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15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus, luokat 7-9 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 ohjata oppilasta laajentamaan taitoaan toi-

mia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti 

ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan taitoa toimia erilai-

sissa, myös koulun ulkopuolisissa, vuorovaikutustilanteissa ja havainnoidaan 

omasta ja muiden viestinnästä syntyviä vaikutelmia ja merkityksiä. Tutustu-

taan teatteriin taidemuotona ja teatteri-ilmaisun keinoihin draaman toimin-

tamuotojen avulla. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja koko-

naisilmaisun keinoja itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitys-

ten pitämistä sekä havainnollistamista. Harjoitellaan arvioimaan omia vuoro-

vaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita. 

S2 Tekstien tulkitseminen: Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla 

ja tutkimalla fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjalli-

suutta, tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaali-

sen median tekstejä. Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seu-

rataan lukutaidon kehittymistä. Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yh-

distäviin teksteihin ja niiden ilmaisutapoihin. Pohditaan tekstien tarkoituspe-

riä ja kohderyhmiä ja esitetään kriittisen lukijan kysymyksiä. Eläydytään luet-

tuun, reflektoidaan omaa elämää luetun avulla ja jaetaan lukukokemuksia. 

Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kauno- ja tie-

tokirjallisuuteen. Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja li-

sätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Tunnistetaan 

ja tulkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen 

ja kerronnan keinojen tuntemusta. Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilai-

siin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta. 

L2, L3, L6, L7 
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7 

T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien ym-

märtämisessä, tulkinnassa ja analysoimisessa 

tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia tai-

toja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa ke-

hittämistarpeita 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri 
muodoissaan: kielellisinä, visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä 
Harjoitellaan tekstien tuottamista vaiheittain. Annetaan ja vastaanotetaan 
palautetta tekstin tuottamisen eri vaiheissa. Perehdytään erityyppisten teks-
tien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tutkitaan kirjoitettujen tekstien ele-
menttejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä. Syvennetään 
ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: hahmotetaan kappaleiden, virk-
keiden ja lauseiden rakenteita ja opitaan käyttämään asioiden välisten suh-
teiden ilmaisukeinoja sekä ilmaisemaan viittaussuhteita. Tarkastellaan erilai-
sia ajan ja suhtautumisen ilmaisutapoja, sekä harjoitellaan niiden käyttöä 
omissa teksteissä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja 
opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat. Opitaan käyttä-
mään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja 
muokkauksessa. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen 
taitoja, kuten referoimista, tiivistämistä, muistiinpanojen tekoa ja lähteiden 
käyttöä. Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. 

L1, L2, L4 

7 
T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuk-
sia valita, käyttää, tulkita ja arvioida monimuo-
toisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 
niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä 
voidaan tarkastella. 

L1, L2, L4, L5 

7 

T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksi-
aan kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia 
tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan 
omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana 

S3 L2, L4, L5, L7 

7 
T15 ohjata oppilasta syventämään kielitietoi-
suuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä 

S4 L1, L2, L4 

8 

T2 kannustaa oppilasta monipuolistamaan ryh-

mäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan 

perustella näkemyksiään sekä kielellisiä ja vies-

tinnällisiä valintojaan 

S1 L1, L2, L3, L7 

8 

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan taitojaan 
ilmaista itseään erilaisissa viestintä- ja esitysti-
lanteissa, myös draaman keinoin 

S1 L1, L2, L3, L7 
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8 

T7 ohjata oppilasta kehittämään erittelevää ja 
kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta te-
kemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan 
niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen 
sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa 

S2 L1, L2, L4 

8 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tie-
toa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella 
tavalla 

S2 L2, L4, L5, L6 

8 

T11 tarjota oppilaalle tilaisuuksia tuottaa kerto-
via, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti kantaa otta-
via ja pohtivia tekstejä, myös monimediaisissa 
ympäristöissä, ja auttaa oppilasta valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja tilanteeseen sopivia il-
maisutapoja 

S3 L2, L4, L5 

8 

T12 ohjata oppilasta vahvistamaan tekstin tuot-
tamisen prosesseja, tarjota oppilaalle tilaisuuk-
sia tuottaa tekstiä yhdessä muiden kanssa sekä 
rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa 
ja ottaa vastaan palautetta sekä arvioida itseään 
tekstin tuottajana 

S3 L2, L4, L5, L6 

8 

T15 auttaa oppilasta tunnistamaan kielen ra-

kenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä 

ja ymmärtämään kielellisten valintojen merki-

tyksiä ja seurauksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 

niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä 

voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, 

eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vai-

kutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. 

L1, L2, L4 

8 

T16 kannustaa oppilasta avartamaan kirjalli-
suus- ja kulttuurinäkemystään, kirjallisuuden eri 
lajeihin sekä tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimi-
seen ja jakamiseen 

S4 L1, L2, L4 
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9 

T4 kannustaa oppilasta syventämään viestijäku-

vaansa niin, että hän oppii havainnoimaan 

omaa viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksi-

aan sekä kehittämisalueitaan erilaisissa, myös 

monimediaisissa viestintäympäristöissä 

S1 L1, L2, L6, L7 

9 

T9 kannustaa oppilasta laajentamaan kiinnos-
tusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan 
luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja nii-
den jakamisen keinoja sekä syventämään ym-
märrystä fiktion keinoista 

S2 L1, L2, L4, L5 

9 

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja vies-
tintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottami-
sessa, syventämään ymmärrystään kirjoittami-
sesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen 
hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun kielen kon-
ventioista 

S3 L2, L4, L5, L6 

9 

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tie-
don hallinnan ja käyttämisen taitoja ja moni-
puolistamaan lähteiden käyttöä ja viittaustapo-
jen hallintaa omassa tekstissä sekä opastaa op-
pilasta toimimaan eettisesti verkossa yksityi-
syyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S3 L2, L4, L5, L7 

9 

T16 kannustaa oppilasta tutustumaan kirjalli-
suuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjalli-
suuden eri lajeihin sekä auttaa häntä pohtimaan 
kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa 
elämässään, tarjota oppilaalle mahdollisuuksia 
luku- ja muiden kulttuurielämysten hankkimi-
seen ja jakamiseen 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 
niiden rakentamia merkityksiä ja käytetään käsitteitä, joiden avulla kieltä 
voidaan tarkastella. Tehdään tekstejä eritellen havaintoja kielen rakenteista, 
eri rekistereille ja tyyleille tyypillisistä piirteistä ja kielellisten valintojen vai-
kutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen, 
kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin ja suomen kielen vaihte-
luun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppi-
laille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, 
muoto- ja lauserakenteenpiirteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sa-

L1, L2, L4 
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naston ja nimistön tasolla. Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja sen eri il-
menemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin, puhe-
kulttuuriin ja mediakulttuurin eri muotoihin. Tarjotaan mahdollisuuksia tuot-
taa kulttuuria itse. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, joihinkin alalajei-
hin, keskeisiin tyylivirtauksiin ja sekä yleisen että suomalaisen kirjallisuuden 
vaiheisiin. Luetaan monipuolisesti nuortenkirjoja, klassikoita ja nykykirjalli-
suutta, myös tietokirjoja. Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjas-
ton tarjonnan hyödyntämiseen. 

9 

T17 ohjata oppilas tutustumaan Suomen kielelli-

seen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suo-

men kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppi-

lasta pohtimaan äidinkielen merkitystä sekä tie-

dostumaan omasta kielellisestä ja kulttuurisesta 

identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktii-

viseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi ja tekijäksi 

S4 L2, L4, L6, L7 
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

7 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toi-
mia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutus-
suhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuo-
rovaikutustilanteita, argumentointia ja selostamista. Vahvistetaan taitoja 
työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja 
käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteyty-
neet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen. 

L1, L2, L4 

7 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitie-
toutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lu-
kustrategioita ja päättelemään tekstin merkityk-
siä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella 

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuu-
rin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista. Tekstejä tar-
kastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen 
kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämi-
sen). Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. 

L1, L2, L4 

7 
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkin-
taan itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L2, L4 

7 

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunni-
tella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja 
omien tekstien malleina ja lähteinä 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja oh-
jaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanas-
toa monipuolisesti. Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallin-
taa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekis-
tereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti 
tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 

L1, L2, L4 

7 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvitta-
van sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hal-
lintaa 

S3  L2, L3 

7 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuut-
taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa 
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri re-
kistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valintojen merkityksiä ja seu-
rauksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä kielen merkityksistä ja rakenteista (lauseenjäsennys, mo-
daalisuus, rektio). Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, 
miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, te-
atteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden 
ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja 
eri aikoina. 

L4 
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7 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan 
monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlai-
suuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnai-
suutta 

S4  L2 

7 

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myön-
teistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, 
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata 
häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppi-
mistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen teks-
tien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertail-
laan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa ja oppimisessa. Syven-
netään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä 
kaiken oppimisen tukena. 

L1, L2, L7 

7 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedon-
hankintataitoja, oman työskentelyn suunnitte-
lua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryh-
mässä 

S5  L1, L5, L6 

8 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toi-
mia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutus-
suhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuo-
rovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista ja referointia sekä havain-
nollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aihei-
den ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussa-
kin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden 
ja muodollisuuden ilmaiseminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuul-
tuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. 

L1, L2, L4 

8 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymis-
taitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa 
tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukei-
noja hyödyntäen 

S1 L2 

8 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitie-
toutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lu-
kustrategioita ja päättelemään tekstin merkityk-
siä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella 

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuu-
rin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista. Tekstejä tar-
kastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen 
kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämi-
sen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lu-
kustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevaran-

L1, L2, L4 
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toa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja oh-
jaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien 
analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista. 

8 
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkin-
taan itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L2, L4 

8 

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunni-
tella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja 
omien tekstien malleina ja lähteinä 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja oh-
jaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanas-
toa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset 
rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri 
vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri 
tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa joh-
donmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 

L1, L2, L4 

8 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvitta-
van sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hal-
lintaa 

S3  L2, L3 

8 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuut-
taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa 
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri re-
kistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valintojen merkityksiä ja seu-
rauksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, mo-
daalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Ver-
taillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikutta-
vat toisiinsa. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen pää-
vaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuu-
riin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla 
kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriitti-
sesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 

L4 

8 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuu-
den lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen 
historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen 
sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toi-
siin teksteihin 

S4 L2 
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8 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan 
monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlai-
suuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnai-
suutta 

S4  L2 

8 

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myön-
teistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, 
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata 
häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppi-
mistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen teks-
tien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertail-
laan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkiel-
tään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

L1, L2, L7 

8 
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten 
kieltä käytetään eri tiedonaloilla 

S5 L1, L4, L6 

8 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedon-
hankintataitoja, oman työskentelyn suunnitte-
lua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryh-
mässä 

S5  L1, L5, L6 

9 

T1 rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toi-
mia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutus-
suhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan 
vuorovaikutustilanteissa 

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuo-
rovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esi-
tyksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä 
keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään 
kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja 
ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus 
sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen 
keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautu-
mista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan 
oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, 
tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitys-
ten pitämistä. 

