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LUKU 1 OPETUSSUUNNITELMA HELSINGIN
UUDESSA YHTEISKOULUSSA
Helsingin Uusi yhteiskoulu on yksityinen oppilaitos, jossa toimii peruskoulun luokat 7. - 9. sekä lukio.
Perusopetuksen osalta koulu toimii Helsingin kaupungin sopimuskouluna. Koulun
opetussuunnitelma on laadittu valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden ja Helsingin
kaupungin omille kouluilleen laatimien kuntakohtaisten opetussuunnitelmien perusteella.
Helsingin Uusi yhteiskoulu on tulevaisuuteen suuntaava koulu, jossa oppiminen nähdään avoimena,
joustavana ja yhteisöllisenä toimintana. Kaikki tilat ovat oppimisen tiloja ja teknologia on luonteva
osa koulun toimintakulttuuria.

1.1. Opetussuunnitelman rakenne
Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yleinen osa koostuu kaikille yhteisistä
kuntakohtaisista osuuksista, joita koulut täsmentävät tarvittaessa. Oppiainekohtaiset osuudet
laaditaan koulu- tai aluekohtaisesti. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetuskieli on joko suomi tai
ruotsi. Opetussuunnitelmat tehdään yhteistyössä molempien kieliryhmien kesken, mutta ne
hyväksytään erikseen suomen ja ruotsin kielellä. Opetussuunnitelmat on laadittu valtakunnallisten
perusopetuksen opetussuunnitelmien pohjalta painottaen helsinkiläisiä näkökulmia.
Oppilaat osallistuvat opetussuunnitelman laadintaan sekä kunnan että koulun tasolla. Vanhemmat
ovat mukana opetussuunnitelmatyössä. Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevat
opetussuunnitelman osuudet laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa. Esi- ja
alkuopetuksen jatkuvuus varmistetaan yhteistyössä Varhaiskasvatusviraston kanssa.

Perusopetuksen arvopohja on laadittu laajassa verkostoyhteistyössä eri hallintokuntien ja
toimijoiden kanssa. Oppilaita, huoltajia ja kaupunkilaisia on kuultu valmistelussa.
Koulujen johtokunnat käsittelevät koulukohtaisen opetussuunnitelman ja esittävät sen edelleen
opetuslautakunnan jaostolle, joka hyväksyy kunta- ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat oman
kieliryhmänsä osalta.
Helsingin Uuden yhteiskoulun opetussuunnitelma koostuu yhteisestä osasta, joka on laadittu
Helsingin kaupungin omille kouluilleen laatiman pohjan perusteella. Oppiainekohtaisissa osuuksissa
on myös hyödynnetty Helsingin kaupungin työryhmien tuloksia.
Oppilaat ja vanhemmat ovat osallistuneet opetussuunnitelman laadintaan teemapäivissä ja
vanhempainilloissa. Koulun oppilashuoltoryhmä on ollut mukana laatimassa oppimista ja
hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämistä, oppimisen ja koulunkäynnin tukea sekä
oppilashuoltoa koskevia lukuja. Oppilashuoltoryhmä on tehnyt yhteistyötä Yksityiskoulujen liiton
oppilashuollon opetussuunnitelmatyöryhmän kanssa sekä hyödyntänyt Helsingin kaupungin
oppilashuollolle laatimaa opetussuunnitelmaa.
Koulun arvokeskustelu käytiin Helsingin kaupungin perusopetuksen arvolauselmien perusteella.
Oppilaiden ja vanhempien kanssa arvopohja rakennettiin pohtimalla tulevaisuuden koulua.
Koulun johtokunta käsittelee ja hyväksyy opetussuunnitelman. Valmis opetussuunnitelma annetaan
Helsingin kaupungin opetuslautakunnalle tiedoksi.

1.2. Opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen
Koulu suunnittelee sekä arvioi toimintaansa lukuvuosittain toimintasuunnitelmassa ja kertomuksessa. Helsingin Uusi yhteiskoulu arvioi omaa toimintaansa koulun oman strategian

mukaisesti. Toiminnan arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteisiin ja perusopetuksen
laatukriteereihin.

1.3. Tuntijako

Helsingin Uuden yhteiskoulun tuntijaon pohjana on Helsingin kaupungin peruskoulujen tuntijako.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon osalta noudatetaan valtakunnallista minimituntimäärää
jaettuna vuosiluokille 7 - 9 tasaisesti (1,1,1). Näin on mahdollista osallistua kaupungin koulujen
yhteisiin uskonnon opetusjärjestelyihin.

B-ruotsin osalta valtakunnallinen minimituntimäärä ylitetään kahdella vuosiviikkotunnilla
vuosiluokkien 7 - 9 aikana Helsingin mallin mukaisesti.
Uusi tuntijako ja ainekohtaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön seitsemännellä vuosiluokalla
1.8.2017 alkaen, kahdeksannella vuosiluokalla 1.8.2018 alkaen ja yhdeksännellä vuosiluokalla
1.8.2019.

1.4. Kieliohjelma
Helsingin Uusi yhteiskoulu, Pihlajamäen ala-aste ja Pihlajiston ala-aste muodostavat alueellisen
koulukokonaisuuden. Näiden koulujen kieliohjelmat muodostavat yhtenäisen oppimispolun.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opetetaan A- kielinä englantia,ruotsia, saksaa ja venäjää.
Koulussa opetetaan B1-kielenä ruotsia ja B2-kielinä saksaa, ranskaa sekä espanjaa. Harvinaisissa
A-kielissä opetusryhmä voidaan muodostaa vuosiluokkien 7-9 oppilaista. B2-kielten
minimiryhmäkoko on 12.

1.5. Painotukset

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tarjotaan kuvataidepainotusta ja suomi-englanti kaksikielistä
opetusta. Painotuksiin pyritään soveltuvuuskokeella. Suomi-englanti kaksikielinen opetus on
laajamittaista kaksikielistä opetusta, jolloin englanniksi opetetaan vähintään 25% vuosiluokkien 7 - 9
oppimäärästä.

1.5.1. Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opetetaan englanniksi vähintään 23 kurssia yläasteen aikana.
A-englantia opetetaan seitsemän kurssia ja taito-ja taideaineita englanniksi kolme kurssia. Näiden
lisäksi englanniksi opetetaan muita aineita vähintään 13 kurssia. Englanniksi opetettavat taito- ja
taideaineiden kurssit sekä muut englanniksi opetettavat kurssit kirjataan vuosittain
toimintasuunnitelmaan.

1.5.2. Kuvataidepainotus
Helsingin Uuden yhteiskoulun kuvataidepainotteisella ryhmällä opiskellaan kuvataidetta vähintään
viisi kurssia yli valtakunnallisen minimimäärän, joista kolme kurssia on taito- ja taideaineiden
valinnaiskursseja. Lisäksi kuvataideluokalla on vuosittain yksi ylimääräinen kurssi kuvataidetta.

LUKU 2 KOULUTYÖN PERUSTA

Perusopetus rakentuu yhteiselle arvoperustalle ja käsitykselle oppimisesta ja luo perustan
oppilaiden yleissivistykselle. Opetuksessa noudatetaan koulun opetussuunnitelmaa, joka perustuu
valtakunnallisesti yhtenäisiin perusteisiin ja koostuu kaupungin yhteisistä ja koulukohtaisista
osuuksista. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se
edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa ollaan yhteistyössä kotien kanssa.
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää
oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Opetusryhmät muodostetaan siten,
että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus ja sen edellyttämät oppikirjat ja muu oppimateriaali,
työvälineet ja työaineet. Lisäksi oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen
edellyttämä oppilashuolto sekä laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut.
Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai
kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, sukupuolisen
suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Jokaisella on sukupuoleen katsomatta samat mahdollisuudet koulutukseen. Opetuksen ja siinä
käytettyjen materiaalien tulee tukea tasa-arvolain toteutumista.
Suomi on sitoutunut useisiin kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka edellyttävät jokaisen
lapsen oppimisesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan
lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat yleisperiaatteet ovat lapsen edun
ensisijaisuus, yhdenvertaisuuden periaate, lapsen oikeus suojeluun, huolenpitoon ja kehittymiseen
sekä osallisuuden periaate eli lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi. Helsingin
peruskoulujen arvoperustassa on huomioitu nämä periaatteet ja niitä noudatetaan kaikissa
Helsingin kaupungin peruskouluissa.

2.1. Perusopetuksen arvoperusta

Helsingin peruskoulujen yhteinen arvoperusta on: Lapsen edun ensisijaisuus – kasvu ja oppiminen,
Kestävä tulevaisuus, Rikastuva monimuotoisuus ja Rakentava yhteisöllisyys. Jokaiseen neljään
arvolähtökohtaan liittyy lisäksi omat eettiset periaatteet.

2.1.1. Arvolähtökohdat ja eettisten periaatteiden toteutuminen Helsingin Uudessa
yhteiskoulussa
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat koulun perusarvoja.
Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen pohjautuu koulun yhdenvertaisuussuunnitelmaan.
Arvoperustan toteutumista seurataan ja arvioimista toteutetaan toimintasuunnitelman ja
oppilashuollon vuosisuunnitelman yhteydessä sekä työyhteisön toimintakulttuurin kehittämistyössä.

2.3. Oppimiskäsitys
Helsingin kouluissa oppiminen nähdään kokonaisvaltaisena, yhteisöllisenä ja
vuorovaikutuksellisena prosessina. Oppiminen on tavoitteellista. Sitä tapahtuu kaikkialla ja kaikki
tilat ovat oppimisen tiloja.
Oppiminen on ajattelussa, asenteissa ja strategioissa tapahtuvaa joustavaa muutosta. Oppiminen
on oivallusta, ymmärrystä, tietojen ja taitojen uudenlaista yhdistymistä ja tietorakenteiden
järjestymistä. Tämä edellyttää uusien käsitteiden omaksumista sekä käsitysten laajentumista ja
syventymistä.
Oppiminen on aktiivista ja päämääräsuuntautunutta, ongelmanratkaisua sisältävää toimintaa, jossa
annetaan tilaa myös elämyksille ja tunteille. Yksilö rakentaa omaa ainutlaatuista, koko eliniän

muovautuvaa käsitystään ympäröivästä maailmasta ja siinä vallitsevista lainalaisuuksista
vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja toisten ihmisten kanssa.

