opiskelutavoitteita ja
työskentelemään pitkäjänteisesti niiden
saavuttamiseksi sekä tunnistamaan omaa
ympäristöopin osaamistaan
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
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 syyseuraussuhteita, 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

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

S1-S6

S1-S6

L1, L7

S1-S6

L3, L7

S1-S6

L1, L7

S1-S6

L1, L5

S1-S6

L1, L2, L5

S2-S6

L2, L3, L5

S1-S6

L3

Ympäristöopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia.
Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
S1 Minä ihmisenä: Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin
elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä kiinnitetään huomiota
kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden
mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja
mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. Perehdytään terveyden osaalueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja
itsehoitotaitoihin. Lisäksi harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa
oppimista tukevia asioita.
S2 Arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimiminen: Oppimistehtäviä ja sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät
arjen tilanteissa ja yhteisöissä toimimiseen. Harjoitellaan selittämään arjen tilanteita, ilmiöitä ja teknologiaa

eri tiedonalojen käsitteillä ja malleilla. Tutkitaan laitteiden toimintaperiaatteita ja erilaisia rakenteita.
Harjoitellaan turvallisuuden edistämistä ja turvataitoja esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla: liikenne-, palo-,
sähköturvallisuus, tapaturmat, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen
koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa. Harjoitellaan toimimista erilaisissa yhteisöissä
sekä pohditaan erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja yhteisöjen merkitystä hyvinvoinnille.
S3 Löytöretkelle monimuotoiseen maailmaan: Monipuolisten alueellisten esimerkkien ja ajankohtaisten
uutisten avulla hahmotetaan Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöä
ja ihmisen toimintaa. Keskeisiä näkökulmia ovat luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostaminen sekä
globaalin ymmärryksen vahvistaminen. Maailmankuvan ja sen alueellisen viitekehyksen rakentamisessa
käytetään monipuolisesti karttoja ja muuta geomediaa.
S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä.
Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen
ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla
harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla
kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä,
laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen
merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut: Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan
olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan
aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen,
lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen
periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön
vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen
toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen,
ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön.
S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon
monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö,
terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä
ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle,
toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista
toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti,
jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla.
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. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus
yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä erilaisten näkökulmien ja ratkaisujen
pohtimisessa. Oppilaiden aktiivinen työskentely opiskeltavan ilmiön, teeman tai ajankohtaisen ongelman
parissa tukee ympäristöopin tavoitteiden mukaista oppimista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Ympäristöopin tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita käyttämään monipuolisesti erilaisia
opiskelutapoja. Ohjausta tarvitaan erityisesti turvalliseen ja muut huomioivaan toimimiseen eri
oppimisympäristöissä. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden aikaisemmat
tiedot ja taidot sekä kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita
ohjataan kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen itseään koskevissa henkilökohtaisissa asioissa.
Tutkimuksellinen työskentely ja eri ajattelutaitojen tasoilla olevat harjoitukset voivat tukea eriyttämistä
yksilöllisten tarpeiden mukaan. Yhteisönä toimiminen tukee yhdessä oppimista ja erilaisten vahvuuksien

hyödyntämistä. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden
oppijaminäkuvan vahvistumista ympäristöopissa. Oppilaille annetaan mahdollisuus myös syventymiseen ja
rauhoittumiseen.
Oppilaan oppimisen arviointi ympäristöopissa vuosiluokilla 3-6
Työskentelyn jäsentäminen kokonaisuuksiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee
monipuolista arviointia. Tutkimuksissa ja projekteissa keskitytään arvioimaan vain muutamaa osa-aluetta
asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen, kysymysten ja konkreettisten
kehittämisehdotusten avulla. Myönteinen palaute ja kannustaminen tukevat erityisesti tutkimisen taitojen
ja motivaation kehittymistä. Oppilaille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa oppimistaan.
Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi oppilaiden työskentelyn havainnointiin ja
keskusteluihin. Sisällön lisäksi arvioidaan olennaisen hahmottamista, tiedonhakua ja ilmaisun selkeyttä.
Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Oppilaat harjoittelevat omien
vahvuuksien ja kehittämistarpeiden tunnistamista sekä kannustamaan toisiaan oppimisessa. Arvioinnin
kohteena eivät ole oppilaiden arvot, asenteet, terveyskäyttäytyminen, sosiaalisuus, temperamentti tai
muut henkilökohtaiset ominaisuudet.
Ympäristöopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa
paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6.
vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää ympäristöopin valtakunnallisia arviointikriteereitä.
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä tutkimisen ja toimimisen taitojen lisäksi myös tiedonalojen
osaaminen.
Opetuksen tavoite