L1, L2, L4 

9 

T2 ohjata oppilasta syventämään muodollisten 
puhetilanteiden, opetuspuheen ja median pu-
huttujen tekstien ymmärtämistaitoja 

S1 L2, L4, L5 
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9 

T3 kannustaa oppilasta kehittämään esiintymis-
taitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa 
tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukei-
noja hyödyntäen 

S1 L2 

9 

T4 ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitie-
toutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- 
ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lu-
kustrategioita ja päättelemään tekstin merkityk-
siä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten 
vihjeiden perusteella 

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuu-
rin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysoin-
tia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikut-
tamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asi-
oiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiin-
nutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja 
käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa otta-
vien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuu-
den tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analy-
sointia, palautteen antoa ja vastaanottamista. 

L1, L2, L4 

9 
T5 ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkin-
taan itsenäisesti ja ryhmässä 

S2 L1, L2, L4 

9 

T6 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunni-
tella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja 
ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja 
omien tekstien malleina ja lähteinä 

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja oh-
jaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanas-
toa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset 
rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri 
vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri 
tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa joh-
donmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat. 

L1, L2, L4 

9 

T7 auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun 
yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvitta-
van sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hal-
lintaa 

S3  L2, L3 

9 

T8 ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuut-
taan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa 
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri re-
kistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtä-
mään kielellisten valintojen merkityksiä ja seu-
rauksia 

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutkitaan tekstejä ja 
tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, mo-
daalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Ver-
taillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikutta-
vat toisiinsa. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen pää-
vaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuu-
riin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla 

L4 
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kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriitti-
sesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa. 

9 

T9 innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuu-
den lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen 
historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen 
sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toi-
siin teksteihin 

S4 L2 

9 

T10 auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäke-
mystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan 
monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoi-
suutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlai-
suuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnai-
suutta 

S4  L2 

9 

T11 ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myön-
teistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, 
tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata 
häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppi-
mistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta 

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen teks-
tien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertail-
laan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja 
viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman 
oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkiel-
tään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena. 

L1, L2, L7 

9 
T12 ohjata oppilasta havainnoimaan, miten 
kieltä käytetään eri tiedonaloilla 

S5 L1, L4, L6 

9 

T13 kannustaa oppilasta kehittämään tiedon-
hankintataitoja, oman työskentelyn suunnitte-
lua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryh-
mässä 

S5  L1, L5, L6 
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15.4.2 Toinen kotimainen kieli 

Ruotsin kieli, B1-oppimäärä, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia 

säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten 

samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä 

käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa 

tukena 

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Tehdään ja 

raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen, 

Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjois-

maita yhdistävistä tekijöistä. Havainnoidaan suomenruotsin ja ruotsinruotsin 

eroja sekä verrataan ruotsin kieltä oppilaiden aiemmin opiskelemiin kieliin. 

Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten väli-

sessä vertailussa ja ruotsin kielen opiskelussa. 

L2, L5 

7 

T3 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 

hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä 

ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteis-

työssä sekä ohjata oppilasta myönteiseen vuo-

rovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välit-

tyminen 

S1 L1, L4 

7 

T4 kannustaa oppilasta huomaamaan mahdolli-

suuksia käyttää ruotsin kieltä omassa elämäs-

sään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia roh-

keasti erilaisissa tilanteissa koulussa ja koulun 

ulkopuolella. 

S2 Kielenopiskelutaidot: Käytetään erilaisia opiskelustrategioita, oppimate-
riaaleja ja oppimisympäristöjä tehokkaasti ja opiskelumotivaatiota vahvista-
valla tavalla. Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriitti-
seen tiedonhankintaan ohjaavia toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutus-
taitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen 
erilaisissa tilanteissa. 

L1, L3, L7 

7 

T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri 

viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista 

vuorovaikutusta 

S2 L1 

7 

T6 tukea oppilasta kielellisten viestintästrategi-

oiden käytössä 

S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
tejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toi-
minta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuk-
sen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen 

L4 
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nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja ra-
kenteita opetellaan monenlaisista teksteistä. Harjoitellaan runsaasti erilaisia 
vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

7 

T7 auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen 

kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten tuntemus-

taan 

S3 L4 

7 

T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia har-
joitella pienimuotoista puhumista ja kirjoitta-
mista erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota 
myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta 
oleellisimpiin rakenteisiin 

S3 L4 

8 
T1 ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismai-

seen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdis-

täviin arvoihin 

S1 L1, L2 

8 T2 – T7, T9 S1-S3 L1, L2, L3, L4, L7 

8 

T8 rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen 
sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kir-
joitettuja tekstejä 

S3 L2, L6 

9 T1 – T9 S2, S3 L1-L7 
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15.4.3 Vieraat kielet 

Englanti, A-oppimäärä, luokat 7-9 

Lk Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

7 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten sa-
moja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena 

S2 Kielenopiskelutaidot: Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Har-
joitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonai-
suuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotetta-
vuuden arviointia. 

L1, L3 

7 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yh-
teistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin vä-
littyminen 

S2 L1, L3 

7 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskustelui-
hin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä 

S3 L4 

7 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin ylei-
sistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnit-
täen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja 
ohjaten hyvään ääntämiseen 

S3 L5, L6 

8 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien-
välistä toimintakykyä  

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen: Rakennetaan 
ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oi-
keuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi. 
Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, 
joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia 
kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa 
sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen 
varianteista. 
S2 

L1, L2 
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8 

T2 kannustaa löytämään kiinnostavia englannin-
kielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka laa-
jentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja 
siinä toimimisen mahdollisuuksista  

S1 L1, L2 

8 

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia sään-
nönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten sa-
moja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyt-
tämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa tukena  

S1 L1, L3 

8 

T4 rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, 
hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englan-
tia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yh-
teistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen 
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin vä-
littyminen 

S2 L1, L3 

8 
T5 kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luo-
vasti kielitaitoaan sekä elinikäisen kieltenopiske-
lun valmiuksia 

S2 L1 

8 

T6 rohkaista oppilasta osallistumaan keskustelui-
hin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja elämän-
kokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään 
myös mielipiteitä 

S3 Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita teks-
tejä, taito tuottaa tekstejä: Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on 
nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden 
kiinnostuksen kohteet, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutus-
tuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä op-
pilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti ja globaalisti. Otetaan huomioon 
englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sa-
nastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, ku-
vaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti 
erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen 

L4 

8 
T7 tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, 
kompensaatiokeinojen käytössä ja merkitysneu-
vottelun käymisessä 

S3 L4, L6 

8 

T10 ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua 
että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin ylei-
sistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnit-
täen huomiota rakenteiden monipuolisuuteen ja 
ohjaten hyvään ääntämiseen 

S3 L5, L6 
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9 

T1 edistää oppilaan taitoa pohtia englannin ase-
maan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja 
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien-
välistä toimintakykyä  

S1 L1, L2 

9 
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T10 S1-S3 L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 

9 
T8 auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kult-
tuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa 
kulttuurienvälistä viestintää 

S3 L2 

9 

T9 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lu-
kea monenlaisia itselleen merkityksellisiä yleiskie-
lisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä 
sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia strategioita 

S3 L4 
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15.4.4 Matematiikka, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 T1 vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä 

minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan op-

pijana. 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia 

toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä täsmäl-

lisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvistetaan op-

pilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan matemaattisen 

tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen perusteisiin. 

Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syvennetään algorit-

mista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäy-

täntöjä.  

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös ne-

gatiivisilla luvuilla. Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murto-

luvun kertominen ja jakaminen murtoluvulla. Tutustutaan vastaluvun, kään-

teisluvun ja itseisarvon käsitteisiin. Lukualuetta laajennetaan reaalilukuihin. 

Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja jaetaan lukuja alkutekijöihin. Syvenne-

tään desimaalilukujen laskutoimituksien osaamista. Vahvistetaan ymmär-

rystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä.  

S3 Algebra: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laske-

miseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Harjoitellaan 

muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä. Muodostetaan ja ratkais-

taan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä.  

L1, L3, L5 

7 T2 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta ma-
tematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä 
toimien. 

S1-S6 L3, L7 

7 T3 ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtä-
mään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. 

S1-S6 L1, L4 

7 T4 kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälli-
seen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja 
kirjallisesti. 

S1-S6 L1, L2, L4, L5 
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7 T5 tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua 
vaativien matemaattisten tehtävien ratkaisemi-
sessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämi-
sessä. 

S1-S6 L1, L3, L4, L5, L6 

7 T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään 
matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastele-
maan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. 

S1-S6 L1, L3, L4, L6 

7 T7 rohkaista oppilasta soveltamaan matematiik-

kaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yh-

teiskunnassa. 

S1-S6 L1 – L7 

7 T8 ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- 

ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon kriit-

tiseen tarkasteluun. 

S1, S4, S6 L1, L4, L5 

7 T9 opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja vies-
tintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa. 

S1-S6 L5 

7 T10 ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja 

päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttä-

mään laskutaitoaan eri tilanteissa. 

S1, S2 L1, L3, L4 

7 T11 ohjata oppilasta kehittämään kykyään las-

kea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla. 

S2 L1, L4 

7 T12 tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen 

ymmärtämistä reaalilukuihin. 

S2 L1, L4 

7 T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan 

käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. 

S3, S4 L1, L4, L5 

7 T16 tukea oppilasta ymmärtämään geometrian 

käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. 

S5 Geometria: Harjoitellaan geometrista konstruointia. Laajennetaan pis-
teen, janan, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä ja perehdytään vii-
van ja puolisuoran käsitteisiin. Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin 
liittyviä ominaisuuksia. Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden 
käsitteiden ymmärtämistä. Lasketaan monikulmioiden piirejä. 

L1, L4, L5 

7 T20 ohjata oppilasta kehittämään algoritmista 
ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiik-
kaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen 

S1 L1, L4, L5, L6 
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8 T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 

T15, T16 

T20 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät: Harjoitellaan loogista ajattelua vaati-

via toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja esittämistä 

täsmällisesti. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen lukumääriä. Vahvis-

tetaan oppilaiden päättelykykyä ja taitoa perustella. Harjoitellaan mate-

maattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista. Tutustutaan todistamisen 

perusteisiin. Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä. Syven-

netään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä 

ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneoh-

jelmia osana matematiikan opiskelua. 

S2 Luvut ja laskutoimitukset: Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun ekspo-

nenttina on kokonaisluku. Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen ja käyte-

tään neliöjuurta laskutoimituksissa. 

S3 Algebra: Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon las-

kemiseen. Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä. Tutustutaan 

polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- 

ja kertolaskua. Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään 

niitä. Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vailli-

naisia toisen asteen yhtälöitä.  

S5 Geometria: Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsit-

teiden ymmärtämistä. Opitaan kehä- ja keskuskulma sekä tutustutaan 

Thaleen lauseeseen. Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Har-

joitellaan laskemaan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sek-

torin pinta-ala. 

L1-L6 

8 

T13 tukea oppilasta laajentamaan ymmärrys-

tään prosenttilaskennasta 

S2Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen. Harjoitellaan pro-
senttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laske-
mista kokonaisuudesta. Lisäksi opitaan laskemaan muuttunut arvo, pe-
rusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti. 

L1, L3, L6 

8 
T14 ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemat-
toman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutai-
tojaan. 