2.3.1 Oppimisprosessi
Oppimisprosessissa on olennaista tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä. Oppilas tuottaa
mielekästä ja merkityksellistä tietoa ja taitoja itselleen sekä yksin että yhdessä toisten kanssa.
Tietojen ja taitojen oppiminen on kumuloituvaa ja se vaatii usein pitkäjänteistä ja tavoitteellista
harjoittelua.
Hyvä oppimisprosessi on innostavaa, leikkisää, kokeilevaa ja herättää uteliaisuutta. Oppilasta
rohkaistaan esittämään omaperäisiä ideoita, kysymään ja kyseenalaistamaan sekä
argumentoimaan. Yhdessä tekeminen, ideoiden rohkea kehittely ja jakaminen ovat lähtökohtana
innovatiiviselle oppimiselle ja uusien ideoiden syntymiselle. Oppilaat motivoituvat elämän mittaiseen
oppimiseen.
Koulussa on kannustava, avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa kaikki oppivat ja kehittyvät. Pedagogista
osaamistaan ja asiantuntemustaan käyttäen opettaja vastaa oppimiskokonaisuuden ohjauksesta
sekä luo puitteet ja viitekehyksen ajattelun kehittämiseksi. Koulussa tapahtuvan ja vapaa-ajalla
tapahtuvan oppimisen raja hälvenee. Oppiminen autenttisissa tilanteissa vahvistuu, mikä auttaa
soveltamaan ja yhdistämään koulussa opittuja tietoja ja taitoja arkielämään.

2.3.2 Tiedonkäsitys
Oppiminen tulevaisuuden koulussa perustuu käsitykseen siitä, että tietoa on kaikkialla, se muuttuu
kaiken aikaan ja on verkostojen välityksellä vapaasti kaikkien saatavilla sekä muokattavissa. Tiedon
luotettavuuden kriittinen arviointi korostuu. Tiedon merkityksellisyys vahvistuu, kun se on osa
oppilaan tietorakenteita ja ajattelun taitoja.
Verkostoissa tieto pirstaloituu. Tarvitaan taitoa hahmottaa kokonaisuuksia sekä erottaa olennainen
tieto epäolennaisesta. Tiedon hankinnan ja hallinnan sekä soveltamisen taidot korostuvat. Oppilaat
kykenevät myös itse tuottamaan tietoa ymmärrettävässä muodossa.

2.3.3 Yhteisöllinen oppiminen
Koulu on monenlaisten oppijoiden yhteisö, jossa arvostetaan jokaisen jäsenen rakentavaa
osallisuutta. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja
ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia.
Yhteisöllinen oppiminen ja tiedonrakentelu luovat pohjaa yksilön sosiaaliselle kasvulle ja
vastuulliselle toiminnalle tulevaisuuden yhteiskunnan jäsenenä. Oppimisen kautta syntyy
kulttuurinen ja yhteiskunnallinen osallisuus.
Tietotekniset välineet ja alustat mahdollistavat uudella tavalla yhteisöllisen oppimisen.

2.3.4 Oppimisstrategia
Oppimisstrategiat ovat tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja mieleen palauttamiseen liittyviä
prosesseja.
Oppimisstrategiat ovat yksilöllisiä ja ne helpottavat oppijaa oppimaan ja siirtämään jo opittua uusiin
tilanteisiin. Oppija voi muuttaa strategiaa tiedostettuaan sen, ja hän voi valita eri strategian eri
tilanteeseen.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppimiskäsityksessä korostuu oppimisen omistajuus: oppija
nähdään autonomisena toimijana, joka on itse mukana sitoutuneena ja innostuneena. Hän on myös
vastuullinen toimija sekä omassa oppimisprosessissaan, sen arvioinnissa että koko yhteisön
oppimisen mahdollistajana.
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa
toiminnalleen.
Opettaja ohjaa oppilasta erilaisten oppimisstrategioiden valintaan ja niiden toimivuuden arviointiin.
Opettaja reflektoi myös omaa ohjaustapaansa ja sopeuttaa ohjauksensa oppilaiden erilaisten
tarpeiden ja oppimistilanteiden mukaisesti käyttäen monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja.

Opettaja luo yhdessä oppilaiden kanssa oppimisympäristön, jossa oppilas aktiivisesti ohjaa ja
reflektoi itse omaa oppimistaan sekä ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Oppiminen tapahtuu
sekä koulun fyysisissä tiloissa että koulun ulkopuolella autenttisissa tilanteissa. Oppijoiden
asiantuntijuus, harrastuneisuus sekä koulun ulkopuolella olemassaolevat ilmiöt nivotaan osaksi
oppimista.
Oppimisympäristöissä on vahvasti mukana digitaaliset oppimisympäristöt, joiden avulla
syvennetään ja laajennetaan oppimista. Oppimistilanteissa tuetaan ryhmätyötaitojen ja jaetun
asiantuntijuuden kehittymistä monipuolisilla ryhmittelyillä, tiimityöskentelyllä ja muilla pedagogisilla
työtavoilla.
Monipuolisen, myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen ovat keskeinen osa sekä
oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa vuorovaikutusta.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppimiskäsitystä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti osana
oppilaiden itsearviointia sekä opettajien tekemää omien kurssien arviointia. Opettajien työtä
arvioidaan kehityskeskusteluissa. Työyhteisön toimintakulttuuria vahvistetaan siten, että
yhteisöllisyys ja yhteistyö korostuvat ja pedagoginen johtaminen nivoutuu tukemaan
opetussuunnitelman toteutumista.

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄT JA
TAVOITTEET
3.1. Perusopetuksen tehtävä
Perusopetuksella on opetus- ja kasvatustehtävä, yhteiskunnallinen tehtävä, kulttuuritehtävä sekä
tulevaisuustehtävä.

Helsingin peruskoulut edistävät toiminnassaan tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja
oikeudenmukaisuutta. Opetus- ja kasvatustyössä noudatetaan yhdenvertaisuuden/ inkluusion
periaatetta; koulun toiminta on esteetöntä ja se mahdollistaa kaikkien oppilaiden hyvän oppimisen.
Perusopetuksen kulttuuritehtävää kouluissa toteutetaan edistämällä monipuolista kulttuurista
osaamista ja tukemalla oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman
rakentamisessa.
Koulujen tulevaisuustehtävänä on edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä tukea
oppilaan kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Oppilaan myönteistä identiteettiä
ihmisinä, oppijoina sekä yhteisön jäseninä vahvistetaan.

3.2 Koulun kasvatus- ja oppimistavoitteet
Helsingin Uusi yhteiskoulu tukee oppijan kokonaisvaltaista kasvua ja oppimishaluiseksi,
tasapainoiseksi, aktiiviseksi ja itseohjautuvaksi nuoreksi kehittymistä. Tavoitteena on antaa
monipuoliset jatko-opintovalmiudet sekä tulevaisuustaidot. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat
koulun perusarvoja kaikessa toiminnassamme.
Painopistealueinamme ovat kansainvälisyyskasvatus, luovan ilmaisun, kriittisen ajattelun ja
ongelmanratkaisutaitojen, oppimaan oppimisen sekä yhteistyötaitojen kehittäminen.

3.3. Laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon
muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen
edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden
omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee
ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena

toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää
osaamista.
Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine
hyödyntää oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä. Osaamisen kehittymiseen
vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten työskennellään
ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii.
Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien yhteisenä tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista sekä
edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista
oppilaiden ikäkausi huomioiden. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma
erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutuminen opetustyössä
huomioidaan siten, että opetuksessa tehdään jatkuvaa oppiainerajoja ylittävää yhteistyötä,
tiedolliset ja taidolliset sisällöt nivotaan yhteen siten, että opetettava aines käydään läpi osittain
ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien avulla.
Oppilasarvioinnissa painottuu oppimisprosessin arviointi ja oppilaan itsearvioinnin taidot korostuvat.
Itsearvioinnissa sekä opettajien oman työn arvioinnissa otetaan huomioon se, miten laaja-alaisen
osaamisen tavoitteet toteutuvat. Arvioinnissa tähdätään myös oman toiminnan, sekä oppimisen että
opetuksen jatkuvaan kehittämiseen.

3.3.1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
Oppimaan oppimisen taitojen kehittyminen on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.
Minäkuva, pystyvyyden tunne ja itsetunto vaikuttavat siihen, millaisia tavoitteita oppilas asettaa
toiminnalleen.

Ajattelutaidot ovat laaja-alaista osaamista, jota oppilas tarvitsee tiedon hallintaan, käyttämiseen,
soveltamiseen sekä uuden tiedon luomiseen, ongelmanratkaisuun, päättelyyn ja päätöksentekoon.
Näiden taitojen mallintaminen ja ohjaaminen on keskeistä kaikkien oppiaineiden opiskelussa koko
perusopetuksen ajan.
Tiedon siirtämisen sijaan opiskelussa painotetaan erilaisten ajattelun taitojen harjoittelua, jolloin

opiskeltava tietosisältö on väline taitojen kehittämiselle. Ymmärrys eri oppiaineiden sisällöistä ja
niiden välisistä suhteista syvenee ja monimuotoistuu.
Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja kehitetään sekä yksilöllisesti että yhteisöllisesti. Oppilaita
kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilaat voivat käyttää
kuvittelukykyään ja oppivat näkemään vaihtoehtoja ja yhdistelemään näkökulmia
ennakkoluulottomasti. Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset
työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan
ajatteluun. Ajattelun ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oppilas
saa monipuolisesti palautetta koko oppimisprosessin ajan ja taitojen kehittyminen tehdään
näkyväksi.

3.3.2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Helsingissä oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, katsomuksellisesti ja kielellisesti
moninainen. Monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttää kunnioittamiselle perustuvaa
kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja
näkemyksiään.
Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen suomen- ja ruotsinkielistä
kulttuuriperintöä sekä omia kulttuurisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. He ymmärtävät
oman taustansa merkitystä ja oman paikkansa sukupolvien ketjussa. Oppilaat tunnistavat, miten
kulttuurit ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä miten media muokkaa
kulttuuria. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä.

Oppilaat kehittävät sosiaalisia ja vuorovaikutustaitojaan sekä itseilmaisua kielestä riippumatta.
Oppilaat oppivat argumentoimaan ja esittämään mielipiteensä rakentavasti. He osaavat asettua
toisen asemaan ja tarkastella asioita tilanteita eri näkökulmista.
Oppilaat oppivat ilmaisemaan tunteitaan, näkemyksiään, ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin.
Oppilaat saavat rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja olla luovia. Oppilaat osaavat käyttää kielellisiä,
kehollisia, visuaalisia sekä musiikin keinoja ilmaisussaan. Oppilaat tutustuvat taiteen eri
ilmenemismuotoihin ja löytävät nautintoa ja iloa niistä. Oppilaita ohjataan tarkkailemaan ja
tekemään havaintoja ympäristön esteettisyydestä.
Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa
toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.

3.3.3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Kyse on terveydestä,
turvallisuudesta ja ihmissuhteista, teknologisoituneessa arjessa toimimisesta sekä oman talouden
hallinnasta ja kuluttamisesta.
Kouluyhteisö ohjaa ymmärtämään, että jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin
hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen. Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista,
harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristönsä
hyvinvointia.
Oppilaat oppivat perusopetuksen aikana tuntemaan ja ymmärtämään hyvinvointia ja terveyttä
edistävien ja sitä haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksen ja hakemaan niihin liittyvää
tietoa. He saavat mahdollisuuden kantaa vastuuta omasta ja yhteisestä työstä, kehittävät
tunnetaitojaan ja kasvavat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden.