Merkitys, arvot, asenteet
T1 synnyttää ja ylläpitää
oppilaan kiinnostusta
ympäristöön ja ympäristöopin
opiskeluun sekä auttaa oppilasta
kokemaan kaikki ympäristöopin
tiedonalat merkityksellisiksi
itselleen
T2 ohjata ja kannustaa oppilasta
asettamaan omia
opiskelutavoitteita ja
työskentelemään pitkäjänteisesti
niiden saavuttamiseksi sekä
tunnistamaan omaa
ympäristöopin osaamistaan
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
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-

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet
ympäristöopissa

Hyvä/arvosanan kahdeksan
osaaminen

S1-S6

Ympäristöopin merkityksen
hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
ympäristöopin tiedonalojen
merkityksestä.

S1-S6

Tavoitteellinen työskentely ja
oppimaan oppiminen

Oppilas osaa asettaa omia
tavoitteita pienille
kokonaisuuksille ja työskennellä
yhteisten tavoitteiden
saavuttamiseksi.

S1-S6

Kestävän kehityksen tiedot ja
taidot

Oppilas osaa kuvata esimerkkien
avulla kestävän tulevaisuuden
rakentamista tukevia ja uhkaavia
tekijöitä.
Oppilas osaa kuvata erilaisia
keinoja lähiympäristön ja yhteisöjen vaalimiseen,
kehittämiseen ja niihin
vaikuttamiseen sekä toimia
ohjatusti yhteisessä
vaikuttamisprojektissa.

S1-S6

Kysymysten muodostaminen

S1-S6

Tutkimisen taidot: suunnittelu,
havainnointi ja mittaukset

Oppilas osaa muodostaa
aiheeseen liittyviä kysymyksiä,
joita voidaan yhdessä kehittää
tutkimusten ja muun toiminnan
lähtökohdaksi.
Oppilas osaa toimia,
havainnoida, mitata ja
dokumentoida tuloksia ohjeiden
mukaisesti.
Oppilas osaa suunnitella pieniä
tutkimuksia yksin tai yhdessä
muiden kanssa.

S1-S6

Tutkimisen taidot:
johtopäätösten tekeminen ja

Oppilas harjoittelee ohjatusti
syy-seuraussuhteiden

seuraussuhteita, tekemään
johtopäätöksiä tuloksistaan sekä
esittämään tuloksiaan ja
tutkimuksiaan eri tavoin

tulosten esittäminen

tunnistamista ja osaa tehdä
yksinkertaisia johtopäätöksiä
tuloksista.
Oppilas osaa esittää tuloksiaan
selkeästi.
Oppilas osaa kuvata joidenkin
arjen teknologisten sovellusten
toimintaperiaatteita ja antaa
esimerkkejä niiden
merkityksestä.
Oppilas osaa työskennellä
kokeiluissa ja keksimisessä
yhdessä toimien.
Oppilas osaa esitellä keskeisiä
hyvinvointiin ja turvallisuuteen
liittyviä tekijöitä esimerkkien
avulla.
Oppilas osaa kuvata
turvallisuusohjeita ja
toimintatapoja erilaisissa vaaraja ensiaputilanteissa, osaa
käyttää niitä oppimistilanteissa
sekä harjoittelee niiden
perustelemista ympäristöopin eri
tiedonalojen avulla.
Oppilas osaa toimia, liikkua ja
retkeillä luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä
ohjeiden mukaisesti.
Oppilas osaa tehdä tutkimuksia
ympäristössä ohjatusti sekä yksin
että ryhmän jäsenenä.
Oppilas osaa kuvata esimerkkien
avulla ryhmässä toimimiseen,
kohteliaaseen käytökseen sekä
tunteiden ilmaisuun ja niiden
säätelyyn liittyviä
toimintamalleja ja harjoittelee
niiden soveltamista eri rooleissa.