S3, S4 L1, L4 

8 
T19 ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia 

tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä 

S6 Tietojenkäsittely ja tilastot sekä todennäköisyys: Syvennetään oppi-
laiden taitoja kerätä, jäsentää ja analysoida tietoa. Varmistetaan keskiar-

L3, L4, L5 
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von ja tyyppiarvon ymmärtäminen. Harjoitellaan määrittämään frek-
venssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani. Tutustutaan hajonnan käsit-
teeseen. Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja. Lasketaan toden-
näköisyyksiä. 

9 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T14 

T16 

T20 

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät 

S3 Algebra: Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja 

vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä. Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja 

algebrallisesti. Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkais-

taan niitä. Syvennetään oppilaiden taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja. 

Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa. 

S4 Funktiot: Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti. 

Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen. Perehdytään funk-

tion käsitteeseen. Piirretään suoria ja paraabeleja koordinaatistoon. Opi-

taan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet. Tulkitaan kuvaajia 

esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Määritetään 

funktioiden nollakohtia. 

L1, L3, L5 

9 

T17 ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyn-

tämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään 

liittyviä ominaisuuksia 

S5 Geometria: Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta, Pythagoraan 
lauseen käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita. 

L1, L4, L5 

9 

T15 ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan 

käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Oh-

jata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaa-

jan tulkitsemista ja tuottamista 

S3, S4 L1, L4, L5 

9 

T18 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan 

laskea pinta-aloja ja tilavuuksia 

S5 Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja. Harjoitellaan laske-
maan ympyrän pinta-ala, kehän ja kaaren pituus sekä sektorin pinta-ala. 
Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita. Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja 
kartion pinta-aloja ja tilavuuksia. 

L1, L4 
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15.4.5 Biologia, luokat 7-9 

Lk Opetuksen tavoitteet Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet Laaja-alainen 
osaaminen 

7 Biologinen tieto ja ymmärrys   

7 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosystee-
min perusrakennetta ja toimintaa sekä vertaile-
maan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan 
lajeja. 

S1 Biologinen tutkimus: Sisältöjä valitaan siten, että biologisen tutkimuksen 
vaiheet tulevat oppilaan oman toiminnan kautta tutuiksi. 
Omakohtainen kasvien kasvatus, tutustuminen mikroskooppiin. Sisällytetään 
S4. 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: Sisältöjä valittaessa paino-
tetaan vastuullista luonnossa liikkumista, lajintuntemusta sekä metsän ja 
muiden ekosysteemien tutkimista ja vertailua. Maastotyöskentelyssä ha-
vainnoidaan ja arvioidaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä ih-
misen vaikutusta niihin. 
Mahdollisuuksien mukaan vesiselkärangattomien tutkimusretki, sieniretki, 
linturetki, kasviretki. Sisällytetään S4. 
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Tutustutaan lajien ekologiaan ja 
niiden välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Sisältöjä valittaessa painotetaan 
ekosysteemien monimuotoisuuden tärkeyttä. 
Sisällytetään S4. 
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 elin-ympäristöjä. Tutustu-
taan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. Tarkastellaan bioteknolo-
gian mahdollisuuksia ja haasteita. 
Tämä sisältöalue korostuu 7 luokalla. 
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyt-
töön 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. 
Tämä sisältöalue korostuu 7 luokalla 

L4, L5 
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7 
T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden raken-
teita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään 
eliökunnan rakennetta 

S1-S4.  
Sisällöissä keskitytään S4. 

L4, L5 

7 

T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutu-
mista eri elin-ympäristöihin ja ymmärtämään 
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle 

S1-S4, S6 L4-7 

7 
T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnölli-
syyden ja evoluution perusperiaatteita 

S1, S4 L1 

7 
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympä-
ristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaiku-
tusta ympäristöön 

S6 L4, L7 

7 Biologiset taidot   

7 
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontie-
teellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuh-
teiden ymmärtämistä 

S1-S4, S6 L1 

7 
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tut-
kimusvälineistöä ja tieto- ja viestintä-teknolo-
giaa 

S1-S4,S6 L1, L5 

7 
T9 ohjata kasvattamaan kasveja biologisten il-
miöiden ymmärtämiseksi sekä ohjata oppilasta 
koostamaan eliökokoelma 

S1, S4 L5-7 

7 
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella 

S1-S6 L1, L5 

7 
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian 
tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 

S1-S4, S6 L2-3, L7 

7 Biologian asenne- ja arvotavoitteet   

7 

T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnos-
tusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vah-
vistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoi-
suutta 

S1-S4, S6 L7 

7 
T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perus-
teltuja valintoja 

S1-S4, S6 L7 
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7 
T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimi-
maan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S1-S4, S6 L5, L7 

8 Biologinen tieto ja ymmärrys   
8 T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosystee-

min perusrakennetta ja toimintaa sekä vertaile-
maan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan 
lajeja 

S1 Biologinen tutkimus: 
Eliökokoelman koostaminen 7-8 luokan välisenä kesänä, mikroskopointia, 
metsäkasvillisuuden ja puuston arviointia. Sisällytetään S3. 
S2 Tutkimusretkiä luontoon ja lähiympäristöön: 
Mahdollisuuksien mukaan metsäpäivä Pitkäjärvellä, linturetki. Sisällytetään 
S3. 
S3 Ekosysteemin perusrakenne ja toiminta: Sisällöt painottuvat suomalai-
sen metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan sekä ihmisen toiminnan 
vaikutuksiin niissä. Lisäksi käsitellään perustietoja vesi-, suo-, tunturi- ja kau-
punkiekosysteemeistä. Tutustutaan lajien ekologiaan ja niiden välisiin vuoro-
vaikutussuhteisiin. Sisältöjä valittaessa painotetaan ekosysteemien moni-
muotoisuuden tärkeyttä. 
Tämä sisältöalue korostuu 8 luokalla 
S4 Mitä elämä on?: Eliökunnan rakenteeseen ja monimuotoisuuteen pereh-
dytään vertailemalla eliöiden rakenteita, elintoimintoja ja elinympäristöjä S3 
sisältöihin liittyen. 
S6 Kohti kestävää tulevaisuutta: Sisällöt liittyvät luonnon monimuotoisuu-
den säilyttämiseen, ilmastonmuutokseen, luonnonvarojen kestävään käyt-
töön ja muutoksiin lähiympäristössä. Pohditaan luonnonvarojen kestävän 
käytön ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja eettisiä periaatteita, kestävää 
ravinnontuotantoa sekä eläinten hyvinvointia. Käsitellään biotalouden ja 
ekosystemipalveluiden mahdollisuuksia kestävän tulevaisuuden kannalta. 
Tutustutaan luonnonsuojelun tavoitteisiin, keinoihin ja saavutuksiin. 
S6 rakennetaan osaksi S3 sisältöjä  

L4, L5 

8 T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden raken-
teita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään 
eliökunnan rakennetta 

S1-S4 
Sisällöissä keskitytään S3. 

L4, L5 

8 T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutu-
mista eri elin-ympäristöihin ja ymmärtämään 
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon 
monimuotoisuudelle 

S1-S4, S6 L4-L7. 
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8 T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympä-
ristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaiku-
tusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosys-
teemipalvelujen merkitys 

S3, S6 L4, L7 

 Biologiset taidot   

8 T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontie-
teellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraus-suh-
teiden ymmärtämistä 

S1-S4, S6 L1 

8 T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tut-
kimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S4, S6 L1, L5 

8 T9 ohjata oppilasta koostamaan eliökokoelma  S1-S3, S6 L5-L6, L7 

8 T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella 

S1-S4, S6 L1, L5 

8 T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian 
tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa 

S1-S4, S6 L2-L3, L7 

 Biologian asenne- ja arvotavoitteet   

8 T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnos-
tusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vah-
vistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoi-
suutta 

S1-S4, S6 L7 

8 T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perus-
teltuja valintoja 

S1-S4, S6 L7 

8 T14 innostaa oppilasta vaikuttamaan ja toimi-
maan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi 

S1-S4, S6 L5, L7 

9 Biologinen tieto ja ymmärrys   

9 T2 auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden raken-
teita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään 
eliökunnan rakennetta 

S1 Biologinen tutkimus: 
Mikroskopointia, veriryhmämääritys, spirometri, torso, pienimuotoisia tutki-
muksia ihmiskehoon liittyen. Sisällytetään S5 
S4 Mitä elämä on?: Tutustutaan perinnöllisyyden ja evoluution perusteisiin. 
Tarkastellaan bioteknologian mahdollisuuksia ja haasteita. 
Sisällytetään osaksi S5 sisältöjä 

L4, L5 
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S5 Ihminen: Sisällöissä keskitytään tutkimaan ihmiskehon toimintaa ja sy-
vennetään tietämystä ihmisen rakenteesta, elintoiminnoista ja säätelyjärjes-
telmistä. Tarkastellaan kasvuun, kehitykseen ja terveyteen vaikuttavien bio-
logisten tekijöiden perusteita. Tutustutaan, miten perimä ja ympäristö vai-
kuttavat ihmisen eri ominaisuuksien kehittymiseen. 
Tämä sisältöalue korostuu 9. luokalla. 

9 T4 ohjata oppilasta ymmärtämään perinnölli-
syyden ja evoluution perusperiaatteita 

S1, S4, S5 L1 

9 T5 ohjata oppilasta ymmärtä-mään ihmisen ke-
hitystä ja elimistön perustoimintoja 

S5 L3 

9 Biologiset taidot   

9 T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontie-
teellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuh-
teiden ymmärtämistä 

S1, S4-S5 L1 

9 T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tut-
kimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1, S4-S5 L1, L5 

9 T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä 
koulussa että koulun ulkopuolella 

S1, S4-S5 L1, L5 

 Biologian asenne- ja arvotavoitteet   

9 T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnos-
tusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vah-
vistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoi-
suutta 

S1, S4-S5 L7 

9 T13 ohjata oppilasta tekemään eettisesti perus-
teltuja valintoja 

S5 L7 
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15.4.6 Maantieto, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Keskeiset sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

7 Maantieteellinen tieto ja ymmärrys   

7 T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan ra-
kentumista maapallosta 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden 
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista 
syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä maail-
man keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 
muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen 
opiskeluun. 
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maa-
ilman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutista-
pahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään 
maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yh-
teiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen. 
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Sisällöt liittyvät planetaarisuu-
teen ja sen vaikutuksiin maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuoden-
aikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan elä-
män perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiin-
tymistä ja kestävää käyttöä. 
Korostuu 7 –luokalla. 
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tutkitaan esimerkkien avulla 
maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. 
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten 
ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimin-
taan. 
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään 
luonnonvarojen kestävään käyttöön. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, 
erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemi-
seen.  