He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja itsesäätelyä. Oppilaat saavat
tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien eri tilanteissa, myös
liikenteessä. Terveyttä edistävät arjen rytmi ja rutiinit.
Oppilaita ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi
opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään
ja henkilökohtaisia rajojaan sekä fyysisessä ympäristössä että sosiaalisessa mediassa. Helsingissä
kiinnitetään erityisesti huomiota liikenneturvallisuuteen ja itsenäiseen liikkumiseen
kaupunkiympäristössä.
Oppilaat tarvitsevat perustietoa lähiympäristön teknologiasta ja sen kehityksestä sekä vaikutuksista
eri elämänalueilla ja ympäristössä. He tarvitsevat myös opastusta omassa elämässään tehtäviin
teknologisiin valintoihin.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta
huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Oppilaat saavat ohjausta kuluttajana toimimiseen ja
omien oikeuksien, vastuiden ja velvollisuuksien tuntemiseen sekä eettiseen
kulutuskäyttäytymiseen. Heitä kannustetaan kohtuullisuuteen, jakamiseen ja säästäväisyyteen.
3.3.4 Monilukutaito

Monilukutaidolla tarkoitetaan monenlaisten viestien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen
taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja sekä
rakentamaan omaa identiteettiään. Monilukutaito on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja
arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla.
Monilukutaito tukee kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä. Monilukutaidon
kehittämiseen kuuluu aina myös eettisten kysymysten tarkastelua ja pohdintaa kulttuurisesti
moninaisessa maailmassa.
Monilukutaitoon sisältyy monia erilaisia lukutaitoja kuten peruslukutaito, kirjoitustaito, numeraalinen
lukutaito, kuvanlukutaito, medialukutaito ja digitaalinen lukutaito. Laajaan tekstikäsitykseen

perustuen tietoa voidaan tuottaa ja esittää sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja
kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla. Viestejä voidaan ottaa vastaan
ja välittää esimerkiksi kirjoitetussa, puhutussa, painetussa, audiovisuaalisessa tai digitaalisessa
muodossa. Oppilaat voivat harjoittaa taitojaan niin perinteisissä kuin monimediasta teknologiaa eri
tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.
Oppilaiden monilukutaitoa kehitetään kaikissa oppiaineissa arkikielestä kohti eri tiedonalojen kielen
ja esitystapojen hallintaa. Taidon kehittyminen edellyttää rikasta tekstiympäristöä, sitä hyödyntävää
pedagogiikkaa sekä oppiaineiden yhteistyötä. Oppimistilanteissa oppilaat käyttävät, tulkitsevat ja
tuottavat erilaisia tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Oppimateriaalina hyödynnetään
ilmaisultaan monimuotoisia tekstejä ja mahdollistetaan niiden kulttuuristen yhteyksien
ymmärtäminen.
3.3.5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalais- ja työelämätaitoja osa
monilukutaitoa. Perusopetuksessa se on oppimisen kohde ja väline. Kaikilla oppilailla on
mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Digitaalisuutta
hyödynnetään suunnitelmallisesti kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella:
-

tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteiden ja keskeisten käsitteiden

ymmärtäminen sekä käytännön tietoteknologisten taitojen kehittäminen
-


-


tieto- ja viestintäteknologian vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttö
tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa

työskentelyssä
-

tieto- ja viestintäteknologiaa käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa


Työskentelyssä tuetaan oppilaiden omaa aktiivisuutta ja ohjataan itselle sopivien työtapojen ja
oppimisstrategioiden löytämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian avulla oppilaat voivat tehdä omia
ajatuksiaan, ideoitaan ja oppimistaan näkyväksi sekä kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.
Oppilaita ohjataan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa myös kansainvälisessä
vuorovaikutuksessa.

Oppilaat oppivat tuntemaan erilaisia tietoteknologian sovelluksia ja käyttötarkoituksia. Yhdessä
pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja
miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Oppilaat oppivat arvioimaan
tietoteknologian vaikutusta kestävään kehitykseen ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. He oppivat
hahmottamaan digitalisaation merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Helsingin Uuden yhteiskoulun tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen tavoitteet määritellään
koulun tietostrategiassa.

3.3.6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
Oppilaat saavat perusopetuksessa valmiuksia ja kokemuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja
myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan. Oppilaita opetetaan tuntemaan yhteiskunnallisia
ja taloudellisia rakenteita ja toimintatapoja.
Koulussa opetellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa oppilaita ohjataan
suunnittelemaan työprosesseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan
muutostilanteissa joustavasti ja luovasti sekä kohtaamaan myös epäonnistumisia ja pettymyksiä.
Oppilaita kannustetaan sisukkuuteen työn loppuunsaattamisessa sekä työn ja sen tulosten
arvostamiseen.
Perusopetuksen aikana oppilaat tutustuvat työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta ja
yhteistyöstä sekä koulun että koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Helsingissä on erilaisia ja
monipuolisia vaihtoehtoja yritystoimintaan tutustumiseen sekä koulujen ja yritysten yhteistyöhön.
Tällöin harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kielitaitoa.
Tavoitteena on auttaa oppilasta oivaltamaan työn ja yritteliäisyyden merkitys, yrittäjyyden
mahdollisuudet sekä oma vastuu yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä.

Koulutyö järjestetään niin, että oppilaat voivat kartuttaa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä
toimintatapaa ja oivaltaa koulussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkitys oman työuran
kannalta. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteita ja tekemään
jatko-opintovalintansa perustellusti.

3.3.7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Perusopetuksen aikana oppilaille syntyy luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä motivaatio
ja taito toimia kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että
yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävän
tulevaisuuden rakentamiseksi. Oppilas kehittää ekososiaalista sivistystään ja hän oppii
ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkityksen paitsi itselle, myös lähiyhteisöille,
yhteiskunnalle ja luonnolle.
Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun,
toteuttamiseen ja arviointiin. Opetus tarjoaa mahdollisuuden luovuuteen ja uusien innovaatioiden ja
ideoiden kehittelyyn ja niiden toteutukseen. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan
osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista. Kokemusten kautta oppilaat oppivat
vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan
eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun näkökulmista.
Kestävän tulevaisuuden oppimisympäristö kehittää oppilaan ympäristöherkkyyttä.
Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa keskeistä on yhteinen ja yksilön oma vastuunotto
itsestään, toisista ja maailmasta ympärillään. Kestävän tulevaisuuden taitoihin kuuluu taito elää
muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa. Tähän liittyy muutokseen sopeutumisen kyky, uusien
ratkaisujen etsiminen ja joustavan ajattelun ja toiminnan taito. Kestävän tulevaisuuden kasvatus
rakentaa oppilaan kokemusta oman elämän merkityksellisyydestä ja ymmärrystä niistä asioista,
joista hyvä ja merkityksellinen elämä koostuu.

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN
TOIMINTAKULTTUURI
4.1.YHTEISÖLLINEN TOIMINTAKULTTUURI

Koulun toimintakulttuuri muodostuu jaettujen arvojen sekä yhteisöllisten rakenteiden, toiminnan ja
käytäntöjen pohjalta. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta,
hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa.
Toimintakulttuurin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä
kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu. Toimintakulttuuriin kuuluu
yhteistyö huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sekä oppilaiden aito mukanaolo
yhteisön kehittämisessä.
Toimintakulttuuri määrittää koulun toiminnan laatua ja ilmenee selvimmin yhteisön käytänteissä.
Aikuisten tapa toimia välittyy oppilaille, jotka omaksuvat kouluyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja.
Toimintakulttuurin vaikutusten pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja korjaaminen
ovat tärkeä osa toimintakulttuurin kehittämistä.
Koulun toimintakulttuuri vaikuttaa oppimisympäristön rakenteisiin, erityisesti pedagogisiin
käytäntöihin. Vastuu toimintakulttuurin kehittämisestä on kaikilla kouluyhteisön jäsenillä.
Johtamisella on keskeinen merkitys yhteisöllisen toimintakulttuurin sekä työyhteisön vahvan
ammatillisuuden rakentamisessa ja kehittämisessä. Jokainen työyhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin
arvoihin ja yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamiseen.

Helsingin Uuden yhteiskoulun toimintakulttuurissa korostuvat oppijan oma aktiivisuus, uuden
oppiminen, tulevaisuusorientaatio, arvopohjainen toiminta sekä yhteisöllisyys.
Toimintakulttuurin kehittämistä edistetään ja arvioidaan siten, että toimintakulttuurin periaatteet
painottuvat sekä toiminta-ajatuksena että koulun työyhteisön jokapäiväisessä toiminnassa. Koulun
pedagoginen johtaminen pohjautuu toimintakulttuurin periaatteiden noudattamiselle sekä niiden
arvioimiseen.

Kodin ja koulun yhteistyö on osa yhteisöllisyyttä. Oppilaat sekä kodit osallistetaan toimintakulttuurin
kehittämiseen sekä toiminnan arviointiin esimerkiksi erilaisten kyselyiden ja vanhempainiltojen
avulla. Toimintakulttuuria kehitetään mahdollisuuksien mukaan myös yhteistyössä lähialueen
koulujen ja muiden alueellisten sidosryhmien kanssa.

4.1.1 Oppiva yhteisö

Koulu on oppiva yhteisö, joka kehittyy kriittisen ja rakentavan dialogin avulla. Oppivassa yhteisössä
jaetaan osaamista, kehitytään ja kasvetaan yhdessä. Jokaisella on mahdollisuus kehittää omia
vahvuuksiaan. Lähtökohtana on luottamus, jolloin yhdessä voidaan rohkeasti tutkia, kokeilla, ottaa
riskejä, erehtyä ja onnistua. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys
edistävät yhteisön oppimista.
Oppivassa yhteisössä johtaminen on jaettua ja johtaa aitoon vaikuttamiseen, osallisuuteen ja
yhteisiin päämääriin sitoutumiseen.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa rakennetaan oppivaa yhteisöä siten, että koulun
toimintarakenteet kuten pedagogiset tiimit sekä aineryhmät tukevat tiedon ja osaamisen sekä
asiantuntijuuden jakamista. Oppijat ja kodit ovat mukana koulun toiminnan suunnittelussa sekä
arvioinnissa.