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

S2-S6

Teknologinen osaaminen ja
yhteistyö teknologisessa
ongelmanratkaisussa

S1-S6

Turvallisuuden edistäminen ja
turvataidot

T9 ohjata oppilasta tutkimaan ja
toimimaan sekä liikkumaan ja
retkeilemään luonnossa ja
rakennetussa ympäristössä

S2-S6

Ympäristössä toimiminen ja
tutkiminen

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
T11 ohjata oppilasta käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa
tiedon hankinnassa, käsittelyssä
ja esittämisessä sekä
vuorovaikutuksen välineenä
vastuullisesti, turvallisesti ja
ergonomisesti

S1-S6

Vuorovaikutuksen taitojen
kehittäminen sekä tunteiden
tunnistaminen ja säätely

S1-S6

Tieto- ja viestintäteknologian
käyttäminen

Oppilas osaa käyttää tietoviestintäteknologiaa
tutkimusprosessin eri vaiheissa
ja vuorovaikutuksen välineenä.
Oppilas osaa kuvata tieto- ja
viestintäteknologian vastuullista,
turvallista ja ergonomista
käyttöä.

S1-S6

Käsitteiden käyttö

Oppilas osaa kuvata ympäristöä,
ihmisen toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
tiedonalojen keskeisillä
käsitteillä ja omin sanoin.
Oppilas osaa yhdistää käsitteitä
loogisesti toisiinsa.

S1-S6

Mallien käyttäminen

Oppilas osaa käyttää ja tulkita
erilaisia konkreettisia malleja.
Oppilas harjoittelee abstraktien
mallien käyttöä.

S1-S6

Näkemyksien ilmaiseminen ja
kriittinen lukutaito

Oppilas osaa hakea tietoa
erilaisista tietolähteistä ja valita
joitakin luotettavia tietolähteitä.
Oppilas harjoittelee erilaisten
näkemysten perustelemista ja
osaa nimetä eroja eri
näkökulmissa.

Tiedot ja ymmärrys
T12 ohjata oppilasta
hahmottamaan ympäristöä,
ihmisten toimintaa ja niihin
liittyviä ilmiöitä ympäristöopin
käsitteiden avulla sekä
kehittämään käsiterakenteitaan
ennakkokäsityksistä kohti
käsitteiden täsmällistä käyttöä
T13 ohjata oppilasta
ymmärtämään, käyttämään ja
tekemään erilaisia malleja,
joiden avulla voidaan tulkita ja
selittää ihmistä, ympäristöä ja
niiden ilmiöitä
T14 ohjata oppilasta hankkimaan
luotettavaa tietoa, ilmaisemaan
perustellen erilaisia näkemyksiä
sekä tulkitsemaan ja arvioimaan
kriittisesti tietolähteitä ja
näkökulmia

T15 ohjata oppilasta luonnon
tutkimiseen, eliöiden ja
elinympäristöjen tunnistamiseen
ja ekologiseen ajatteluun sekä
ohjata oppilasta ihmisen
rakenteen, elintoimintojen ja
kehityksen ymmärtämiseen

S1, S3-S6

Biologian tiedonala: Luonnon
tutkiminen, eliöiden ja
elinympäristöjen tunnistaminen,
ihmisen rakenne, elintoiminnot
ja kehitys

T16 ohjata oppilasta
maantieteelliseen ajatteluun,
hahmottamaan omaa
ympäristöä ja koko maailmaa
sekä harjaannuttamaan
kartankäyttö- ja muita
geomediataitoja

S3-S6

Maantiedon tiedonala:
Maapallon hahmottaminen,
kartta- ja muut geomediataidot

T17 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään
fysikaalisia ilmiöitä arjessa,
luonnossa ja teknologiassa sekä
rakentamaan perustaa energian
säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Fysiikan tiedonala:
Fysikaalisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja
selittäminen

T18 ohjata oppilasta tutkimaan,
kuvaamaan ja selittämään
kemiallisia ilmiöitä, aineiden
ominaisuuksia ja muutoksia sekä
rakentamaan perustaa aineen
säilymisen periaatteen
ymmärtämiselle

S2, S4-S6

Kemian tiedonala:
Kemiallisten ilmiöiden
tutkiminen, kuvaaminen ja
selittäminen

T19 ohjata oppilasta
ymmärtämään terveyden osaalueita, arjen
terveystottumusten merkitystä
sekä elämänkulkua, lapsuuden ja
nuoruuden yksilöllistä kasvua ja
kehitystä sekä rohkaista
oppilasta harjoittelemaan ja
soveltamaan terveysosaamistaan
arjessa.

S1-S3, S6

Terveystiedon tiedonala:
Terveyden osa-alueiden ja arjen
terveystottumuksien tuntemus
sekä niiden merkityksen
pohtiminen, ikäkauteen liittyvän
kasvun ja kehityksen
tunnistaminen ja kuvaaminen

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.
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.
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.
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.
Oppilas osaa kuvata terveyden
osa-alueita ja antaa esimerkkejä
siitä, miten terveyttä voidaan
arjessa edistää.
Oppilas osaa kuvata
elämänkulun eri vaiheita ja
selittää murrosikään liittyviä
keskeisiä kasvun ja kehityksen
tunnuspiirteitä ja niiden
yksilöllistä vaihtelua.