L1, L4, L5 

7 T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantie-
teellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmai-
semia Suomessa ja muualla maapallolla 

S1-S4, S6 L4, L5 
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7 T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantie-
teellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ym-
märtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja 
ihmisten elämää maapallon eri alueilla 

S1-S6 L2, L4 

7 T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toi-
minnan ja luonnonympäristön välistä vuorovai-
kutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys 

S1-S6 L7 

7 Maantieteelliset taidot   

7 T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteel-
listä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantie-
teellisiä kysymyksiä 

S1-S6 L1 

7 T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä 
symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäi-
syyksien ymmärrystä 

S1-S6 L4, L5 

7 T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielä-
män geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitse-
maan ja laatimaan karttoja ja muita malleja 
maantieteellisistä ilmiöistä 

S1-S6 L5, L6 

7 T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteelli-
siä tutkimustaitoja 

S1-S6 L1 

7 T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ym-
päristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä akti-
voida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia ta-
pahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa 
ja koko maailmassa 

S1-S6 L4 

7 T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- 
ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja 
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-S6 L2 

7 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, raken-
nettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta 
sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikut-
tamisen taitoja 

S1-S6 L7 

7 Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet   
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7 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vas-
tuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi 

S1-S6 L7 

7 T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista 
identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

S1-S6 L3, L7 

8 Maantieteellinen tieto ja ymmärrys   

8 T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan ra-
kentumista maapallosta 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden 
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista 
syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Suo-
men keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 
muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen 
opiskeluun. 
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma. 
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: 
Tarkastellaan ihmisen elinympäristöjä eri ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeillä. 
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun 
erityispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia 
omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoi-
suuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja 
parantamiseen. Tutkitaan esimerkkien avulla maailman eri alueiden luon-
non- ja kulttuurimaisemia. 
Tämä sisältöalue korostuu 8 –luokalla. 
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten 
ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimin-
taan. 
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään 
luonnonvarojen kestävään käyttöön. Perehdytään ympäristönmuutoksiin, 
erityisesti luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.  

L1, L4, L5 

8 T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantie-
teellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmai-
semia Suomessa ja muualla maapallolla 

S1-S4, S6 L4, L5 
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8 T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantie-
teellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ym-
märtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja 
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alu-
eilla 

S1-S6 L2, L4 

8 T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toi-
minnan ja luonnonympäristön välistä vuorovai-
kutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys 

S1-S6 L7 

8 Maantieteelliset taidot   

8 T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteel-
listä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantie-
teellisiä kysymyksiä 

S1-S6 L1 

8 T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä 
symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäi-
syyksien ymmärrystä 

S1-S6 L4, L5 

8 T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielä-
män geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitse-
maan ja laatimaan karttoja ja muita malleja 
maantieteellisistä ilmiöistä 

S1-S6 L5, L6 

8 T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteelli-
siä tutkimustaitoja 

S1-S6 L1 

8 T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ym-
päristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä akti-
voida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia ta-
pahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa 
ja koko maailmassa 

S1-S6 L4 

8 T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- 
ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja 
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-S6 L2 

8 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, raken-
nettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta 
sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikut-
tamisen taitoja 

S1-S6 L7 

8 Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet   
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8 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vas-
tuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi 

S1-S6 L7 

8 T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista 
identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

S1-S6 L3, L7 

9 Maantieteellinen tieto ja ymmärrys   

9 T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan ra-
kentumista maapallosta 

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden 
ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista 
syvenee. Sisällöissä keskitytään koko maailman hahmottamiseen sekä Eu-
roopan keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Karttojen, paikkatiedon ja 
muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon kaikkien muiden sisältöjen 
opiskeluun. 
S2 Ajankohtainen muuttuva maailma 
S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Tarkastellaan elämän perusedel-
lytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa, niiden esiintymistä ja kestä-
vää käyttöä. 
S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tutkitaan esimerkkien avulla 
maailman eri alueiden luonnon- ja kulttuurimaisemia. 
S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten 
elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa, Euroopassa ja eri puolilla 
maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elin-
keinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoi-
keuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti lasten ja nuorten näkökul-
masta. 
Tämä sisältöalue korostuu 9 –luokalla. 
S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään 
luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suo-
messa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohdi-
taan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdy-
tään ympäristönmuutoksiin, erityisesti ilmastonmuutokseen ja luonnon mo-
nimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyö-
mahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaa-
tion vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä. 

L1, L4, L5 
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9 T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantie-
teellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmai-
semia Suomessa ja muualla maapallolla 

S1-S4, S6 L4, L5 

9 T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantie-
teellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ym-
märtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja 
ihmisten elämää Suomessa ja maapallon eri alu-
eilla 

S1-S6 L2, L4 

9 T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toi-
minnan ja luonnonympäristön välistä vuorovai-
kutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen 
kestävän käytön merkitys 

S1-S6 L7 

9 Maantieteelliset taidot   

9 T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteel-
listä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantie-
teellisiä kysymyksiä 

S1-S6 L1 

9 T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä 
symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäi-
syyksien ymmärrystä 

S1-S6 L4, L5 

9 T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielä-
män geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitse-
maan ja laatimaan karttoja ja muita malleja 
maantieteellisistä ilmiöistä 

S1-S6 L5, L6 

9 T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteelli-
siä tutkimustaitoja 

S1-S6 L1 

9 T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ym-
päristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä akti-
voida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia ta-
pahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa 
ja koko maailmassa 

S1-S6 L4 

9 T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- 
ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja 
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa 

S1-S6 L2 

9 T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, raken-
nettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta 

S1-S6 L7 
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sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikut-
tamisen taitoja 

9 Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet   

9 T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vas-
tuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi 

S1-S6 L7 

9 T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista 
identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja 
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan 
ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa 

S1-S6 L3, L7 
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15.4.7 Fysiikka, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opis-

keluun 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus:  

Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia si-

sältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuk-

sissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimisprosessin vaiheita kuten 

ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, koejärjestelyjen rakentamista, 

havainnointia ja mittaamista, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten ar-

viointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntä-

miseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä:  

Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohdi-

taan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valin-

nassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö.  

S3 Fysiikka yhteiskunnassa:  

Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityi-

sesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Tutustutaan eri-

laisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista. 

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana:  

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä sekä 

maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös 

tutustuminen fysiikkaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluk-

siin ja nykypäivän tutkimukseen. 

L1 

7 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan 
omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan tavoit-
teita omalle työskentelylleen sekä työskentele-
mään pitkäjänteisesti 

S1-S4 L1, L6 

7 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan 
osaamisen merkitystä omassa elämässä, 
elinympäristössä ja yhteiskunnassa 

S1-S4 L6, L7 
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7 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysy-
myksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittä-
mään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdista 

S1-S4 L1, L7 

7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukai-
sesti 

S1-S4 L2, L5 

7 
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnon-
tieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä 
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa. 

S1-S4 L1, L4 

8 

T1, T2, T3, T5, T6, T13  S1 Luonnontieteellinen tutkimus  

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä:  

Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla. 

S3 Fysiikka yhteiskunnassa:  

Pääpaino on energiantuotannossa ja kestävässä energiavarojen käytössä.  

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana:  

Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan luonne tieteenä sekä 

energian säilymisen periaate.  

S5 Vuorovaikutus ja liike:  

Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kah-

den kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vai-

kuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa ku-

vataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Me-

kaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan. 

L1, L2, L3, L5, 

L6 ja L7 

8 

T4 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaa-

mistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

sekä arvioimaan omia valintojaan energiavaro-

jen kestävän käytön kannalta 

S1-S5 L3, L7 

8 
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan 
ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia 
sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1-S5 L2, L5 
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8 

T10 ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsit-
teitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsi-
terakenteitaan kohti luonnontieteellisten teori-
oiden mukaisia käsityksiä 

S1-S5 L1 

8 
T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia mal-
leja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä 
sekä ennusteiden tekemisessä 

S1-S5 L1 

8 
T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tie-
dolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuoro-
vaikutuksesta ja liikkeestä 

S5, S5 L1 

9 

T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T11, T13 S1 Luonnontieteellinen tutkimus  

S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä:  

Tutustutaan sähkömagneettisen ja hiukkassäteilyn lajeihin.  

S3 Fysiikka yhteiskunnassa  

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana 

S6 Sähkö:  

Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran 

välistä yhteyttä. Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominai-

suuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti mittaamalla suureiden arvoja ja tut-

kimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös kodin sähkö-

turvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen va-

rautuminen ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaa-

ilmaan. 

L1-L7 

9 

T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten 
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen 
sekä tukea oppilaan oppimista havainnollista-
vien simulaatioiden avulla 

S1-S6 L5 

9 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle 
ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 
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9 

T14 ohjata oppilasta saavuttamaan riittävät tie-
dolliset valmiudet jatko-opintoja varten vuoro-
vaikutuksesta ja sähköstä 

S5, S6 L1 

9 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tieto-
jaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonai-
suuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua 
fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa ku-
ten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä 
tai tiedeyhteisöissä 

S1-S6 L6 

 

  



37 
 

15.4.8 Kemia, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt 
Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opis-

keluun 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja pe-

rustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri sisältöalueista ja 

oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja 

avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmu-

kaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, 

suunnittelua, koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia 

ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja vies-

tintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että 

oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja 

turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikal-

linen toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaa-

leihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia. 

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä 

valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian näkökulmista. 

Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaa-

riajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkui-

hin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä 

tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen periaat-

teet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen ke-

miaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän 

tutkimukseen. 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja 

puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja rasvaliukoisuutta. 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden 

muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan reaktionopeutta ja 

L1 
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pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutustutaan pitoisuuteen ja happa-

muuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. 

7 

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan 

omaa kemian osaamistaan, asettamaan tavoit-

teita omalle työskentelylleen sekä työskentele-

mään pitkäjänteisesti 

S1-S6 L1, L6 

7 

T3 ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaa-
misen merkitystä omassa elämässä, elinympä-
ristössä ja yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 

7 

T4 ohjata oppilasta käyttämään kemian osaa-
mistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvaro-
jen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kan-
nalta 

S1-S6 L3, L7 

7 

T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysy-
myksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittä-
mään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi 

S1-S6 L1, L7 

7 

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukai-
sesti 

S1-S6 L2, L5 

7 
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan 
ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia 
sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia 

S1-S6 L2, L5 

7 

T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnon-
tieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä 
sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa 

S1-S6 L1, L4 
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8 

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T13 S1,S2,S3,S4 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Alkuaineiden ominaisuuksien poh-

jalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja 

jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään  

yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa.  

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Harjoitellaan kemian merkkikielen 

ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista. 

L1, L2,L3,L5,L6, 

L7 

8 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian so-
veltamista teknologiassa sekä osallistumaan ke-
miaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnit-
teluun, kehittämiseen ja soveltamiseen yhteis-
työssä muiden kanssa 

S1-S6 L2, L3, L5 

8 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-
täteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hank-
kimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä 
tukea oppilaan oppimista havainnollistavien si-
mulaatioiden avulla 

S1-S6 L5 

8 

T10 ohjata oppilasta käyttämään kemian käsit-
teitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia käsi-
terakenteitaan kohti luonnontieteellisten teori-
oiden mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 

8 

T11 ohjata oppilasta käyttämään erilaisia mal-
leja kuvaamaan ja selittämään aineen raken-
netta ja kemiallisia ilmiöitä 

S1-S6 L1 

8 

T14 ohjata oppilasta ymmärtämään perusperi-
aatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja 
aineiden muutoksista 

S1-S6 L1 

9 

T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T11,T13 S1,S2,S3,S4 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin 

ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään. 

S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: 

Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.  