4.1.2 Hyvinvointi ja turvallisuus

Vastuu hyvinvoinnin ja turvallisuuden toteutumisesta kuuluu kaikille kouluyhteisössä. Kodin ja
koulun yhteistyöllä on tässä keskeinen rooli. Yhteisön jäsenille syntyy sosiaalisen, fyysisen ja
psyykkisen turvallisuuden kokemus, mikä vahvistaa yhteisöllisyyttä. Jokaisella on mahdollisuus
vaikuttaa yhteiseen toimintaan rakentavalla sekä koko yhteisön hyvinvointia edistävällä tavalla.
Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria.
Koulun rakenteet ja käytännöt ovat joustavia ja mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Liikkuminen
ja muu toiminnallisuus ovat luonteva osa jokaista koulupäivää. Toiminnassa otetaan huomioon
yhteisön jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet.
Turvallinen ja ilmapiiriltään ystävällinen toimintakulttuuri tukee opettajan ja oppilaan välistä sekä
oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja edistää oppilaan pystyvyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.
Koulutyössä pyritään ennakoitavuuteen ja arjen hallintaan.
Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ja
hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa.
Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen
puututaan.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa koulun rakenteet ja toimintatavat tukevat hyvinvointia ja
turvallisuutta. Koulupäivän rytmitys, oppituntien pituus, opetusryhmien koot, oppiainekohtaiset
erityisvaatimukset, valvonta ja ohjattu toiminta välitunneilla tukevat sekä hyvinvointia että turvallista
työskentelykulttuuria. Helsingin Uudessa yhteiskoulussa on kiusaamisen vastainen strategia. Kaikki
koulun aikuiset tekevät yhteistyötä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi.

4.1.3 Rakentava vuorovaikutus
Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja
hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö tunnistaa oppimisen ja tiedon rakentumisen
moninaisuuden ja toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille ja

oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja
elämyksille.
Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö sekä vuorovaikutus kotien ja ympäröivän yhteiskunnan
kanssa tukevat oppilaiden kasvua hyvään vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Yhdessä tekeminen
edistää oman erityislaadun tunnistamista ja taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten
kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn
moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.

4.1.4. Kulttuurinen moninaisuus
Helsinkiläinen koulu elää keskellä muuntuvaaja monimuotoista kaupunkia sekä yhteiskuntaa.
Kaupungin moninaisuus sekä globaalius näkyvät helsinkiläisissä kouluissa. Helsingissä rikas
moninaisuus on tärkeä osa koulujen arvopohjaa. Kansainvälisyys on voimavara.
Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät helsinkiläisessä koulussa
vuorovaikutuksessa keskenään. Kouluyhteisö arvostaa jokaisen oppilaan omaa kielellistä ja
katsomuksellista monimuotoisuutta sekä maamme kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä. Koulussa
tutustutaan erilaisiin kulttuuritraditioihin, ja näiden ajattelu- ja toimintatavoista keskustellaan
rakentavasti. Koulussa opetellaan yksilöiden ja ryhmien välistä ymmärrystä ja kunnioitusta sekä
vastuullista toimintaa. Oppilaalla on perusoikeus omaan kieleen ja kulttuuriin.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa kulttuurinen moninaisuus huomioidaan siten, että kulttuuriset,
kielelliset ja etniset ryhmät ovat osa koulun yhteisöä ja niiden välinen vuorovaikutus on osa koulun
arkipäivää. Monikulttuurisuutta ei tuoda esille erilaisuutta ja erillisyyttä korostaen vaan
yhteisöllisyyttä korostaen.

4.1.5 Kielitietoisuus
Yksi kulttuurisen moninaisuuden ilmentymä on monikielisyys. Jokainen yhteisö ja yhteisön jäsen on
monikielinen. Eri kielten käyttö rinnakkain koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan.
Kielitietoisessa koulussa keskustellaan kieliin ja kieliyhteisöihin kohdistuvista asenteista ja

ymmärretään kielen keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä sekä
identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa.
Jokaisella oppiaineella on oma kielensä, tekstikäytäntönsä ja käsitteistönsä. Eri tiedonalojen kielet
ja symbolijärjestelmät avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Opetuksessa edetään arkikielestä
käsitteellisen ajattelun kieleen. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja
myös opettamansa oppiaineen kielen opettaja.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa kielitietoisuus on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Kieli
kuuluu kaikille ja kielitietoisuus on osa opetusta ja kasvatusta. Kielitietoisessa koulussa optetaan
huomioon oppilaiden erilaiset kielelliset lähtökohdat ja eriyttämisen keskeinen pedagoginen aineisto
tukee oppiaineen kieltä sekä oppilaan kielellistä kehittymistä.

4.1.6. Osallisuus
Koulussa on avoin, yhteisöllinen ja vuorovaikutteinen toimintakulttuuri, jossa oppilaat ovat
aktiivisesti mukana ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia
toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaan kasvulle aktiiviseksi,
aloitteelliseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Osallisuuden ja vaikuttamisen
toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja arvioidaan säännöllisesti. Oppilaiden
yhteisöllisen toiminnan ja osallisuuden edistämisessä on koulussa yhteisesti sovitut käytänteet ja
rakenteet sekä monipuoliset menetelmät.
Koulussa tuetaan oppilaiden osallisuutta oman koulutyönsä ja oppimisprosessinsa suunnitteluun,
toteutukseen ja arviointiin. Oppilaat osallistuvat oman ryhmänsä ja koko koulun opetuksen,
oppimisympäristön ja toimintakulttuurin suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Oppilaat
osallistuvat lukuvuoden toimintasuunnitelman ja -kertomuksen sekä koulun järjestyssääntöjen
laatimiseen. Oppilaat osallistuvat myös koulun yleisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden suunnitteluun
sekä arviointiin, oppilaskunnan hallitus ja muut oppilaiden osallisuusryhmät toimivat yhteistyössä

koko koulun henkilöstön, huoltajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Oppilaskunta
osallistuu kaupungin nuorten vaikuttamisjärjestelmän toimintaan. Yhteistyö eri hallinnonalojen,
järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa antaa oppilaille mahdollisuuden koulun
ulkopuolella tapahtuvan vaikuttamistoiminnan harjoitteluun ja syventää käsityksiä yhteiskunnasta ja
kansalaisyhteiskunnassa toimimisesta. Yhteydet ulkomaisiin kouluihin ja toimijoihin lisää taitoja ja
ymmärrystä toimia globalisoituneessa maailmassa.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppimisen omistajuus korostuu sekä oman oppimisprosessin
suunnittelussa ja arvioinnissa, yhteistyössä muiden oppijoiden kanssa että oppimiskokonaisuuksien
suunnittelussa ja oppimisen arvioinnissa.
Oppilaat osallistuvat opetuksen suunnitteluun yhdessä aineenopettajan kanssa sekä kurssin
alkaessa

että

kurssipalautteessa.

Tiimityöskentelyä

hyödynnetään

oppilasvaikuttamisessa.

Koulussa toimii oppilaskunta, joka valitsee keskuudestaan hallituksen ja edustajan koulun
johtokuntaan. Oppilasedustus voi olla läsnä myös koko koulun yhteisessä yhteisöllisessä
oppilashuoltoryhmän kokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa. Oppilaskunnan edustajat ovat
mukana laatimassa koulun uusia järjestyssääntöjä. Ruokalatoimikunnassa on oppilasedustajia.
Tukioppilaat ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa koulun erilaisia tapahtumia.

4.1.7 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Helsinkiläisissä peruskouluissa edistetään alueellista, kulttuurista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta ja
tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina. Samanarvoisuus
ei merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja
osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista.
Kouluyhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman
identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista. Oppimisympäristöjä,

työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen
moninaisuuden arvostamiselle.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat koulun toiminnan perusarvoja.
Koulun rakenteissa sukupuolittavat ja eriarvoistavia käyttäytymismalleja pyritään häivyttämään,
kaikki oppilaat opiskelevat yhtäläisesti kaikki oppiaineita, sukupuolten välisiä käyttäytymismalleja
pyritään tietoisesti muuttamaan. Oppilaat otetaan itse mukaan keskusteluun ja koulun
kehittämiseen. Sukupuolittaviin sekä eriarvoistaviin rakenteisiin kiinnitetään erityistä huomiota.
Oppilaille tehtävissä erilaisissa kyselyissä kiinnitetään huomiota yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon
toteutumiseen.

4.1.8 Kestävä tulevaisuus
Helsinkiläisissä kouluissa kestävä tulevaisuus rakentuu toimintaympäristön monimuotoisuudelle ja
moninaisuudelle. Koulussa edistetään sosiaalista, kulttuurista, ekologista ja taloudellista kestävää
kehitystä. Oppilaita ohjataan kestävään ja vastuulliseen toimintaan, tunnistamaan kestävän
kehityksen välttämättömyys ja etsimään ihmisen ja muun luonnon tulevaisuutta varmistavia
ratkaisuja. Kouluyhteisössä rakennetaan toivoa hyvästä tulevaisuudesta ja koulun henkilöstö ja
oppilaat osallistuvat kestävän tulevaisuuden toimintakulttuurin suunnitteluun ja kehittämiseen.
Koulussa toimitaan raaka-aineita, energiaa ja luonnonvaroja säästäen sekä luonnon
monimuotoisuutta vaalien.
Koulun toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen valinnan ja opetusmenetelmien avulla luodaan
kokemuksia, jotka synnyttävät motivaatiota ja arvopohjaa kestävän tulevaisuuden rakentamiselle.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia yhdessä tekemisestä ja vaikuttamisesta sekä
kestävän tulevaisuuden ratkaisujen pohtimisesta ja innovoinnista. Koulun edistää yhteistyössä
huoltajien ja eri toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kestävää tulevaisuutta omassa
koulussa, lähiyhteisössä ja myös globaalisti.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa koko koulun yhteisön on mukana kestävän tulevaisuuden
suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. Kestävä kehitys huomiodaan koulurakennuksen

ekotehokkaassa infrastruktuurissa ja sen kaikissa toimintarakenteissa. Oppilaat ovat mukana
suunnittelemassa erilaisia ilmöitä ja teemapäiviä kestävän kehityksen aiheista.Yhteistyötä pyritään
tekemään alueellisten toimijoiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Koulun toiminnassa kestävä kehitys otetaan sekä eettisessä arvopohjaisessa toiminnasta aina
koulun arjen käytänteisiin ulottuen. Koulu heijastaa yhteisönä yhteiskuntaa ja ekologisuus on yksi
toiminnan perusarvoja. Ekologisuutta tuodaan näkyväksi arjen toiminnassa erilaisilla teemapäivillä,
oppiaineittain, kierrätyksellä, luonnonvarojen säästämisellä, liikennekasvatuksessa, tutustumalla
ympärillä olevaan kaupunkiluontoon sekä luonnonsuojelualueisiin. Taloudellinen ulottuvuus
huomioidaan sekä yksilötason ympäristövastuullisella kuluttajakasvatuksella että laajemmmin
yhteiskunnan tasolla siten, että oppilaat ymmärtävät vastuullisen taloudellisen toiminnan
pitkäjänteisenä, yli sukupolvien ulottuvana vaikutusketjuna.
Sosiaalinen ulottuvuus huomioidaan erityisesti koulun toimintakulttuurin kehittämisessä.
Oikeudenmukaisuus, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen, turvallisuus ja avoimuus sekä
yhteistyön painottaminen ovat osa koulun toimintakulttuuria. Erityistä huomiota kiinnitetään
kouluviihtyvyyteen, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteisöön
kuulumiseen.
Kulttuurinen kestävyys huomioidaan koulun monimuotoisuuden vaalimisella. Oppijoiden oma
kulttuuri-identiteetti nähdään arvokkaana osana hänen omaa elämäänsä ja sen kehittymistä
pyritään tukemaan. Paikallisen kulttuuriperinnön sekä arvokkaiden maisemakohteiden merkitys
tuodaan esille opetuksessa ja kasvatuksessa. Sosiaalis-kulttuurista kehitystä vahvistetaan
tietoteknisen osaamisen avulla ja uusia teknologisia mahdollisuuksia hyödyntäen.
Helsingin Uusi yhteiskoulu tekee yhteistyötä huoltajien sekä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa
kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Pedagogiset tiimit kehittävät toiminnan rakenteita ja
oppilashuoltotyöryhmä seuraa erityisesti sosiaalisen ulottuvuuden toteutumista huoltajien sekä
ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön avulla.