14.4.6 USKONTO ................................................................................................................................ 274
• rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä
• Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.
• Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan.
• T10 ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia
arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
• T11 luoda oppilaalle mahdollisuuksia keskustella eettisistä kysymyksistä, ilmaista rakentavasti
ajatuksiaan ja tunteitaan sekä harjoitella perustelemaan omia näkemyksiään
• 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.
• Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja
yhteisöllisen oppimisen avulla.
• Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita (…)
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO

Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja (…) Tärkeitä sisältöjä ovat
ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja
luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia
arvoja sekä globaalia vastuuta.
• Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun (…)
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. Pohditaan osallistuvaa globaalia
vastuun kantamista.
KATOLINEN USKONTO
• Tärkeitä opetuksessa huomioitavia asioita ovat elämän kunnioittaminen, omat valinnat ja vastuu
sekä huolenpito luonnosta.
ISLAM
• Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalivastuuta.
JUUTALAINEN USKONTO
• Pohditaan ihmisen ja luonnon suhdetta sekä globaalia vastuuta.
14.4.7 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO ...................................................................................................... 282
• 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.
• Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.
• Opetuksessa keskeistä on tukea oppilaiden eettisen ajattelun taitojen ja kulttuurisen osaamisen
kehittymistä sekä kykyä ilmaista omia näkemyksiään ja niiden perusteita.
• T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta
soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin
• T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta
• T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään
• Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden
näkökulmista.
• Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista.
• 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.
• Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.
14.4.8 HISTORIA ................................................................................................................................. 286
• Historian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien
tuntemusta sekä kannustaa heitä omaksumaan vastuullisen kansalaisuuden periaatteet.
• sisältöjen opetuksessa korostetaan toiminnallisia ja elämyksellisiä työtapoja.
• Oppiaineen tavoitteiden kannalta on tärkeä valita elämyksellisiä ja toiminnallisia työtapoja,
esimerkiksi erilaisten lähteiden tutkimista, kerrontaa, draamaa, leikkiä ja pelejä. Tavoitteena on
vahvistaa oppilaiden historian tekstien ja ympäristön lukutaitoa
14.4.9 YHTEISKUNTAOPPI .................................................................................................................. 290
• Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi.
• Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin.
•

T2 tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
• T8 tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä
harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja
• Lisäksi perehdytään (…) vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa.
• S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä
demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten
yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa
harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä
lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
• Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen.
• Yhteiskuntaopin tavoitteiden kannalta on keskeistä käyttää vuorovaikutuksellisia, elämyksellisiä ja
toiminnallisia työtapoja tiedon luomisessa, kuten simulaatioita, opetuskeskusteluja, väittelyitä ja
draamaa.
• Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun.
• Oppilas osaa perustella omaan rahankäyttöönsä sekä kuluttamiseen liittyviä ratkaisuja sekä pystyy
kertomaan, millaisia muihin ihmisiin sekä ympäristöön ulottuvia vaikutuksia hänen
kuluttamispäätöksillään on.
14.4.10 MUSIIKKI ............................................................................................................................... 294
• T4 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
14.4.11 KUVATAIDE ........................................................................................................................... 298
• Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. (…) Opetus tukee
oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan
elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden
paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.
• Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
• Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
• Opetuksessa tarkastellaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin vaikutuksia mielipiteisiin,
asenteisiin ja toimintatapoihin oppilaiden omassa elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
• T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti (…)
• T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin ja käyttämään kuvallisen
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
• T10 ohjata oppilasta keskustelemaan taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmenevistä arvoista
• T11 kannustaa oppilasta ottamaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys
kuvailmaisun sisältöjä ja toimintatapoja valitessaan
• Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.
• Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä.
• Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista,
osallisuutta ja hyvinvointia.
• Oppilas osaa tehdä monipuolisia havaintoja ympäristöstä ja sen kuvista käyttämällä kuvallisia
välineitä
• Kuvien avulla vaikuttaminen ja osallistuminen - Oppilas osaa käyttää erilaisia kuvallisen
vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitään
• T10 (…)Arvojen tarkasteleminen: Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja
muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
• T11 (…) Oppilas ottaa kuvailmaisussaan huomioon kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään
kehitykseen liittyviä näkökulmia
14.4.12 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 302
•

Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja
kehitykselle.
• Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia
• Käsityön kasvatustehtävänä on haastaa oppilaat tarkastelemaan ihmisten kulutus- ja
tuotantotapoja kriittisesti oikeudenmukaisuuden, eettisyyden ja kestävän kehityksen näkökulmista.
• Suunnittelussa perehdytään erilaisiin lähtökohtiin ja hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja
elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien
ideoiden kehittämiseksi.
• Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla oppiainerajat ylittäen ja
yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa.
14.4.13 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 306
• Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita
ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
• Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). Liikunta
tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen,
rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.
• T2 ohjata oppilasta (…) havainnoimaan itseään ja ympäristöään aistien avulla
• T3 ohjata oppilasta sekä vahvistamaan tasapaino- ja liikkumistaitojaan että soveltamaan niitä
monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri vuodenaikoina sekä eri tilanteissa.
• 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.
• Opetuksessa käytetään monipuolisesti leikkejä, harjoitteita ja pelejä, jotka mahdollistavat
osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
• Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa
oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen.
• T3 (…)Oppilas osaa tasapainoilla ja liikkua erilaisissa oppimisympäristöissä.
14.4.14 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 311
• Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista
• Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia osallisuuteen ja vaikuttamiseen omassa kouluyhteisössä ja
lähiympäristössä, jolloin heidän käsityksensä yhteiskunnallisista vaikutusmahdollisuuksista alkaa
muotoutua.
LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 ....................................................................................................................... 314
15.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä ................................. 314
• Oppilaita ohjataan (…) vastuunottoon (…) lähiympäristöstä. Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen (…)
• Monialaiset oppimiskokonaisuudet (…) luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden
harjoitteluun esimerkiksi taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa
projekteissa.
15.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9 .................................................................................... 315
• 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.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
• Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä
eettisen toiminnan periaatteita.
• 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.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
• Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää
elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.
• Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan
elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
• Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa (…)
• Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta,
tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina.
(…) Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja
toimintatapoihin elämän eri alueilla.
Monilukutaito (L4)
• Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. (…)
Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti käsittelevien tekstien sekä niiden
käyttöyhteyksiin tutustumalla.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
• Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia
kestävään kehitykseen.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
• Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja
yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
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.
15.3. Paikallisesti päätettävät asiat ....................................................................................................... 320
15.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9 .......................................................................................................... 320
15.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS .................................................................................................... 321
• Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä.
• Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen, elämysten saaminen ja
jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen
• Opetuksessa, oppimisympäristön luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon
oppilaiden erilaisuus
SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS

• Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa
SAAMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
• Syvennetään ja sovelletaan eri oppiaineiden sanaston ja käsitteistön osaamista muun muassa
tutkimalla, tuottamalla ja tulkitsemalla sekä erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntämällä.
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
• T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja
vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa
15.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI .................................................................................................... 369
TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI
• Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
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.
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.
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.
15.4.3 VIERAAT KIELET ....................................................................................................................... 398
• Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
ENGLANTI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
• Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on (…) oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja
globaalisti.
• Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla kasvavaa
kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
MUU VIERAS KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
VIERAS KIELI, B1-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
VIERAS KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
SAAMEN KIELI, A-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
SAAMEN KIELI, B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
LATINAN KIELI, VALINNAINEN B2-OPPIMÄÄRÄ VUOSILUOKILLA 7-9
• (Kaikissa kielissä) Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat mahdollisuuden kokeilla
kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri
oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä.
15.4.4 MATEMATIIKKA ...................................................................................................................... 429 6
• Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa.
15.4.5 BIOLOGIA (TÄSSÄ KOKO LUKU).......................................................................................... 436
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.
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.

Biologian opetuksessa tuetaan oppilaiden ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitojen sekä yhteisöllisyyden
kehittymistä ja annetaan valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä työelämään.
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. Biologian opetus
kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaat saavat
valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena.
Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.
Biologian opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteet

Biologinen tieto ja ymmärrys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään
ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa
sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä
ja tunnistamaan lajeja
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden
rakenteita ja elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan rakennetta
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden
sopeutumista eri elinympäristöihin ja
ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen
merkitys luonnon monimuotoisuudelle
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään
perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteita
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen
kehitystä ja elimistön perustoimintoja
T6 ohjata oppilasta arvioimaan
luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalvelujen merkitys
Biologiset taidot
T7 ohjata oppilasta kehittämään
luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syyja seuraussuhteiden ymmärtämistä
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian
tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa
T9 ohjata oppilasta koostamaan
eliökokoelma ja kasvattamaan kasveja
biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia
sekä koulussa että koulun ulkopuolella
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan
biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä
sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja
päätöksenteossa
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
T12 innostaa oppilasta syventämään
kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan
sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti
perusteltuja valintoja
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja
toimimaan kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