L1, L2, L3, L4, 

L5, L6, L7 
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9 

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja 
perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle 
ominaisella tavalla 

S1-S6  

9 

T15 ohjata oppilasta soveltamaan kemian tieto-
jaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonai-
suuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa ku-
ten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä 
tai tiedeyhteisöissä 

S1-S6 L6 
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15.4.9 Terveystieto, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden 

laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elä-

mänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaraläh-

töisesti. 

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys: Sisällöissä painotetaan terveyden 

eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen 

ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Opetuksessa käsitellään elämänku-

lun sekä kasvun ja kehityksen yleisiä tunnuspiirteitä, monimuotoisuutta 

ja henkilökohtaisuutta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat iden-

titeetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen ke-

hittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hy-

vinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot. Tunne- ja vuorovaiku-

tustaitojen sisällöissä kiinnitetään huomiota vuorovaikutustilanteissa toi-

mimiseen, tunteiden ilmaisuun ja niiden säätelyyn. Lisäksi perehdytään 

ristiriitojen, ongelmatilanteiden, stressin ja kriisien rakentavaan käsitte-

lyyn. 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: Si-

sältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voi-

mavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Terveyteen liittyvistä tot-

tumuksista käsitellään arkirytmi, uni, ravitsemus ja liikunta. Sisällöissä pe-

rehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja sek-

suaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Terveyden voimavaroista tar-

kastellaan mielenterveyttä, hyvinvointia tukevia ympäristöjä ja yhteisöjä 

sekä mielekästä vapaa-ajan toimintaa. Lisäksi käsitellään turvallisuustai-

toja ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, itsehoitoa sekä tuen ja avun hake-

mista. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon myös ajankohtaisia terveys-

ilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta. 

Terveyden vaaratekijöistä nostetaan esiin liikkumattomuus ja passiivinen 

elämäntapa, ravitsemuksen ja nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja 

stressi. Sisällöissä otetaan huomioon nuoren mielen pahoinvointi, riippu-

L1, L2, L3, L7 
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vuudet sekä päihteet ja niiden käytön ehkäisy. Sairauksien ehkäisyyn liit-

tyvistä sisällöistä valitaan keskeiset ja ajankohtaiset tartuntataudit sekä 

kansantaudit ja tapaturmat. 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: Sisällöissä otetaan esille 

opiskelu-, työ- ja toimintakyky nuoruudessa. Kestävää elämäntapaa tar-

kastellessa otetaan huomioon sosiaalinen kestävyys ja vastuullinen kulut-

taminen. Elinympäristön terveysvaikutuksia käsiteltäessä nostetaan esille 

keskeisiä terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn keinoja, terveys-

palvelut, kansalaistoiminta ja ympäristön terveysriskit. 

Tietolähteitä, erilaisia terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tar-

kastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkö-

kulmasta. Terveyden edistämisen sisällöissä otetaan huomioon kulttuurin 

terveyttä edistävä merkitys ja kulttuurinen herkkyys, kestävä elämän-

tapa, kansalaisten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen. Sisältöjä käsiteltäessä otetaan huomioon eri näkökul-

mia kuten lapsuus ja lasten oikeudet, vanhuus, vammaisuus tai pitkäai-

kaissairaus. 

7 

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan 

tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia 

erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa. 

S1 L2, L3, L4, L7 

7 

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemus-

taan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja 

mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan 

ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan 

ja opiskeluaan tukevia tekijöitä. 

S1 L1, L3, L4, L6 

7 

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä 

kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea 

oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja 

ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. 

S1, S3 L1, L2, L3, L4, L6, 

L7 
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7 

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystä 
fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta tervey-
destä ja niitä vahvistavista tekijöistä ja mekanis-
meista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää 
niihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti. 

S1-S3 L1, L2, L3, L4 

7 

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja 

sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttä-

jänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituk-

senmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sai-

rauksiin liittyvissä tilanteissa. 

S2, S3 L2, L3, L5, L6, L7 

7 

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan 

omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tot-

tumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja 

sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman ter-

veyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja. 

S1, S2 L2, L3, L4, L7 

7 

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastele-

maan kriittisesti terveyteen ja sairauteen liitty-

viä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja 

sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merki-

tystä. 

S1-S3 L1-L7 

7 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, 

yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintätekno-

logian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. 

S3 L2, L4, L5, L7 

7 

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opis-

kelu-, toiminta- ja työkyvylle ja sen ylläpitämi-

selle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asian-

mukaista käyttöä. 

S1, S2 L1, L3, L6 
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7 

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioi-

maan perheen ja omaan elämänpiiriin kuulu-

vien ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveys-

käsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä it-

selle sekä muodostamaan kuvaa itselle sopivista 

oppimisen keinoista. 

S1-S3 L1, L2, L3, L7 

7 

T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriitti-
sesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää 
sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikut-
tamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koske-
vissa asioissa omassa oppimisympäristössä ja lä-
hiyhteisöissä. 

S3 L1-L7 

8 

T1-T12 S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri:  

L1-L7 

9 

T1-T12  S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy 

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri: 

L1, L2, L3, L4, L5, 

L6, L7 
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15.4.10 Uskonto, luokat 7-9 

Evankelisluterilainen uskonto 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja 

kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan us-

kontoon liittyvämonimuotoisuus 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä 

on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. Opetuk-

sessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirk-

kokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin kirkkokuntiin: katolinen ja 

ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen 

kirkko. Opetuksessa perehdytään kirkkokuntien levinneisyyteen, keskei-

siin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja 

tulkintatapoja sekä uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvem-

min kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään 

omaa suhdetta luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanus-

kontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin eri puo-

lilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnol-

lisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen elämänkatsomuksena. Uskon-

toja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon 

eri ulottuvuudet. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon 

sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokri-

tiikki sekä uskontojen näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, po-

litiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvenne-

tään ekumenian sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmär-

tämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa. 

L1 

7 
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskel-

tavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista 

S1 L2 

7 

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja 
katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä uskonnot-
tomuuteen 

S2 L2, L3, L6 
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7 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja 
katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnista-
maan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpo-
litiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunte-

minen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin kristinuskon ja mui-

den uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin 

painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan suhteeseen. Opetuksen sisällöiksi 

valitaan elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vas-

tuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. Tarkas-

tellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.  

L2, L4, L6 

7 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan 
erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja 
tieteen kielen välisiä eroja 

S1, S3 L1, L2, L4, L5, L7 

7 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmi-
siä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelä-
mässä ja vapaa-ajalla 

S1-S3 L6 

8 T1-T7,T10 S1-S3 L1-L7 

8 

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajatte-
lun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä 
opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen ja 
katsomusten eettisiin periaatteisiin 

S3 Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja 
ihmisoikeusetiikkaan. 

L2, L7 

8 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja kat-
somusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja ohjaajina 

S1, S3 L5, L6 

9 T1-T10 S1-S3 L1-L7 

9 
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuu-
luvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä ky-
symyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin 

S1, S2, S3 L7 

9 

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valinto-
jensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hy-
vinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan 

S3 Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta 
omaan ja toisten hyvinvointiin. 

L1, L2 
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15.4.11 Elämänkatsomustieto, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtä-

mään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä 

S1 Katsomus ja kulttuuri: Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatso-

muksen käsitteisiin. Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin 

rakentamista tukevia keskusteluja. Perehdytään Unescon suojelemaan maa-

ilman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä 

muun muassa mediassa ja taiteessa. Perehdytään teistisiin ja ateistisiin kat-

somuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinus-

koon ja islamiin. Tutustutaan valittuihin katsomusten historian ja niiden koh-

taamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuu-

den toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa. 

Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin. 

L1, L2, L4 

7 
T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kult-

tuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unes-

con maailmanperintöohjelmaan 

S1 

Tutustuminen eri maailmanuskontoihin. Eurooppalaisen maailmankuvan 

juuret. Kulttuurin ilmeneminen materiaalisten jäänteiden kautta. 

L2, L7 

7 

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskon-

nottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden 

keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutki-

muksen roolia katsomusten arvioinnissa 

S1 Perehdytään teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimer-

kiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin. 

Uskonnollisten näkemysten ymmärtäminen sosiologisissa yhteyksissään. 

L1, L2, L5 

7 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen 

ajattelun ja uskontokritiikin perusteita 

S1 

S3 Ihmisoikeudet ja kestävä tulevaisuus: Perehdytään ihmisarvoon, ihmisoi-

keuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuk-

sien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin. Tutustutaan 

erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen, uti-

listiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen. Perehdytään luonnon ja yhteiskun-

nan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liitty-

viin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin. Pohditaan, miten voidaan toimia 

vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi. 

Uskonnollisen ajattelun monivivahteisuuden esitteleminen. Lähdekritiikin ja 

uskonnonfilosofian alkeiden esitteleminen. 

L1, L3 
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7 
T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus 

ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaa-

misen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja 

S1, S3 

Tuodaan esiin eri katsomusten rinnakkaisen olemassaolon mahdollisuus de-

mokraattisesti organisoituneessa yhteiskunnassa. 

L2, L3, L6, L7 

7 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia kat-

somuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

S1, S3 

S2 Etiikan perusteita: Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. 

Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hy-

vyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus. Perehdytään teon eettisen arvioinnin 

näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seu-

rauksiin. Sovelletaan eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa 

esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedo-

tusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. 

Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä 

kysymyksenä. 

Psykologisia, kulttuurisia ja sosiologisia selityksiä erilaisten katsomusten kan-

nattamiselle. 

L1, L2, L4 

7 
T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuu-

den ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväk-

symiseen ja ymmärtämiseen 

S1, S2, S3 

Ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla eri 

katsomusten kohtaamisen käsittelemistä 

L2, L3, L7 

7 
T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valinto-

jensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen pai-

kallisesti ja globaalisti 

S1, S2, S3 

Suhteutetaan omaa elämäntapaa muihin elämäntapoihin; uskontojen ja 

muiden katsomusten vaikutus arkielämään (ruoka, ihmissuhteet jne.) 

L5, L6 , L7 

8 
T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia kat-

somuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

S1, S2, S3 

Eri katsomusten eettisten painotuserojen esiin tuominen (esim. kristinuskon 

tai hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan). 

L1, L3, L4, L5 

8 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuu-

den ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväk-

symiseen ja ymmärtämiseen 

S1, S2, S3 

Ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla eri 

katsomusten kohtaamisen käsittelemistä. Ajankohtaisten ongelmien moni-

ulotteisuuden ymmärtämiseen kannustaminen. 

L1, L2, L4, L5 

8 
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulot-

tuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 

kehittämään eettistä ajatteluaan 

S2, S3 L5, L7 
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8 
T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valinto-

jensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen pai-

kallisesti ja globaalisti 

S1, S2, S3 L5, L6, L7 

8 
T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ih-

misoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden 

merkitys ja eettinen perusta 

S2, S3 L1, L7 

9 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen 

ajattelun ja uskontokritiikin perusteita 

S1, S3 

Ihmisen asema eri katsomusperinteissä (esim. kristinuskon käsitys Jumalan 

kuvana). Uskonnot historiallisten julmuuksien taustavaikuttajina tai oikeut-

tajina. Lähdekritiikin ja uskonnonfilosofisen käsittelyn syventäminen. 