4.2. Oppimisympäristöt ja työtavat
Oppimisympäristöillä tarkoitetaan monenlaisia oppimisen tiloja ja paikkoja sekä yhteisöjä ja
toimintakäytäntöjä. Oppimisympäristöön kuuluvat myös välineet, palvelut ja materiaalit, joita
opiskelussa käytetään. Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri oppimisympäristöjä ja
työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Hyvässä oppimisympäristössä
keskeisiä ovat oppilaan osallistuminen ja yhteisöllinen tiedon rakentuminen sekä vuorovaikutus,
ajattelu, kokemukset. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan oivallusta itsestään oppijana ja
omistajuutta oman oppimisympäristönsä kehittäjänä. Oppimisympäristöjä ovat kaikki oman
elämisen, liikkumisen ja toiminnan tilat. Koulun lähiympäristö ja Helsinki kaupunkina ovat monien
mahdollisuuksien oppimisympäristö.
Oppimisympäristöjen hahmottamisessa ja hyödyntämisessä oppija tarvitsee monenlaista
osaamista: ajattelun ja oppimisen taitoja, arjen taitoja, kulttuurien kohtaamisen taitoja, tieto - ja
viestintäteknologisia taitoja, työelämän taitoja sekä kestävän kehityksen, tulevaisuuden
rakentamisen taitoja ja verkostoitumisen taitoja. Näiden kautta oppija rakentaa maailmankuvaansa
ja ottaa haltuun omaa oppimistaan monikanavaisesti.
Oppimisympäristön eri elementit muodostavat pedagogisesti toimivan kokonaisuuden. Tieto- ja
viestintäteknologia sulautuu luontevasti oppimisympäristöön tukien oppimista sekä työtapojen ja
oppimisympäristöjen jatkuvaa kehittymistä. Tiedon, työn ja osaamisen luonne edellyttää tieto- ja
viestintäteknologian käyttöä osana pedagogista ja digitaalista oppimisympäristöä. Oppilaat
pääsevät monipuolisesti käyttämään opiskelussaan laitteita, ohjelmistoja, sisältöjä ja palveluita.
Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään vuorovaikutuksen ja yhteisöllisen tiedon rakentamisen
välineenä. Se on myös itseilmaisun ja reflektiivisen ajattelun sekä metakognitiivisten taitojen
kehittämisen väline, joka tarjoaa mahdollisuuden myös oppilaskohtaisten oppimisympäristöjen
luomiseen.

Oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden.
Joustavilla järjestelyillä tuetaan oppilaan itsetuntoa ja motivaatiota. Yksilöllisten pedagogisten
ratkaisujen avulla jokainen oppija saa onnistumisen elämyksiä ja sitä kautta innostusta oman
osaamisensa kehittämiseen. Hyvä oppimisympäristö tukee oppilaan aktiivista osallistumista ja
omien oppimispolkujen suunnittelua.
Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden
tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen tietoinen valinta tukee ja ohjaa koko
opetusryhmän ja yksittäisen oppilaan oppimista. Vaihtelevat työtavat ja monipuolinen arviointi tuovat
oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä antavat oppilaalle mahdollisuuden osoittaa
osaamistaan eri tavoin.
Opetuksen eheyttäminen ja eriyttäminen ohjaavat työtapojen valintaa. Työtavoilla luodaan
mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn, kokonaisuuksien opiskeluun, toiminnallisuuteen ja
monikanavaisuuteen. Pelillisyys, leikillisyys ja joustavuus ovat keskeistä työtavoissa. Työtapojen
valinnalla tuetaan myös yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan
vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan jakamaan tehtäviä keskenään ja olemaan
vastuussa sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista. Opettaja valitsee työtapoja
vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa sekä ohjaa oppilaita suunnittelemaan ja arvioimaan
työskentelytapoja. Yhteinen tavoitteiden ja arviointikriteerien pohdinta motivoi, ohjaa ja sitouttaa
tavoitteiden mukaiseen työskentelyyn.
Oppimisympäristöjen kehittämisen tavoitteena on niiden autenttisuuden, monipuolisuuden ja
oppimisen omistajuuden tukemista. Oppimisympäristöjen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä
huomiota. Oppimisympäristöt tukevat oppijakeskeistä opiskelua. Koulun rakenteet tukevat
oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja joustavuutta.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään opetuksessa kullekin
oppiaineella tarkoituksenmukaisella tavalla koulun tietostrategian pohjalta. Oppilaat ovat mukana
kehittämässä ja arvioimassa oppimisympäristöjä

Työtapoja kehitetään painottaen oppilaiden ja opettajien yhteistyötä, osallisuutta ja aktiivisuutta
toiminnallisissa oppimisympäristöissä. Painopistealueina on vuorovaikutuksessa tapahtuvan
oppimisen, yhdessä tekemisen sekä jaettuun asiantuntijuuteen perustuvan toimintakulttuurin
tukeminen, koulurakennuksen ulkopuolella tapahtuvan monipuolisen oppimisen edistäminen sekä
tilojen rooli toimintakulttuurin monipuolistamisessa.
Oppilaat valitsevat mahdollisuuksien mukaan itselleen sopivia työtapoja ja oppimisympäristöjä
oppitunneilla. Opettaja ohjaa oppilasta työtapojen valinnassa. Oppilaat saavat antaa palautetta
työtavoista sekä oppimisympäristöistä kurssipalautteessa ja opettajat tekevät jatkuvaa pedagogista
yhteistyötä sekä kehittämistä.

4.3. Monialainen, ilmiöpohjainen oppiminen
Helsingissä ilmiöpohjaisilla oppimiskokonaisuuksilla tarkoitetaan kokonaisvaltaista, tietojen ja
taitojen eheytettyä opiskelua, jossa tarkastellaan todellisen maailman ilmiötä oppiainerajat ylittäen.
Jokainen oppilas opiskelee vähintään kaksi tällaista oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista
monialaista oppimiskokonaisuutta lukuvuoden aikana. Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet
koskevat kaikkia oppiaineita ja ne toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden opettajien ja muun
henkilöstön sekä yhteistyötahojen kanssa. Oppilaat osallistuvat oppimiskokonaisuuksien
suunnitteluun ja työtapojen valintaan sekä arviointiin.
Ilmiöpohjaiset oppimiskokonaisuudet edistävät tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista
sekä yhteiskunnassa ja tulevassa työelämässä tarvittavia ydintaitoja. Työskentelyote on tutkiva ja
siinä käytetään mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita sekä tieteenalojen menetelmiä ja
lähteitä. Ilmiöpohjaisen oppimiskokonaisuuden tavoitteet ja sisällöt johdetaan opetussuunnitelman
tavoitteista ja oppilaan osaamista arvioidaan näiden pohjalta. Oppilas saa palautetta
oppimisprosessin aikana ja oppilaan osoittama osaaminen otetaan huomioon oppiaineissa
annettavaa sanallista arvioita tai numeroarvosanaa muodostettaessa.

Opettaja ohjaa oppilaita erilaisten ajattelu- ja oppimisstrategioiden käyttöön. Oppilas oppii erilaisia
tapoja ajatella, toimia ja tarkastella maailmaa sekä löytämään yhteyksiä ja merkityksiä tutkittavista
ilmiöistä ja teemoista. Hänelle syntyy ymmärrys opiskeltavasta todellisen maailman ilmiöstä.
Tietoteknologian käyttö mahdollistaa erilaiset yhteisöllisen oppimisen pedagogiset ratkaisut sekä
kansainvälisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön.
Kyseessä on yhteisöllinen oppimisprosessi, jossa rakennetaan yhdessä ymmärrystä tarkastelun
kohteena olevasta ilmiöstä. Jokainen oppilas voi edetä oman osaamisensa mukaisesti, hän saa
merkittäviä tehtäviä yhteisessä oppimisprosessissa, kokee oman osuutensa tärkeäksi ja sitoutuu
tavoitteelliseen oppimisprosessiin. Opiskelussa käytetään erilaisia joustavia opetusjärjestelyjä ja
siinä mahdollistetaan myös eri-ikäisten oppilaiden työskentelyn yhdessä. Työskentelyssä ja
arvioinnissa painotetaan oppimisprosessia. Jatkuvan arvioinnin avulla oppilasta ohjataan oman
oppimisprosessin omistajuuteen.
Opettajan tehtävä on luoda oppimiselle edellytykset ja ohjata menetelmällisesti oppilaan
oppimisprosessia sekä varmistaa, että oppilas ymmärtää opiskeltavan ilmiön liittyvät keskeiset
käsitteet ja käsitehierarkiat.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opetuksen eheyttäminen sekä ilmiöpohjaiset kokonaisuudet
suunnitellaan vuosisuunnitelmatasolla. Lukuvuoden rakenteeseen varataan aikaa ilmiöopetukselle
sekä suunnitteluaikaa ja erilliset opintojaksot, joiden puitteissa kokonaisuudet toteutetaan.
Oppilaat ovat mukana oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa aina
jokaista ilmiökokonaisuutta suunniteltaessa. Oppilailta kysytään ideoita sekä ilmiöiden aiheiden,
sisältöjen oppimisympäristöjen että työskentelytapojen suhteen.

Ilmiöt ja eheyttäminen tapahtuvat useamman aineen yhteistyönä. Rakenteet ilmiöille ja
eheyttämiselle määritellään lukuvuosikohtaisesti toimintasuunnitelmassa.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet toteutetaan koulussa oppiaineissa tapahtuvat opetuksen lisäksi
ilmiöviikkojen sekä projektiviikkojen sisällä sekä erillisinä teemapäivinä. Toiminta määritellään
tarkemmin vuosikohtaisessa toimintasuunnitelmassa.
Ilmiöiden arviointi on lähinnä prosessin arviointia. Arvioinnissa käytetään itsearviointia ja
vertaisarviointia opettajan arvioinnin rinnalla. Ilmiöopetuksen arviointi voi vaikuttaa siihen liittyvän
oppiaineen arviointiin.