S1-S4, S6

L4, L5

S1-S5

L4, L5

S1-S4, S6

L4, L7

S1, S4, S5

L1

S5

L3

S6

L4, L7

S1-S6

L1

S1-S5

L1, L5

S1-S4, S6

L5, L6, L7

S1-S6

L1, L5

S6

L2, L3, L7

S1-S6

L7

S6

L7

S6

L5, L7

Biologian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia.
Sisällöt liittyvät toisiinsa siten, että biologinen tutkimus (S1) ja tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön
(S2) sisällytetään muihin sisältöalueisiin. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.
S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen vaiheet tulevat oppilaan oman
toiminnan kautta tutuiksi.

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.
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.
S4 Mitä elämä on?: Sisällöissä keskitytään tutkimaan elämän perusilmiöitä biologialle tyypillisin
tutkimusmenetelmin. Opetukseen sisällytetään kasvien kasvatusta. Eliökunnan rakenteeseen ja
monimuotoisuuteen perehdytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä.
Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja
haasteita.
S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja syvennetään tietämystä ihmisen
rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjestelmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen
vaikuttavien biologisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vaikuttavat ihmisen
eri ominaisuuksien kehittymiseen.
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.
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.
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.
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.
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.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän
tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri
tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Biologian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Biologian opetuksen tavoitteena
on
Biologinen tieto ja ymmärrys

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

T1 ohjata oppilasta
ymmärtämään ekosysteemin
perusrakennetta ja toimintaa
sekä vertailemaan erilaisia
ekosysteemejä ja tunnistamaan
lajeja

S1-S4, S6

Ekosysteemin rakenteen ja
toiminnan hahmottaminen

T2 auttaa oppilasta kuvailemaan
eliöiden rakenteita ja
elintoimintoja sekä
ymmärtämään eliökunnan
rakennetta

S1-S5

Eliökunnan rakenteen jaa
eliöiden rakenteen ja
elintoimintojen hahmottaminen

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.
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.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan
eliöiden sopeutumista eri
elinympäristöihin ja
ymmärtämään erilaisten
elinympäristöjen merkitys
luonnon monimuotoisuudelle

S1-S4, S6

Eliöiden sopeutumisen ja
elinympäristöjen
monimuotoisuuden
hahmottaminen

T4 ohjata oppilasta
ymmärtämään perinnöllisyyden
ja evoluution perusperiaatteita

S1, S4, S5

Perinnöllisyyden ja evoluution
perusperiaatteiden
hahmottaminen

T5 ohjata oppilasta
ymmärtämään ihmisen kehitystä
ja elimistön perustoimintoja

S5

Ihmiselimistön rakenteen ja
toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa tehdä havaintoja
lajien esiintymisestä ja osaa
kuvata lajien sopeutumista eri
elinympäristöihin. Oppilas
tunnistaa lähiympäristön
tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää
niiden merkityksen luonnon
monimuotoisuudelle.
Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata
perimän ja ympäristön
vaikutusta eliöiden
yksilönkehityksessä.
Oppilas osaa kuvata miten elämä
ja luonnon monimuotoisuus ovat
kehittyneet maapallolla
evoluution tuloksena.
Oppilas osaa kuvata
ihmiselimistön perusrakenteita
ja elintoimintoja sekä osaa
selostaa ihmisen kasvun ja
kehittymisen pääperiaatteita.

T6 ohjata oppilasta arvioimaan
luonnonympäristössä tapahtuvia
muutoksia ja ihmisen vaikutusta
ympäristöön sekä ymmärtämään
ekosysteemipalveluiden merkitys

S6

Luonnonympäristössä
tapahtuvien muutosten
havainnointi

T7 ohjata oppilasta kehittämään
luonnontieteellistä ajattelutaitoa
sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä

S1-S6

Luonnontieteellinen ajattelutaito

T8 opastaa oppilasta käyttämään
biologian tutkimusvälineistöä ja
tieto- ja viestintäteknologiaa

S1-S5

Biologisen tutkimusvälineistön ja
teknologian käyttö

T9 ohjata oppilasta koostamaan
eliökokoelma ja kasvattamaan
kasveja biologisten ilmiöiden
ymmärtämiseksi