L1, L3 

9 
T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus 

ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaa-

misen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja 

S1, S3 

Ihmisoikeuksien esittely, katsomusvapauden korostaminen yhtenä niistä. YK 

ja kansalaisjärjestöt. 

L2, L3, L6, L7 

9 

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia kat-

somuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla 

olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita 

S1, S2, S3 

Eri katsomusten eettisten painotuserojen esiin tuominen (esim. kristinuskon 

tai hindulaisuuden suhtautuminen luonnon hallintaan). 

L1, L2, L4 

9 

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuu-

den ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun hyväk-

symiseen ja ymmärtämiseen 

S1, S2, S3 

Ajankohtaisten ja eri medioista poimittujen esimerkkitapausten avulla eri 

katsomusten kohtaamisen käsittelemistä. Ympäristötematiikan painottami-

nen. 

L2, L3, L7 

9 
T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulot-

tuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä 

kehittämään eettistä ajatteluaan 

S2, S3 L5, L7 

9 

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valinto-

jensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen pai-

kallisesti ja globaalisti 

S1, S2, S3 

YK ja kansalaisjärjestöt. Omakohtaisten valintojen merkityksen ja tulevaisuu-

denvaihtoehtojen pohdinta. 

L5, L6, L7 

9 
T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ih-

misoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden 

merkitys ja eettinen perusta 

S2, S3 L1, L7 
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15.4.12 Historia, luokat 7-8 

Lk Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta 

tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppi-

aineena 

S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys: Perehdytään ilmiöön, joka on 

muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä maailmaa. 

Kannustetaan oppilasta tarkastelemaan aihetta myös paikallisesti, esimerkiksi 

Kokemäenjoen kautta.  

S2 Ihmiset muuttavat maailmaa: Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, nii-

den merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten ihmiset ovat pystyneet vai-

kuttamaan omana aikanaan.  

S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan: Perehdytään kulttuurin 

merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla ja itsenäisen Suo-

men alkutaipaleeseen tuoden esille myös paikallishistoriaa ja tavallisten ihmis-

ten näkökulmaa. 

L1-L7 

7 
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historial-
lista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista läh-
teistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

S1-S6 L1-L5 

7 
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että histo-

riallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 

S1-S6 L1, L2, L4 

7 
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää histori-
allista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

S1-S6 L1, L2, L3 

7 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen 
toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita 
tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa 

S1-S6 L1-L4, L6, L7 

7 
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä 
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille 

S1-S6 L1, L2, L4 

7 
T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista 
muutosta ja jatkuvuutta 

S1-S6 L1, L2, L4 

7 T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1-S6 L1, L2, L4 

7 
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toi-
minnan tarkoitusperiä 

S1-S6 L1-L4, L7 
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7 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi histori-
allista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri ta-
voin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tul-
kintojen luotettavuutta 

S1-S6 L1, L2, L4, L5 

7 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään eri-
laisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodosta-
maan oman perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

S1-S6 L1, L2, L4, L5 

7 
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuu-
den vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla 

S1-S6 L1-17 

8 

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta 

tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppi-

aineena 

S4 Suurten sotien aika: Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja so-

dista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten 

näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin, kuten holokaustiin ja mui-

hin kansanvainoihin, sekä ihmisoikeuksien edistämiseen. 

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen: Tarkastellaan arkielämän histo-

riaa ja tämän päivän juuria. 

Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinoraken-

teen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumi-

seen. 

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret: Syvennytään kehittyneiden ja kehitty-

vien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden 

syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa. 

Tarkastellaan myös ajankohtaisia, sisältöön soveltuvia tapahtumia ja niiden 

historiallisia juuria. 

L1-L7 

8 
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historial-
lista tietoa erilaisista ikätasolle sopivista läh-
teistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta 

S1-S6 L1-L5 

8 
T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että histo-
riallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin 

S1-S6 L1, L2, L4 

8 
T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää histori-
allista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä 

S1-S6 L1, L2, L3 
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8 
T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen 
toimintaan ja päätöksentekoon vaikuttaneita 
tekijöitä erilaisissa historiallisissa tilanteissa 

S1-S6 L1-L4, L6, L7 

8 
T6 auttaa oppilasta arvioimaan erilaisia syitä 
historiallisille tapahtumille ja ilmiöille 

S1-S6 L1, L2, L4 

8 
T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista 
muutosta ja jatkuvuutta 

S1-S6 L1, L2, L4 

8 T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen S1-S6 L1, L2, L4 

8 
T9 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toi-
minnan tarkoitusperiä 

S1-S6 L1-L4, L7 

8 

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi histori-
allista tietoa voidaan tulkita ja käyttää eri ta-
voin eri tilanteissa ja arvioimaan kriittisesti tul-
kintojen luotettavuutta 

S1-S6 L1, L2, L4, L5 

8 

T11 harjaannuttaa oppilasta käyttämään eri-
laisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodosta-
maan oman perustellun tulkintansa niiden 
pohjalta 

S1-S6 L1, L2, L4, L5 

8 
T12 ohjata oppilasta arvioimaan tulevaisuu-
den vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla 

S1-S6 L1-L7 
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15.4.13 Yhteiskuntaoppi, luokat 8-9 

Luok

ka 

Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

8 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostus-

taan ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskun-

taoppiin tiedonalana 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään yksilön vastuisiin, velvol-

lisuuksiin ja oikeuksiin sekä oman elämän hallintaan. Käsitellään sekä oman 

että lähiyhteisöjen, kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistä-

mistä. 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan oikeusvaltion periaatteisiin ja 

toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin 

kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä on vallankäyttö.  

L4, L7 

8 
T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin 
ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin 

S1-S2 L1, L2, L4, L7 

8 

T3 ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusval-
tion periaatteita, ihmisoikeuksien yleismaail-
mallista merkitystä sekä syventämään tieto-
jaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toimin-
nasta 

S1-S2 L2, L4, L7 

8 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään 
ajan tasalla yhteiskuntaa koskevia tietojaan ja 
taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median 
roolia ja merkitystä 

S1-S2 L3, L4, L5 

8 

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskun-
nallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähem-
mistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatsei-
sesti. 

S1-S2 L2, L4 

8 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskun-
nallisia näkemyksiään, osallistumaan yhteis-
kunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä 
käyttämään mediataitojaan ja tietojaan yhteis-
kunnasta omien käsitystensä muodostami-
sessa ja kansalaisena toimimisessa 

S1-S2 L1, L2, L7 
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9 

T1 ohjata oppilasta syventämään kiinnostustaan 

ympäröivään yhteiskuntaan ja yhteiskuntaop-

piin tiedonalana 

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta: Perehdytään talouden hallintaan. 

Paneudutaan erilaisiin mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnitte-

lussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. 

S2 Demokraattinen yhteiskunta: Paneudutaan demokraattisen yhteis-

kunnan periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksen sisältönä ovat yh-

teiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden 

kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi 

ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti. 

S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tutustutaan erilaisiin yh-

teiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteis-

kunnallisessa osallistumisessa, työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa 

tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, 

vastuulliselle ja rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteis-

työssä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 

S4 Taloudellinen toiminta: Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmi-

öihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän 

kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoidennäkökulmasta. Lisäksi 

perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, 

ammattien ja yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huo-

mioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat. 

L4, L7 

9 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan eettistä 

arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, 

yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin 

S1-S4 L1, L2, L4, L7 

9 
T3 ohjata oppilasta hahmottamaan ihmisoi-
keuksien yleismaailmallista merkitystä 

S2, S3 L2, L4, L7 

9 

T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään 
ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja 
yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja 
taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median 
roolia ja merkitystä 

S1-S3 L3, L4, L5 
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9 

T5 rohkaista oppilasta kehittymään yritteliääksi 
ja vastuulliseksi taloudelliseksi toimijaksi, joka 
hahmottaa yrittäjyyttä ja työelämää, tuntee nii-
den tarjoamia mahdollisuuksia ja osaa suunni-
tella omaa tulevaisuuttaan 

S1, S4 L1, L4, L6, L7 

9 
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan yhteiskun-
nallista toimintaa sekä eri yhteisöjä ja vähem-
mistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti. 

S1-S3 L2, L4 

9 

T7ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnal-
lisen päätöksenteon periaatteita ja demokraat-
tisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja 
Euroopan unionin tasolla sekä globaalisti ja toi-
mimaan aktiivisena, omaa lähiyhteisöä kehittä-
vänä kansalaisena 

S1-S3 L1, L4, L7 

9 

T8 ohjata oppilasta talouden perusteiden ym-
märtämiseen, oman talouden hallintaan ja vas-
tuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 

S1, S4 L2, L4, L6, L7 

9 

T9 ohjata oppilasta laajentamaan yhteiskunnal-
lisia näkemyksiään, osallistumaan yhteiskunnal-
liseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttä-
mään mediataitojaan ja tietojaan yhteiskun-
nasta omien käsitystensä muodostamisessa ja 
kansalaisena toimimisessa 

S1-S4 L1, L2, L7 
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15.4.14 Musiikki, luokat 7-8 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan 

musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen 

jäsenenä. 

S1 Miten musiikissa toimitaan: Opetuksessa on keskeistä musiikillisten il-

maisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien ideoiden ja ratkaisu-

jen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-, 

melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. 

S2 Mistä musiikki muodostuu: Musisoinnissa käytetään aiemmin opittuja 

musiikkikäsitteitä ja musiikin perusmerkintätapoja. Taitojen kehittyessä kä-

sitteellistä osaamista syvennetään ja sovelletaan musisoinnin eri tilanteissa. 

Opetuksessa huomioidaan myös tulkinnan merkitys musiikillisessa ilmai-

sussa. 

S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa: Musiikillisten 

taitojen ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia ai-

hepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. 

Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia mu-

siikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiainei-

den sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja 

arvioidaan kriittisesti musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina 

ja aikakausina. 

S4 Ohjelmisto: Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan 

monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista tai-

demusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Äänenkäyttöä ja 

laulutaitoa harjoitetaan yksi- ja moniäänisten yhteislaulujen tai soololaulu-

jen, äänikokeilujen ja erilaisten ääniharjoitteiden avulla. Ohjelmiston valin-

nassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat 

teokset ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen 

oppimisessa. Ohjelmistoon sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset 

ja sävellykset. 

L2, L7 
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7 

T2 ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- 

ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen 

musisoivan ryhmän jäseninä. 

S1-S4 L2 

7 
T3 kannustaa oppilasta kehittämään edelleen 
soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmi-
, melodia- ja sointusoittimin. 

S1-S4 L2 

7 
T4 rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikki-
liikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun. 

S1-S4 L2 

7 

T5 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympä-
ristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun ja 
havainnointiin sekä ohjata häntä keskustele-
maan havainnoistaan. 

S1-S4 L2 

7 

T6 kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa 
suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisoin-
tiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä tai-
teidenväliseen työskentelyyn. 

S1-S4 L1, L2, L6 

7 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja 
tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulli-
seen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että 
osana monialaisia kokonaisuuksia. 

S1-S4 L1, L2, L5 

7 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia 
taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia 
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri 
kulttuureissa. 

S1-S4 L2, L4 

7 
T9 rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan 
musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja termi-
nologiaa. 

S1-S4 L4 

7 
T10 ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vai-
kutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin. 