LUKU 5 OPPIMISEN, KASVUN JA
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä.
Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö
ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön
järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien
ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.
Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä
turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Opettaja seuraa oppilaidensa
oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia sekä ohjaa ja tukee heitä heti ongelmia havaittuaan. Hän
myös arvostaa ja edistää oppilaiden vahvuuksia. Keskeistä on rakentava vuorovaikutus oppilaiden
ja huoltajien kanssa sekä opettajien keskinäisessä ja oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävässä
yhteistyössä.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Siihen kuuluu säännöllinen osallistuminen
koulutyöhön, reilu ja arvostava suhtautuminen koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten
sääntöjen noudattaminen. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden- sekä työn ja työrauhan
kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä.

5.1.1. Yhteinen vastuu ohjaustoiminnasta
Ohjaustoiminta muodostaa oppilaan kasvua ja kehitystä tukevan koko perusopetuksen ja sen
jälkeisten opintojen jatkumon. Kaikkien opettajien ja koulun muiden työntekijöiden antaman
ohjauksen tuella oppilas tekee omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja lähtökohtiinsa sekä
kiinnostuksiinsa perustuvia arkielämää ja oppimista koskevia ratkaisuja sekä valintoja.
Ohjaustoiminnalla edistetään oppilaan hyvinvointia, koulutyön onnistumista ja opintojen sujumista
sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilas
oppii kehittämään ikätasonsa ja kehityksensä mukaisesti opiskeluvalmiuksiaan ja
vuorovaikutustaitojaan. Hän tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa aktiivisesti omaan elämäänsä
liittyvään suunnitteluun ja päätöksentekoon osana omaa yhteisöään ja ympäröivää yhteiskuntaa.
Oppilaat tarvitsevat ohjausta koko perusopetuksen ajan ja erityisesti koulutuksen eri nivelvaiheissa
ja valintatilanteissa. Ohjauksen tavoitteiden toteutumisen kannalta keskeistä on oppilaan yksilöllisen
kehityksen huomioiminen. Tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla tärkeää on oppimisen vaikeuksien
mahdollisimman varhainen tunnistaminen sekä kasvun ja kehityksen ongelmiin puuttuminen
varhaisessa vaiheessa.
Ohjaustoiminnan periaatteet ja työnjako eri toimijoiden kesken määritellään koulukohtaisessa
ohjaussuunnitelmassa. Koulun ohjaussuunnitelmassa kuvataan ohjauksen järjestämisen rakenteet,
toimintatavat, työn- ja vastuunjako sekä monialaiset verkostot, joita tarvitaan ohjauksen tavoitteiden
toteutumiseksi. Suunnitelmassa kuvataan myös kodin ja koulun ohjausyhteistyö, koulun
työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

Ohjaustoiminnasta vastaavat koulun opettajat yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan sekä
koulun muun henkilökunnan kanssa. Tärkeää on myös yhteistyö huoltajien kanssa. Oppiaineen
oppilaanohjaus tavoitteet ja sisällöt on kuvattu luvussa 14.4.19.

5.2. Yhteistyö
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tehdään monipuolista yhteistyötä perusopetuksen
yhtenäisyyden, eheyden ja laadun varmistamiseksi, toiminnan avoimuuden lisäämiseksi sekä
oppilaiden oppimisen ja kasvun tukemiseksi. Yhteistyö on suunnitelmallista ja sen toteutumista
arvioidaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.
Koulun henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista.
Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen.
Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa
ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin opetusviraston sekä
yksityiskoulujen liiton kanssa. Tämän toiminnan tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja
yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja
kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä.
Helsingin Uusi yhteiskoulu toimii erilaisissa alueellisissa ja kaupungin tason verkostoissa.
Moniammatillinen verkostotyö edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäisee
syrjäytymistä. Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja
tukee koulun kasvatustehtävää.
Oppilaan eheän oppimispolun varmistamisessa keskeistä on toimiva yhteistyö alueen lähikoulujen
sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa.

Helsingin Uusi yhteiskoulu, Pihlajamäen ala-aste ja Pihlajiston ala-aste muodostavat alueen
lähikouluverkon. Lähikouluverkossa tehdään yhteistyötä rehtori-, opettaja- ja muu
henkilökuntatasolla. Tiivistä yhteistyötä tehdään etenkin nivelvaiheessa. Koulu osallistuu
opetusviraston rehtorikokouksiin ja koulutuksiin.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa nähdään, että alueellinen verkostotyö on tärkeää. Rehtori pitää
huolen, että kutsut verkostotapaamisiin menevät oikeille henkilöille ja kokouksiin on mahdollista
osallistua. Alueellista verkostoyhteistyötä tehdään koillisen alueen eri toimijoiden kanssa.

5.2.1 Kodin ja koulun yhteistyö
Helsingin Uusi yhteiskoulu tekee yhteistyötä kotien kanssa oppilaan hyvinvoinnin edistämiseksi ja
oppimistulosten parantamiseksi. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen,
tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Koulun tehtävänä on järjestää opetusta siten, että
jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta. Huoltajalla taas on
ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että lapsi suorittaa oppivelvollisuuden.
Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yksilö- että yhteisötasolla. Yhteistyö ilmenee
oppilaskohtaisina ja yhteisinä tapaamisina ja tapahtumina. Yhteiset tapahtumat suunnitellaan
sellaisiksi, että ne tukevat huoltajien verkostoitumista, avointa vuorovaikutusta ja aktiivista
osallistumista koulun toimintaan. Koulu tukee vanhempien verkostoitumista luokka- ja koulutasolla
ja kutsuu huoltajia kehittämään yhteistyön muotoja yhdessä koulun kanssa.
Oppilaskohtaisessa kodin ja koulun yhteistyössä kannustava sekä oppilaan oppimista ja kehitystä
myönteisesti kuvaava palaute on tärkeää. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus
ja yksilölliset tiedon ja tuen tarpeet. Yhteistyön merkitys korostuu perusopetuksen nivelvaiheissa,
erilaisissa valintatilanteissa ja suunniteltaessa oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Ennen
erityisen tuen päätöksen tekemistä kuullaan aina oppilasta ja hänen huoltajiaan.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa järjestetään vanhempainilta vähintään kerran lukuvuodessa
jokaiselle luokka-asteelle.
Jokaisen seitsemäsluokkalaisen huoltaja kutsutaan vanhempainvarttiin. Mahdollisuus tapaamiseen
tarjotaan kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten vanhemmille. Yhdeksännellä luokalla
oppilaanohjaaja tapaa vanhemmat tarvittaessa ohjauskeskustelussa.
Oppilaan tukeen liittyvissä kysymyksissä tehdään tiivistä moniammatillista yhteistyötä yhdessä
huoltajien kanssa.
Kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä on ensisijaisesti vastuussa ryhmänohjaaja.Vanhemmat ja
perheet ovat tervetulleita koulun juhliin ja teemapäiviin.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa huomioidaan perheet yksilöllisesti. Tämä otetaan huomioon
palaverien aikoja järjestettäessä, tulkkipalveluita tarjottaessa ja muissa erityistä huomiota vaativissa
tilanteissa.
Koulun opetussuunnitelma julkaistaan koulun verkkosivuilla. Vanhempaintapaamisissa
ryhmänohjaaja, opettajat ja rehtori kertovat oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista,
opiskeluun liittyvistä valinnoista sekä lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Yhteydenpidossa koteihin
hyödynnetään monipuolisesti eri välineitä.

5.3. Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, jossa työrauha ja opiskelun
esteetön sujuminen on varmistettu. Työrauhaan voidaan vaikuttaa monilla koulun keinoilla, joista
keskeisiä ovat opettajan antama jatkuva ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja
huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä
vahvistamalla luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Koululla on oikeus käyttää

työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumiseksi myös
kasvatuskeskustelua ja perusopetuslain mukaisia kurinpitokeinoja.
Kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan epäasialliseen käyttäytymiseen.
Keskustelun tarkoituksena on yhdessä oppilaan kanssa yksilöidä toimenpiteeseen johtanut teko tai
laiminlyönti, kuulla oppilasta, selvittää laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä pohtia
keinot tilanteen korjaamiseksi. Menettelyn tavoitteena on löytää myönteisiä keinoja koulussa
käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa käytetään mallina Helsingin kaupungin opetusviraston laatimaa
kasvatuskeskustelulomaketta. Yhteinen lomake varmistaa toimintatapojen laillisuuden ja
yhdenmukaisuuden sekä oppilaiden yhdenvertaisen kohtelun. Kasvatuskeskustelut tukevat koulun
järjestyssääntöjen toteutumista.
Kurinpidossa ja työrauhan turvaamisessa voidaan käyttää vain laissa mainittuja keinoja ja että näitä
keinoja käytettäessä noudatetaan hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käyttö perustuu
asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä
riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan
ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös
oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita
häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.

5.4. Perusopetuksen järjestäminen eri tilanteissa
5.4.1 Vuosiluokkiin sitomaton opetus
Vuosiluokkiin sitomaton opetus on yksilöllisen opinnoissa etenemisen mahdollistava joustava
opetusjärjestely. Helsingin kaupungin peruskouluissa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta voidaan
käyttää koko koulun, tiettyjen vuosiluokkien tai yksittäisten oppilaiden opetuksen järjestämisessä.
Mahdollisuutta opiskella oman opinto-ohjelman mukaan on erityisesti syytä harkita silloin, kun
oppilas on vaarassa keskeyttää opintonsa.

Oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaan. Eri oppiaineiden opinnoissa edetään vuosiluokkiin
jaetun oppimäärän sijasta oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti. Opiskelu tapahtuu ryhmässä.
Oman opinto-ohjelman mukaan eteneminen mahdollistaa joustavat järjestelyt ja etenemisen
oppilaan omien taitojensa ja vahvuuksien mukaan. Tämä antaa mahdollisuuden oppilaan
lahjakkuuksien edistämiseen ja vahvistamiseen.
Oppilas osallistuu oman opinto-ohjelmansa laadintaan yhdessä opettajien ja huoltajien kanssa.
Oleellista oman opinto-ohjelman mukaan etenemisessä on se, että oppilas sitoutuu omaan
opiskeluunsa ja ottaa vastuuta siitä omien edellytystensä mukaisesti.
Vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytettäessä tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja niihin liittyvät
keskeiset sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. Opintokokonaisuudet muodostetaan
kussakin aineessa tai aineryhmässä valtioneuvoston asetuksen määrittelemien tuntijaon
nivelkohtien väliin muodostuvien vuosiluokkakokonaisuuksien pohjalta. Vuosiluokkakokonaisuudet
voidaan tarvittaessa jakaa kahdeksi tai useammaksi opintokokonaisuudeksi.
Opintokokonaisuuksien sisältö voidaan myös muodostaa yhdistämällä eri oppiaineiden ja
aineryhmien tavoitteita ja sisältöjä.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa vuosiluokkiin sitomatonta opetusta käytetään lähinnä opintojen
päättövaiheessa. Oppilas voi täydentää puuttuvia suorituksia kursseittain vuosiluokkiin
sitomattomasti, kunnes oppivelvollisuus täyttyy. Toimenpiteet kirjataan oppilaan
oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan.
Vuosiluokkiin sitomattomasti edettäessä otetaan huomioon oppimisen arviointia sekä seuraavalle
vuosiluokalle siirtymistä koskevat erityismääräykset oppimisen arviointia käsittelevässä luvussa 6.