S1-S4, S6

Eliökokoelman laatiminen ja
kasvien kokeellinen
kasvattaminen

T10 ohjata oppilasta tekemään
tutkimuksia sekä koulussa että
koulun ulkopuolella

S1-S6

Biologisen tutkimuksen
tekeminen

T11 kannustaa oppilasta
soveltamaan biologian tietoja ja
taitoja omassa elämässä sekä
yhteiskunnallisessa
keskustelussa ja
päätöksenteossa

S6

Biologisten tietojen ja taitojen
soveltaminen arjessa

T12 innostaa oppilasta
syventämään kiinnostusta
luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan
sekä vahvistamaan
luontosuhdetta ja
ympäristötietoisuutta
T13 ohjata oppilasta tekemään
eettisesti perusteltuja valintoja

S1-S6

Luontosuhteen ja
ympäristötietoisuuden
merkityksen hahmottaminen

Oppilaan osaa perustella
esimerkkien avulla miten
luonnossa toimitaan kestävällä ja
luonnon monimuotoisuutta
säilyttävällä tavalla.

S6

Eettisten kysymysten pohdinta

T14 innostaa oppilasta
vaikuttamaan ja toimimaan
kestävän tulevaisuuden
rakentamiseksi

S6

Kestävän tulevaisuuden
rakentamisen tiedot ja taidot

Oppilas osaa hyödyntää
biologian tietoja ja taitoja
ihmiseen ja ympäristöön
liittyvien vastuukysymysten
arvioinnissa ja esittää perusteluja
eettisesti kestäville valinnoille.
Oppilas osaa kuvata, miten
toimitaan kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi.

Biologian asenne- ja arvotavoitteet

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.
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.
Oppilas osaa työskennellä
turvallisesti ja tavoitteellisesti
laboratoriossa ja maastossa.
Oppilas osaa käyttää
tarkoituksenmukaisesti biologian
tutkimusvälineistöä ja tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Oppilas osaa koostaa ohjeiden
mukaisesti perinteisen tai
digitaalisen kasvikokoelman tai
muun digitaalisen
eliökokoelman.
Oppilas toteuttaa ohjatusti
kasvatuskokeen.
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.
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.
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• 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.
• 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.
• Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään
toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa
oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
• T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
• T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
• T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida
oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko
maailmassa
• T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
• T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi
• T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja yhteistyö
koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle,
luovuudelle ja toiminnalle.
• Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa
lähiympäristössä ja soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
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• 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.
• Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt havainnot ja
tutkimukset.
• T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta
• T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
• 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.
• S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan
erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa
ja kestävässä energiavarojen käytössä.
• 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.
• 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.
• 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.

15.4.8 KEMIA ..................................................................................................................................... 453
• 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.
• T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä
arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
• T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa
tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
• S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: (…) Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon
paikallinen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja
paloturvallisuuteen.
• 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.
• S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian
luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet.
• Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten
tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan
kemikaali- ja jätelainsäädäntöä (…)
• (…) koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä
yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.
• 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.
• 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.
15.4.9 TERVEYSTIETO......................................................................................................................... 459
• 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.
• Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja
vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista
ikäkauden mukaisesti.
• T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä
kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja
ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa
• T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille
• S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: (…) Terveyden voimavaroista
tarkastellaan (…) hyvinvointia tukevia ympäristöjä (…)
• 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.
• Aktiivinen toiminta, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että
tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.
• 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.

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.
• T8 (…) (Arvosanan kahdeksan osaaminen) (…) Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä
kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin liittyvien valintojen seurauksia.
• T9 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen
(Arvosanan kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria
ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen (…)
15.4.10 USKONTO .............................................................................................................................. 467
• rohkaistaan oppilaita pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä
• Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi
jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.
• Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia.
• T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin
• T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta
hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan
• S3 Hyvä elämä: (…) Opetuksessa käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä
kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa
• Asioita tarkastellaan kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla.
• Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja edistäviä
yhteisiä tilanteita (…)
• T8 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettinen ajattelu (Arvosanan kahdeksan osaaminen)
Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä
kysymyksistä.
• 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.
EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
• Opetuksen sisällöiksi valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin
vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä.
ORTODOKSINEN USKONTO
• Pohditaan omaan elämään, yhteiskunnan jäsenyyteen, ympäristöön ja luontoon sekä globaaliin
vastuuseen liittyviä kysymyksiä.
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.
JUUTALAINEN USKONTO
• Syvennytään oppilaiden elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan ja globaaliin vastuuseen
sekä ympäristöön liittyviin eettisiin kysymyksiin.
15.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO .................................................................................................... 475
• 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.
• Elämänkatsomustieto tukee (…) arjentaitoja sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.
• T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan
• T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti
•