S1-S4 L3, L4 

7 
T11 ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan 
sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuu-
desta 

S1-S4 L3 
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7 

T12 ohjata oppilasta kehittämään musiikillista 
osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan ta-
voitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioi-
maan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. 

S1-S4 L1 

8 T1-T12 S1-S4 L1-L7 
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15.4.15 Kuvataide, luokat 7-8 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt (esimerkkinä) Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

Visuaalinen ajattelu ja havaitseminen 

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, tai-

detta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuu-

ria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti 

kuvallisen tuottamisen menetelmiä 

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä 

kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti. Opetuksen si-

sältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista ilmiöistä. 

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Ope-

tuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäris-

töön sekä yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta. 

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympä-

ristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä vali-

taan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. 

Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja 

medioita koskevista laajemmista kysymyksistä. Ympäristön kuvakulttuureja 

käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään eri-

laisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin että 

globaalin maailman näkökulmista. 

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäris-

töissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta. Oppilaat tutustuvat kuva-

taiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. 

Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastele-

malla niitä taiteilijan ja vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteis-

kunnan näkökulmista. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtö-

kohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia 

sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökul-

mista. 

-Miksi teen kuvaa? 

L1, L4, L5 

7 

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista 

ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä pe-

rustelemaan näkemyksiään 

S1, S2, S3 

 - Ympäristön visuaalinen kieli – arvoja ja arvostuksia 

L2, L4, L5 
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7 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan 
ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja 
tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäris-
töissä 

S1, S2, S3 
– Taideteoksen muotoanalyysi 

L2, L4, L5 

7 

Kuvallinen tuottaminen 

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia mate-

riaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä sy-

ventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan 

S1, S2, S3 

 – Kuvan tuottamisen keinot – oma tapa ja suhde 

L2, L5, L6 

7 

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan 

itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvalli-

sessa työskentelyssä 

S1, S2, S3 

– Tekniset ratkaisut ja niiden soveltuvuudet 

L1, L2, L3, L5 

7 
T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipitei-
tään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja 
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan 

S1, S2, S3  
– Sommittelu; muoto ja sisältö 

L5, L2, L4, L7 

7 
Visuaalisen kulttuurin tulkinta 

T7 ohjata oppilasta soveltamaan kuvallisia, sa-

nallisia ja muita kuvatulkinnan menetelmiä 

S1, S2, S3 

– Taidekuvasta omaan tekemiseen 

L1, L4, L5, L6 

7 

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja 
muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, 
yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuu-
rin näkökulmista 

S1, S2, S3 
 – Viihdekuva-Taidekuva; symboli, ikoni 

L2, L6, L7 

7 
T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja 
kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa 
tuottamisessaan 

S1, S2, S3 
 – Kuva viestinä 

L1, L2, L5 

7 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottami-

nen 

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, 

ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuu-

rissa ilmeneviin arvoihin 

S1, S2, S3  

– Media ja sen viestit 

L3, L4, L6, L7 

7 
T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmai-
sussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja 
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla 

S1, S2, S3 

 – Muotoilu ja sen arvot 

L1, L2, L4, L7 
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8 T1 S1,S2,S3 

– Mitä kulttuuri on? Mitä on kuvakulttuuri? 

L1, L4, L5 

8 
T2 S1,S2,S3 

 – Ympäristön visuaalinen kieli – arvoja ja arvostuksia 
L2, L4, L5 

8 T3 S1,S2,S3 

 – Taideteoksen sisältöanalyysi 

L2, L4, L5 

8 
Kuvallinen tuottaminen 

T4 

S1,S2,S3  
– Kuvan tuottamisen keinot – oma tapa ja suhde 

L2, L5, L6 

8 
T5 S1,S2,S3 

 – Tekniset ratkaisut ja niiden soveltuvuudet 
L1, L2, L3, L5 

8 
T6 S1,S2,S3  

– Kuvan tekemisen keinot eri aikoina 
L5, L2, L4, L7 

8 Visuaalisen kulttuurin tulkinta   

8 
T7 S1,S2,S3 

 – Taidekuvasta omaan tekemiseen 
L1, L4, L5, L6 

8 
T8 S1,S2,S3  

– Taiteen historiaa 
L2, L6, L7 

8 
T9 S1,S2,S3 

 - Kuvan tuottamisen merkitys eri aikoina 
L1, L2, L5 

8 

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottami-

nen 

T10 

S1,S2,S3 

 – arkkitehtuurin muotokieli 

L3, L4, L6, L7 

8 
T11 S1,S2,S3  

– Esteettinen ympäristö, eri kulttuurit 
L1, L2, L4, L7 
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15.4.16 Käsityö, luokka 7 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskente-

lyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeile-

maan yritteliäästi 

S2 Muotoilu  

Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, 

kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta 

ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta suunnittelussa, 

muotoilussa ja toteutuksessa. 

S3 Kokeilu 

Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä 

käytetään luovasti ja rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja 

valmistustekniikoita. Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli so-

velletaan ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

S4 Dokumentointi ja arviointi 

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suun-

nittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käy-

tettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- 

ja viestintäteknologiaa. 

S5 Tekeminen 

Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestä-

viä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työväli-

neitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti. 

L2, L3 

7 

T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön 

omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä 

toteuttamaan niiden perusteella kokonainen kä-

sityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan 

S1 Innovointi 

Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyt-

täen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat 

itseilmaisua vahvistaen. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia 

prosessin edetessä. 

S2, S3, S4, S5 

L1 
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7 

T3 opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttä-

mään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, ma-

teriaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja 

sekä kehittämään innovaatioita 

S1 – S5 L4, L6 

7 

T4 ohjanta oppilasta käyttämään sujuvasti käsi-

työn käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä vah-

vistamaan visuaalista, materiaalista ja teknolo-

gista ilmaisuaan 

S1 – S5 L2, L4 

7 

T5 ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoi-

maan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin ris-

kitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityö-

prosessissa 

S6 Työturvallisuus 

Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja 

sekä riskejä osana käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti. 

L3, L6 

7 

T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestin-

täteknologian mahdollisuuksia käsityön suunnit-

telussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, 

sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja jaka-

misessa 

S1 Innovointi 

S2 Muotoilu 

S3 Kokeilu 

S4 Dokumentointi ja arviointi 

S5 Tekeminen 

L5 

7 

T7 ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, käden-

taitojen ja teknologisen kehityksen merkitys 

omassa elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyy-

dessä ja muussa työelämässä 

S7 Yrittäjämäinen oppiminen 

Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja järjestöyhteistyö-

hön havainnollisesti, virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. 

Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys työelämälle. Hyödynnetään kult-

tuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä. 

L6 

7 

T8 ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja 

kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, 

jotka edistävät kestävää elämäntapaa 

S8 Tiedostaminen ja osallistuminen 

Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja 

ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän ke-

hityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan käsityöllä osallistumista, vaikutta-

mista ja viestimistä. 

L1, L4, L7 

 

 

  



64 
 

15.4.17 Liikunta, luokat 7-9 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

T1 kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja harjoit-

telemaan parhaansa yrittäen 

S1 Fyysinen toimintakyky: Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista 

toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja 

niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten lii-

kuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 

vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja 

tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien avulla monipuoli-

sesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan ope-

tukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta. Monipuoli-

set tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyy-

den, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja esteettisyyden kokemuksia. 

Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan 

voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppi-

laat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimin-

takykyään. 

S1 Fyysinen toimintakyky: Liikunnanopetuksessa tulee olla liikuntamuo-
doista yläkoulun aikana ainakin 
- perusliikuntaa (esim. yleisurheilua ja kuntoharjoittelua)   
- luontoliikuntaa (esim. suunnistusta ja retkeilyä)   
- yleisimpiä pallopelejä   
- voimistelua eri muodoissaan (esim. telinevoimistelua, parkouria ja sirkusta)  
- luistelua ja jääpelejä 
- talviliikuntaa (hiihto tai laskettelu)  
- rytmiliikuntaa (esim. tanssia ja kuntoliikuntaa) 
- vesiliikuntaa  
S3 Psyykkinen toimintakyky: Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, 

joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden 

kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun 

ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myön-

teisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja 

L1, L3 
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myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa liikunnan 

merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin 

sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintata-

voista eri liikuntamuodoissa. 

S3 Psyykkinen toimintakyky:  
- Leikinomaiset pelit ja kisat 
- Reilun pelin henki 

7 

T2 ohjata oppilasta harjaannuttamaan havainto-
motorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä tekemään lii-
kuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja 

S1, S3 
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvi-
oimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetuk-
seen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, 
joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan 
muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja nii-
den järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä lisätään ryh-
mätehtävillä. 
S2 Sosiaalinen toimintakyky: Työskentelyn ja yrittämisen merkitystä ryhmän 
toimintaan täytyy tuoda esille.  
- Liikunta- ja urheilutapahtumat 
- Oppilaslähtöinen liikuntatapahtumien ja -kilpailujen järjestäminen 
- Osallistuminen ja toisten kannustaminen 

L1, L3, L4 

7 

T3 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittä-
mään tasapaino- ja liikkumistaitojaan, jotta op-
pilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä mo-
nipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri 
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa 

S1 L3 

7 

T4 ohjata oppilasta harjoittelun avulla kehittä-
mään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas 
osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä moni-
puolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri 
välineillä, eri vuodenaikoina ja eri liikuntamuo-
doissa 

S1 L3 
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7 

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, yl-
läpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuk-
siaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikku-
vuutta 

S1, S3 L3 

7 
T6 vahvistaa uima- ja vesipelastustaitoja, jotta 
oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelas-
taa vedestä 

S1 L3 

7 
T7 ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen 
toimintaan 

S1, S2, S3 L3, L6, L7 

7 

T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien 
kanssa sekä säätelemään toimintaansa ja tun-
neilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomi-
oon ottaen 

S2, S3 L2, L3, L6, L7 

7 
T9 ohjata oppilasta toimimaan reilun pelin peri-
aatteella sekä ottamaan vastuuta yhteisistä op-
pimistilanteista 

S2 L2, L6, L7 

7 
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta 
omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itse-
näisen työskentelyn taitoja 

S3 L1, L2, L3 

7 
T11huolehtia siitä, että oppilaat saavat riittä-
västi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, 
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä 

S1, S2, S3 L1, L2 

7 

T12 auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän 
fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämän-
tavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoin-
nille 

S1, S3 L3 

7 

T13 tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuoto-
jen harrastamiseen liittyviin mahdollisuuksiin, 
tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä 
löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuotta-
via liikuntaharrastuksia 

S3 L1, L3 

8 
T1-T13 S1 Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n 

mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa järjestet-
täviä laajoja terveystarkastuksia. 

L1-L7 
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S2, S3 

9 T1-T13 S1-S3 L1-L7 
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15.4.18 Kotitalous, luokka 7 

  

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 

osaaminen 

7 

Käytännön toimintataidot 

T1 ohjaa oppilasta suunnittelemaan, organisoi-

maan ja arvioimaan työtä ja toimintaa 

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen ke-

hittymistä. Aterioiden suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet täh-

täävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen ja tottumusten pohtimiseen 

ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun, elintarviketunte-

muksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tie-

don näkökulmasta. Opetussisältöihin kuuluvat ruoka- ja tapakulttuuri osana 

identiteettiä sekä kodin juhlia. 