5.4.2 Yhdysluokkaopetus
Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Opetus yhdysluokassa voidaan toteuttaa kokonaan
oppilaiden vuosiluokkien mukaisesti tai osittain vuorokurssiperiaatetta noudattaen.
Vuorokursseittain opiskeltaessa tulee huolehtia opiskeltavien sisältöjen jatkuvuudesta ja
johdonmukaisesta etenemisestä. Erityisesti on huolehdittava oppilaiden opiskelutaitojen
kehittymisestä. Yhdysluokkaopetuksessa tulee aina turvata oppilaan oikeus opetussuunnitelmassa
määritelty kokonaistuntimäärä. Mikäli oppilas siirtyy vuorokurssiperiaatteen mukaisesta opiskelusta
vuosiluokittain etenevään opiskeluryhmään, oppilaan opetus järjestetään yksilöllisesti mahdollisen
puuttuvan oppimäärän tai sen osan suorittamiseksi.
Yhdysluokkaopetuksessa on hyvät edellytykset edistää opetuksen eheyttämistä ja käyttää
monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Yhdysluokkaopetuksessa hyödynnetään erityisesti vertais- ja
mallioppimisen mahdollisuuksia. Yhdysluokissa lähiopetusta voidaan tukea ja rikastaa myös
etäyhteyksiä hyödyntäen.

5.4.3 Etäyhteyksiä hyödyntämä opetus
Perusopetuksessa voidaan hyödyntää etäyhteyden kautta tapahtuvaa opetusta ja näin täydentää
opetusta sekä tarjota monipuolisia opiskelumahdollisuuksia eri oppiaineisiin. Etäyhteyden kautta
annettavasta opetuksesta vastaa aina perusopetuksen järjestämisluvan saanut opetuksen
järjestäjä. Opetustavan soveltuvuutta pohditaan erityisesti oppilaiden iän ja edellytysten
näkökulmasta.
Etäyhteyksillä voidaan tukea erityisesti harvemmin opiskeltujen kielten ja uskontojen sekä
valinnaisten aineiden opetusta. Etäyhteyksiä hyödyntävällä opetuksella edistetään oppilaiden
yhdenvertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen ja laadukkaaseen perusopetukseen koulun koosta ja
sijainnista riippumatta. Etäyhteyksien käyttö lisää osaltaan koulun toiminnan ekologista kestävyyttä.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä opetusta voidaan sekä eriyttää että eheyttää. Opetuksella voidaan
vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin - tarjota erityislahjakkuuden kehittymistä tukevaa opetusta,
syventää koulun tarjoamaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea tai huolehtia opetuksesta joissakin
poikkeustilanteissa, esimerkiksi oppilaan pitkän sairausjakson aikana. Etäyhteyksien ja erilaisten
opetusteknologioiden käyttö monipuolistavat oppimisympäristöjä. Tällöin voidaan käyttää eri
opettajien osaamista sekä koulun yhteistyökumppaneiden ja mahdollisten kansainvälisten
verkostojen asiantuntemusta oppilaiden tarpeiden ja opetuksen tavoitteiden mukaisesti.
Oppimisympäristön turvallisuudesta sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan
samojen periaatteiden mukaisesti kuin muissakin opetustilanteissa. Opetusryhmällä tulee olla
turvallisuudesta ja hyvinvoinnista vastaava opettaja ja oppilaiden mahdollisuudet oppimista
edistävään vuorovaikutukseen tulee turvata. Oppilaiden tarpeet huomioonottavalla ja
opetusteknologian mahdollisuuksia hyödyntävällä pedagogisella suunnittelulla varmistetaan
opetuksen laadukas toteuttaminen. Tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön toteutumiseen
kiinnitetään erityistä huomiota.

5.4.4. Joustava perusopetus
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa ei järjestetä joustavaa perusopetusta, mutta tarvittaessa
oppilashuoltoryhmä suosittelee ja ohjaa oppilata Helsingin kaupungin järjestämään joustavaan
perusopetukseen.
Helsingissä joustavan perusopetuksen toimintaa järjestetään opetuslautakunnan määrittelemissä
peruskouluissa. Pienryhmässä opiskelee kymmenen 7.-9. vuosiluokan oppilasta. Opetus
toteutetaan perusopetusta koskevien säädösten ja opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Toiminnan suunnittelua, organisointia, seurantaa ja arviointia varten toimii kuntakohtainen
moniammatillinen ohjausryhmä.
Joustava perusopetus on tarkoitettu nuorille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio
sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä.
Toiminnan tavoitteena on toiminnallisella ja työpainotteisella opiskelulla tukea elämänhallintataitojen
ja opiskeluvalmiuksien kehittymistä sekä tukea peruskoulun loppuun saattamista. Lisäksi oppilasta

tuetaan yksilöllisesti toisen asteen koulutukseen siirtymisessä ja edistetään hänen valmiuksiaan
menestyä jatko-opinnoissa. Toiminnan tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle soveltuva
jatko-opiskelupaikka.
Joustavan perusopetuksen pienryhmän opetuksesta vastaa ensisijaisesti erityisluokanopettaja.
Oppilas voi osallistua opetukseen osittain myös muissa yleisopetuksen ryhmissä. Joustavan
perusopetuksen opettaja tekee verkostoyhteistyötä.
Koulun toimintatapoja ja opetusmenetelmiä kehitetään, niin että ne vastaavat joustavaan
perusopetukseen valittujen oppilaiden yksilöllisiä tarpeita. Erityistä huomiota kiinnitetään
työmuotoihin, joilla lisätään oppilaiden osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta kouluyhteisössä sekä
vahvistetaan huoltajien ja kaikkien joustavassa perusopetuksessa työskentelevien yhteistä
kasvatustyötä. Opetuksessa painotetaan toiminnallisia ja työpainotteisia opiskelumenetelmiä.
Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla. Opiskelu
koulun ulkopuolella muissa oppimisympäristöissä, on oleellinen osa joustavaa perusopetusta.
Opiskeluun sisältyy opetussuunnitelmaan soveltuvia erilaisia opinto- ja vierailukäyntejä.
Päättövaiheessa painotetaan myös tutustumista 2. asteen oppilaitoksiin.
Joustavan perusopetuksen oppilaalla on oikeus säädösten mukaiseen oppimisen ja koulunkäynnin
tukeen, ohjaukseen ja oppilashuoltoon. Poikkeuksellisesti joustavaan perusopetukseen voidaan
ottaa myös erityistä tukea saava oppilas, mikäli oppilas kykenee noudattamaan opetuksessa
käytettävää opetussuunnitelmaa ja järjestelyä voidaan pitää oppilaan edun mukaisena.
Joustavan perusopetuksen oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tai päivitetään hänelle jo
aiemmin laadittua oppimissuunnitelmaa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan myös oppilaan
opetuksen järjestäminen koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä. Mikäli oppilas saa erityistä
tukea, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.
Joustavan perusopetuksen toimintaan hakeudutaan erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Oppilas
valitaan joustavan perusopetuksen toimintaan oppilaan ja/tai hänen huoltajiensa tekemän
hakemuksen, koulun moniammatillisen kokouksen jäsenen (kuraattori, psykologi, erityisopettaja tai

opinto-ohjaaja) suosituksen sekä haastattelun perusteella. Suosituksen kokoaa oppilaan asian
parhaiten tunteva henkilö. Haastatteluun kutsutaan oppilas ja hänen huoltajansa.
Jos oppilas siirtyy pois joustavasta perusopetuksesta ennen perusopetuksen päättymistä, tehdään
joustavan perusopetuksen päättymisestä hallintopäätös. Päätös voi tällöin perustua oppilaan ja/tai
huoltajan kirjalliseen ilmoitukseen.

5.4.5 Sairaalaopetus

Erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa
perusopetuslain 6§ tai 28§:ssä tarkoitetussa koulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa, johon
oppilas on otettu.
Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta
siinä määrin kuin se oppilaan terveys huomioon ottaen on mahdollista. Hoidosta vastaavan
sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään myös muulle erikoissairaanhoidossa olevalle
oppivelvolliselle oppilaalle opetusta ja tukea siinä määrin kuin se hänen terveytensä, pedagogiset
erityistarpeensa ja erikoissairaanhoidon hoidolliset ja kuntoutukselliset toimenpiteet huomioon
ottaen on perusteltua, jos opetuksen järjestäminen muutoin ei ole perusopetuslain tai muun lain
mukaisista tukitoimista huolimatta oppilaan edun mukaista.
Sairaalaopetuksen järjestämisestä ja opetukseen sekä opetuksesta siirtymisestä siirtymisen
kannalta välttämättömästä tuesta sovitaan oppilaan kotikunnan kanssa, kun on kuultu oppilasta,
huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilashuollosta
vastaavia henkilöitä. Mikäli sopimukseen ei päästä, päätöksen tekee hoidosta vastaavan sairaalan
tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunta.
Helsingissä sairaalassa potilaana olevan ja muussa erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen
opetuksesta vastaa sairaalakoulu. Oppilaat ovat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS)

lasten- ja nuorten somaattisten, neurologisten, psykiatristen osastojen ja avohoitoyksiköiden sekä
Helsingin Diakonissalaitoksen lapsi- ja perhetyön palvelualueen peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria.
Sairaalakoulussa on oppilaspaikkoja erikoissairaanhoidon avohoidossa oleville peruskoululaisille.
Opetusvirasto ilmoittaa erikseen seuraavan lukuvuoden vapautuvien oppilaspaikkojen
hakumenettelystä ja aikatauluista. Lukuvuoden aikana vapautuville oppilaspaikoille on jatkuva haku.
Avohoidon koulupaikkoihin oppilaaksiotosta päättää opetuspäällikkö.

5.5 Perusopetusta tukeva muu toiminta
5.5.1 Koulun kerhotoiminta
Kerhotoiminta on oppituntien ulkopuolista toimintaa, joka noudattaa koulun kasvatuksellisia,
opetuksellisia ja ohjauksellisia tavoitteita. Koulu suunnittelee, arvioi ja kehittää kerhotoimintaa
yhdessä oppilaiden, eri toimijoiden ja huoltajien kanssa.
Kerhotoiminnan perusedellytys on toiminnan vapaaehtoisuus, maksuttomuus ja oppilaiden oma
motivaatio. Kerhotoiminnalla voidaan tukea oppilaan päivän kokonaisuutta. Toiminnalla edistetään
yhteisöllisyyttä ja rikastutetaan koulun toimintakulttuuria ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eettistä kasvua ja
kehitystä. Tavoitteena on lisätä harrastuneisuutta ja tuottaa yhdessä tekemisen, osaamisen,
onnistumisen ja ilon kokemuksia. Kerhotoiminnan järjestämis- ja toteuttamistapoja kehitetään ja
oppimisympäristöjä muokataan oppilaiden kanssa.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa kerhotoiminnasta päätetään vuosittain, sitä järjestetään
resurssien mukaisesti ja toiminta kuvataan vuosittain toimintasuunnitelmassa.