S1 Katsomus ja kulttuuri: (…) Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja
luonnonperintöön (…)
• 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.
• Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen ja tuen järjestämisessä on vahvistaa oppilaan
osallisuuden ja minäpystyvyyden kokemusta.
• T8 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Eettisen ajattelun taidot (Arvosanan kahdeksan
osaaminen) Oppilas osaa käyttää eettistä käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä
• 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.
15.4.12 HISTORIA ............................................................................................................................... 480
• S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen
elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa.
• Oppiaineiden tavoitteiden kannalta keskeistä on korostaa tutkimuksellisia työtapoja, esimerkiksi
(…) avoimien oppimisympäristöjen käyttöä historiallisissa tutkimustehtävissä.
15.4.13 YHTEISKUNTAOPPI ................................................................................................................ 484
• Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja
yritteliäiksi kansalaisiksi.
• opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja demokratiassa sekä
vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista
harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
• Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit kysymykset
• T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin,
yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin
• 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
• T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja
vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
• 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.
• 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.
• Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön
harjoitteilla.
• 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.
•

T8 (…)(Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Talouden perusteiden hahmottaminen (Arvosanan
kahdeksan osaaminen) Oppilas osaa perustella säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen
merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.
15.4.14 MUSIIKKI ............................................................................................................................... 488
• T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja
havainnointiin
• 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.
15.4.15 KUVATAIDE ........................................................................................................................... 493
• Kuvataiteen opetus kehittää kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin
ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. (…) Opetus tukee
oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan
elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden
paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.
• Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
• Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
• Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja
yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina.
• T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan
• T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin
• T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla
• S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan
elinympäristöön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
• 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.
• Tavoitteena on luoda oppimiseen ja vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri sekä koulussa
että koulun ulkopuolisissa ympäristöissä. (…) Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia (…) koulun
ulkopuolisille projekteille sekä globaalien kysymysten käsittelylle.
• Taideoppimisen yksilöllinen ja yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista,
osallisuutta ja hyvinvointia.
• T6 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallisen tuottamisen avulla vaikuttaminen (Arvosanan
kahdeksan osaaminen) Oppilas pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
kuvallisin keinoin
• T10 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Näkemysten esittäminen (Arvosanan kahdeksan
osaaminen) Oppilas osaa ilmaista näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa
kulttuurissa ilmenevistä arvoista
• T11 (…) (Arvioinnin kohteet oppiaineessa) Kuvallinen ilmaiseminen ja vaikuttaminen (Arvosanan
kahdeksan osaaminen) Oppilas tarkastelee kuvailmaisussaan kulttuurista moninaisuutta ja kestävää
kehitystä sekä tunnistaa kuvilla vaikuttamisen mahdollisuuksia
15.4.16 KÄSITYÖ ................................................................................................................................ 498
• Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja
kehitykselle.
• Käsityö kasvattaa eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia
•

Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja monimateriaalisen maailman
havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen.
• T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja,
jotka edistävät kestävää elämäntapaa
• S5 Tekeminen: Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä
tuotteita tai teoksia.
• 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.
• Arkielämää, luontoa, rakennettua ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön
suunnittelussa ja valmistuksessa.
• Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten
asiantuntijoiden ja eri tahojen kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen.
• Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja
itseohjautuvuuteen.
• 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.
15.4.17 LIIKUNTA ............................................................................................................................... 503
• Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita
ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
• Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus(…). Liikunta
tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen,
rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.
• Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa
terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen.
• T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittämään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta oppilas
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa
• 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.
• Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden,
itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia.
• Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista (…)
• 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
15.4.18 KOTITALOUS ......................................................................................................................... 508
• 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.
• Kotitalousopetuksessa luodaan perusta kestävään asumiseen, ruokaosaamiseen ja kuluttajuuteen.
• Erityistä huomiota kiinnitetään jokaisen oppilaan yhdenvertaiseen ja tasapuoliseen osallisuuteen
oppimistilanteissa. Oppiaine kasvattaa toiminnallisuuteen ja yritteliäisyyteen sekä vastuullisuuteen
ja taloudellisuuteen.
• T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän
kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa
• T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja
kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja.
• Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon (…) kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta.
• 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.
• S2 Asuminen ja yhdessä eläminen: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen,
asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä.
• 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.
• 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.
• 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.
15.4.19 OPPILAANOHJAUS ................................................................................................................ 514
• Oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista
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