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen 

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja 

asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä. Puhtaanapito 

samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito tarkoituksenmukaisine ainei-

neen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa tarvittavien 

taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasa-

puoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt joh-

dattavat arvioimaan asumiseen ja kotitalouteen liittyviä palveluita. 

S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa 

Sisällöt valitaan siten, että ne ohjaavat oppilaita asioimaan sekä tuntemaan 

vastuitaan ja oikeuksiaan valintoja ja sopimuksia tekevinä kuluttajina. Sisäl-

löt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja kan-

nustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin kulutusvalin-

toihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtai-

sen tiedon hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahan-

käyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia. 

L3 

7 
T2 ohjaa oppilasta harjoittelemaan kotitalouden 
hallinnassa tarvittavia kädentaitoja sekä kan-
nustaa luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen 

S1, S2 L2, L3 
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7 

T3 ohjaa ja rohkaisee oppilasta valitsemaan ja 

käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän 

kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työväli-

neitä, laitteita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa 

S1-S3 L3, L4, L5, L7 

7 

T4 ohjaa oppilasta suunnittelemaan ajankäyttö-

ään ja työn etenemistä sekä ylläpitämään järjes-

tystä oppimistehtävien aikana 

S1, S2 L1, L3, L6  

7 

T5 opettaja ohjaa ja motivoi oppilasta toimi-

maan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomi-

sesti sekä ohjaa kiinnittämään oppilaan huo-

mion käytettävissä oleviin voimavaroihin 

S1-S3 L3, L5, L7  

7 

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot 

T6 ohjaa oppilasta harjoittelemaan kuuntelua ja 

rakentavaa keskustelua ja argumentointia oppi-

mistehtävien suunnittelussa ja toteuttamisessa 

S1-S3  

7 
T7 aktivoi oppilasta tunnistamaan arjen raken-
tumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimin-
taympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä 

S1-S3 L1, L2, L6, L7 

7 
T8 ohjaa oppilasta työskentelemään yksin ja 
ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakami-
sesta ja ajankäytöstä 

S1, S2 L2, L3 

7 

T9 kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapo-
jen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä 
pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän 
ja yhteisön toiminnassa 

S1-S3 L2, L6, L7 

7 

Tiedonhallintataidot 
T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioi-
maan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata 
käyttämään luotettavaa tietoa valintojen perus-
tana 

S1-S3 L1, L4 
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7 

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitse-
maan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merk-
kejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta 
ja lähiympäristöä 

S1-S3 L4 

7 

T12 ohjata oppilasta, ongelmanratkaisuun ja 
luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäris-
töissä 

S1-S3 L1 

7 

T13 ohjata oppilasta kestävään elämäntapaan 

kiinnittämällä oppilaan huomiota ympäristö- ja 

kustannustietoisuuteen osana arjen valintoja 

S1-S3 L1, L7 
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15.4.19 Oppilaanohjaus, luokat 7 ja 9 

Oppilaanohjauksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä niin, että hän pystyy kehittämään omia opiskeluvalmiuksiaan, tekemään 

omista lähtökohdistaan omien vahvuuksien kautta suunnitelmia tulevaisuutta varten ja oppilaalla on kattava tietopohja omien ratkaisujensa tueksi. Ohjauk-

sen avulla oppilas kykenee rakentamaan pitkäjänteistä opintopolkua, joka vastaa nykypäivän työelämän haasteisiin. 

Oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista yksilöohjausta yläkoulun ajan. Yksilöohjauksessa oppilaalla on mahdollista keskustella oppilaanohjaajan 

kanssa yläkouluopintoihin, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, sekä yleisesti elämänhallintaan liittyvissä asioissa. 

Yläkoulun aikana oppilas osallistuu luokkamuotoiseen ohjaukseen, jossa tavoitteena on oppia muodostamaan kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä jokaisen 

oppilaan henkilökohtainen opintopolku voi pitää sisällään. Tähän kuuluu ensisijaisesti oma itsetuntemus, opiskelumenetelmät, tiedonhakutaidot, Suomen 

koulutusjärjestelmä ja työelämätietoisuus. 

Oppilaanohjauksella pyritään tukemaan siirtymistä toisen asteen opintoihin. Oppilaalla on mahdollisuus tutustua toisen asteen oppilaitoksiin oppilaitoksissa 

ja oppilaitokset esittelevät toimintaansa kouluilla. Oppilaanohjaajat tekevät yhteistyötä toisen asteen oppilaitosten kanssa, jonka tavoitteena on mahdolli-

simman sujuva siirtyminen eteenpäin opiskeluiden eri nivelvaiheissa. 

Yläkoulun aikana oppilaat osallistuvat työelämääntutustumiseen (tet), joka kestää 7-luokalla yhden päivän ja 9-luokalla kaksi viikkoa. Tet-harjoittelun tavoit-

teena on päästä tutustumaan eri ammatteihin ja tarjota jokaiselle oppilaalla mahdollisuus tutustua työelämään konkreettisesti työpaikoilla. 

Lk Tavoitteet Sisältöalueet/sisällöt Laaja-alainen 
osaaminen 

7 

Osallisuus ja aktiivinen toiminta 
T1 auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskä-
sitys vuosiluokkien 7-9 toimintatavoista ja opis-
keluympäristöstä, kehittää oppilaan valmiutta 
toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryh-
missä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimin-
taan ja vastuun ottamiseen opiskelustaan ja te-
kemistään valinnoista 

S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa 
ovat kouluyhteisössä toimimisen sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimi-
sen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa elinikäisen 
oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asetta-
maan itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioi-
maan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä 
ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen te-
kemisestä sekä opintojensa etenemisestä. 
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: Oppilaanohjauksessa käsitel-
lään sisältöalueita, joiden avulla oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja it-
searviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan 
sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista rat-
kaisua ei ole annettu. Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja 

L3, L7 



72 
 

urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä tarvittavia taitoja. Ana-
lysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnista-
mista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asenteet, oppi-
laan taidot sekä sosiaaliset verkostot. 
S1 Oppiminen ja opiskelu: 

- kouluyhteisössä toimiminen 
- opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu 
- oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen opiskeluun liittyviä ta-

voitteita 
- oppilaat opettelevat ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan sekä 

opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä  
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: 

- oppilaat pyrkivät laajentamaan itsetuntemustaan ja itsearviointitai-
tojaan 

- oppilaat perehtyvät tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotai-
toihin 

7 

Oppimaan oppimisen taidot 
T2 kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään 
opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen tai-
tojaan 

S1 L1 

7 

Elinikäinen oppiminen 
T3 luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, ar-
vioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää tai-
tojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tun-
nistaa oppimiskohteitaan sekä antaa valmiuksia 
muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja toimin-
tamallejaan 

S1, S2 L1 

7 

Työelämään suuntautuva oppiminen 
T6 auttaa oppilasta ymmärtämään työn merki-
tys oman elämänsä ja yhteiskunnan kannalta 
sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskelta-
vien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen 
sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan 
osaamisen kannalta 

S2 
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: Oppilaanohjauksessa tar-
jotaan oppilaille mahdollisuuksia harjaannuttaa taitojaan toimijana erilai-
sissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työ-
elämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja vies-
tintätaitojen kehittymiseen. Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähtei-
den kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi urasuunnittelun kan-
nalta. 

L6, L7 
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S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tu-
levaisuuden suunnittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota syvenne-
tään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan. Oppilaanoh-
jauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilai-
siin jatko-opintomahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa 
jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntämään eri tieto-, 
neuvonta- ja ohjauspalveluita. 
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: 

- oppilaan huomiota kiinnitetään opiskelussa ja työelämässä tarvitta-
vien taitojen kehittymiseen 

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: 
- valmistellaan oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnitte-

lun taitojen kehittymistä kohti 9-luokan jatkokoulutusvalintaa 

7 

T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen 
sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuk-
sia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankki-
misesta perusopetuksen jälkeen 

S4 Työelämään tutustuminen: 
oppilaat tutustuvat eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin sekä 
työn hakemiseen, näillä keinoilla pyritään lisäämään oppilaiden työelämätie-
toutta. 

L4, L5, L6 

9 

T1, T2 S1 Oppiminen ja opiskelu:  
- oppilaan opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen kertausta 
- opiskeluun liittyviä tavoitteiden tarkistamista 
-  pyritään ohjaamaan oppilasta arvioimaan tavoitteiden toteutumista 

sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan ja opintojensa ete-
nemisestä 

L1, L3, L7 

9 

Itsetuntemus 
T4 ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valin-
toihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteutta-
maan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytys-
tensä ja kiinnostuksensa mukaisesti 
niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan nii-
den toteutumista 

S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: 
- koetetaan tukea oppilaan itsetuntemuksen ja itsearviointitaitojen 

edelleenkehittymistä 
- yritetään ohjata oppilasta linkittämään tulevaisuuden suunnittelu- ja 

päätöksenteko hänen elämäänsä 
- haastetaan oppilasta ratkaisemaan ongelmiaan tilanteissa, joissa 

lopputulosta ei ole annettu sekä pohtimaan omia arvoja ja asentei-
taan 

L3 
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9 

Tavoitteiden asettaminen 
T5 ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että 
lyhyen aikavälin tavoitteita, tekemään niitä kos-
kevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden to-
teutumista 

S2, S5 L1, L3 

9 

Työelämään suuntautuva oppiminen 
T7 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvi-
oida eri työtehtävissä tarvittavaa osaamista, 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä itselleen 
sopivia ammattialoja ja vahvistamaan valmiuk-
sia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankki-
misesta perusopetuksen jälkeen 

S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: 
- tavoitellaan oppilaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavien taito-

jen sekä monikanavaisten vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehitty-
mistä sekä eri tietolähteiden kautta saadun uratiedon luotettavuu-
den arviointia 

S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoi-
hin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelä-
mätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin aloihin, am-
matteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelä-
mään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta 
hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä tulevaisuuden suunnitelmia 
tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin. 
S4 Työelämään tutustuminen: 

- tähdätään syvempään eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoi-
hin tutustumiseen sekä työn hakemisen harjoitteluun erityisesti työ-
elämään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa 
ja palautetta hyödynnetään tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä 
unohtamatta työelämän tasa-arvoa. 

L4, L5, L6 

9 

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen 
omassa urasuunnittelussa 
T8 antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen 
koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mah-
dollisuuksista, tukea oppilaan taitoa etsiä koulu-
tus- ja työelämätietoa sekä Suomesta että ulko-
mailta 

S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: 
oppilaalle tarjotaan mahdollisuus tutustua Suomen koulutusjärjestelmän tar-
joamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja oppia etsimään tarkempaa 
tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä hyödyntämään eri 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita oman jatko-opintosuunnitelman teke-
misessä 

L4, L5 

9 

T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia 
tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja sekä arvioi-
maan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta ura-
suunnittelun näkökulmasta 

S2, S3, S5 L4, L5, L6 
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9 

T10 tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuri-
taustansa sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä 
kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa 
oppilasta hankkimaan ja omaksumaan tietoa 
opiskelu- ja työskentelymahdollisuuksista moni-
kansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla 

S4, S5 L2 

 