5.5.3 Kouluruokailu
Kouluruokailu tukee osaltaan oppilaiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Koulun aikuiset
huolehtivat ruokailun ohjauksesta, valvonnasta ja tapakasvatuksesta. Helsingissä ruokailuhetkillä on

tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä
sosiaalista kanssakäymistä.
Opetus- ja ruokapalveluhenkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja
kehittämisessä. Kouluruokailun tavoitteista ja käytännön järjestelyistä keskustellaan myös kotien
kanssa.
Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun, ruokahetkien ja ruokailuympäristön
viihtyisyyden suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä opetus- ja ruokapalveluhenkilöstön
kanssa. Kouluruokailuun osallistumista, ruoan ja ruokailutilanteen laatua ja toteutumista seurataan,
arvioidaan ja niistä tiedotetaan säännöllisesti kouluyhteisössä ja koteihin.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa toimii ruokalatoimikunta, joka koostuu peruskoulun oppilaista,
lukion opiskelijoista, ruokalan henkilökunnasta ja ohjaavasta opettajasta.

5.5.4 Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat

Kouluvuosi on jaettu kuuteen jaksoon. Lukujärjestys vaihtuu jaksoittain. Opetus toteutetaan
pääsääntöisesti 90 minuutin oppitunteina, joiden välissä on 30 minuutin tauko. Toisen tauon aikana
on ruokatunti.
Välituntien aikana pyritään järjestämään oppilaille mielekästä toimintaa yhdessä tukioppilaiden
kanssa. Koulupäivä alkaa päivänavauksella.
Lukuvuoden aikana järjestetään erilaisia koulun yhteisiä tapahtumia, retkiä ja juhlia. Vuotuiset
tapahtumat esitellään tarkemmin toimintasuunnitelmassa.

5.5.5 Koulumatkat
Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Helsingissä
koulumatkat ovat turvallisia ja oppilaat kulkevat koulumatkat pääsääntöisesti itsenäisesti. Yhdessä
kotien kanssa ohjataan oppilaita huolehtimaan koulumatkalla omasta ja muiden turvallisuudesta
sekä käyttäytymään asiallisesti matkan aikana.
Koulukuljetuksien odotusaikojen valvonnasta ja ohjatusta toiminnasta sekä matkojen aikaisesta
turvallisuudesta huolehditaan sopimalla yhteisistä menettelytavoista. Niistä sekä
kuljetusjärjestelyistä tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Koulumatkoilla ei sallita kiusaamista
väkivaltaa tai minkäänlaista häirintää. Koulun tehtävänä on ilmoittaa koulumatkoilla tapahtuneista
häiriötilanteista huoltajille ja tukea huoltajia asian selvittämisessä.
Liikennekasvatus sisältyy useiden oppiaineiden ainekohtaiseen opetussuunnitelmaan. Lisäksi
turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ohjataan koulun ulkopuolelle suuntautuvien retkien ja
opintokäyntien yhteydessä.

5.5.6 Koulunkäyntiavustajatoiminta
Koulunkäyntiavustaja ohjaa ja tukee oppilasta päivittäisissä tilanteissa oppimiseen ja koulunkäyntiin
liittyvien tehtävien suorittamisessa opettajan tai muiden tuen ammattihenkilöiden ohjeiden
mukaisesti. Avustajan antama tuki edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta sekä
myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustajapalvelun tavoitteena on tukea yksittäistä oppilasta
siten, että hän kykenee ottamaan yhä enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään.
Avustajan antama tuki voidaan suunnata yksittäiselle oppilaalle tai koko opetusryhmälle

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri
Helsingin kaupungin peruskouluissa on yhtenäinen arviointikulttuuri, jossa keskeistä on arvioinnin
eettisyys ja oikeudenmukaisuus. Arvioinnista saatua tietoa käytetään myös opetuksen ja muun
koulutyön suunnittelun sekä kehittämisen pohjana. Rohkaiseva ja kannustava arviointi innostaa
oppilasta yritteliäisyyteen sekä ylittämään omat odotuksensa osaamisestaan. Oppilas iloitsee
omasta osaamisestaan ja edistymisestään. Arvioinnista saatu palaute rakentaa merkittävästi
oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja ihmisenä sekä vahvistaa oppilaan luottamusta omiin
kykyihinsä. Monipuolinen arviointi ohjaa oppilaan kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä
laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Oppilas oppii iloitsemaan omasta osaamisestaan ja
edistymisestään. Oppilaat osallistuvat aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Oppilaita
ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen
ja opettajille. Tämä luo edellytyksiä oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin taitojen
kehittymiselle perusopetuksen aikana.
Oppilaan oppimista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti. Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan
erillisenä kokonaisuutenaan. Arvioinnissa painottuu oppimisprosessi yksittäisten suoritusten sijaan.
Oppilaat ja opettajat keskustelevat yhdessä oppimisprosessista ja sen arvioinnista. Oppilasta
tuetaan oman oppimisprosessinsa ja edistymisensä ymmärtämisessä ja näkyväksi tekemisessä
koko oppimisprosessin ajan. Oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri arviointimuodot sekä sen,
miten hän voi itse vaikuttaa omaan oppimiseensa. Arvioinnista saatu palaute ohjaa oppilaan
kokonaisvaltaista oppimista ja kasvua sekä laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
Opettajan, oppilaan ja huoltajien yhteiset oppimisprosessia koskevat arviointikeskustelut edistävät
keskinäistä luottamusta ja vahvistavat oppilaan sekä huoltajien osallisuutta. Oppilaalla ja huoltajalla
on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa arviointikulttuurin kehittämisen paikalliset painopistealueet
toteutetaan siten, että arvioinnissa painottuvat oppimisprosessin arviointi sekä opetussuunnitelman
mukaisesti oppilaan osaamisen mukainen kokonaisarviointi. Oppijalle pyritään antamaan realistinen
kuva omasta osaamisestaan ja kehityksestä sekä tukemaan myönteistä kehitystä oppimisessa.
Oppimisprosessin arvioinnin tulisi olla kannustavaa, oppijan realistista oppijakäsitystä sekä oppijan
tavoitteita tukevaa.
Kodeille tiedotetaan arvioinnin periaatteista ja käytänteistä lukuvuosittain vanhempainilloissa sekä
koulun tiedotuskanavia hyödyntäen.

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet
Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana sekä päättöarviointiin.
Opintojen aikainen arviointi on kaikilla vuosiluokilla oppimisen ohjaamista palautteen avulla.
Päättöarvioinnissa keskeistä on oppilaiden osaamisen tason määrittely ja kuvaaminen
päättötodistuksessa annettavien arvosanojen avulla.
Oppilaita arvioidaan suhteessa koulun opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän
suorituksiaan ei verrata toisiinsa, eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan, temperamenttiin tai
muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Numeroarvioinnissa käytetään opetussuunnitelman
perusteissa määriteltyjä, tavoitteista johdettuja arviointikriteereitä. Arviointipalaute on kannustavaa
ja ohjaa oppilasta ymmärtämään, miten toimia tavoitteiden saavuttamiseksi.
Arviointikriteerit on laadittu 6. ja 7. luokan nivelvaiheeseen sekä päättöarviointiin tukemaan
opettajien työtä ja yhtenäistämään arviointia. Kriteerit eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan
ne määrittelevät hyvän osaamisen, eli arvioon ”Hyvä” tai arvosanaan 8, vaadittavan tason.

Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevan oppilaan
suorituksia arvioidaan näissä oppiaineissa suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä
koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin, eikä
osaamisen tason määrittelyssä käytetä edellä mainittuja arviointikriteerejä.
Arviointikäytännöt ja palautteen antaminen suunnitellaan ja toteutetaan oppilaiden ikäkauden ja
edellytysten mukaisesti. Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota oppilaiden onnistumisiin ja
oppimisen edistymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen. Arviointi ja ohjaava palaute edistävät
opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja taitokokonaisuuksiksi sekä kehittävät oppilaiden
metakognitiivisia taitoja ja työskentelytaitoja.
Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä ja otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tavat
oppia, työskennellä ja osoittaa osaamistaan koko oppimisprosessin ajan. Opettaja kokoaa tietoa
oppilaiden edistymisestä oppimisen eri osa-alueilla ja erilaisissa oppimistilanteissa. Tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödynnetään monipuolisesti arvioinnissa.
Oppilaan tuen tarve otetaan huomioon suunniteltaessa ja toteutettaessa arviointiprosessia sekä
osaamisen näyttöjä. Arviointi- ja näyttötilanteissa varmistetaan, että kukin oppilas ymmärtää
tehtävänannon ja saa riittävästi aikaa tehtävän suorittamiseen. Oppilaalla on mahdollisuus osoittaa
osaamistaan myös suullisilla näytöillä.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin
oppilaan kielitausta sekä kehittyvä suomen kielen taito. Jotta oppilas voi osoittaa osaamistaan
mahdollisista suomen kielen puutteista huolimatta, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota
oppilaan tilanteeseen sovitettuihin, monipuolisiin ja joustaviin arviointitapoihin.
Itsearviointi
Oppilaan itsearviointitaidot kehittyvät osana kasvun ja oppimisen prosessia. Oppilaita ohjataan
yksilöinä ja ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä. Oppilaan kyky arvioida omaa

toimintaansa ja oppimistaan kehittyy harjoituksen myötä. Opettaja auttaa oppilaita ymmärtämään
tavoitteet ja etsimään niiden saavuttamiseksi parhaita toimintatapoja.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa arviointi on jatkuvan kehittämisen kohteena. Itsearviointi ja
vertaisarviointi kohdistuvat sekä työskentelyyn, oppimiseen että käyttäytymiseen. Oppimisprosessin
arvioinnissa korostuvat arvioinnin luotettavuus, oikeudenmukaisuus, monipuolisuus ja innostavuus.
Itsearviointi ja vertaisarviointi ovat osa ryhmän työskentelyä, monipuolista, jatkuvaa ja
vuorovaikutteista.
Koulu määrittää lukuvuosisuunnitelmissaan, miten itsearviointi ja vertaisarviointi toteutetaan ja miten
aineryhmät sekä muut pedagogiset tiimit kehittävät arviointia.

6.3 Arvioinnin kohteet
Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi
edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia. Oppimisen arviointi
sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä.
Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen
tasolla tarkoitetaan oppilaan eri tavoin osoittamaa osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja
arvioituna oppilaan suoritusten perusteella. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa
hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä.

Työskentelyn arviointi
Oppilaiden työskentelytaitojen kehittäminen on yksi perusopetuksen keskeisistä tavoitteista.
Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoja ovat

myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja sinnikkäästi
sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa. Keskeisintä on omien oppimisstrategioiden
löytäminen sekä harjaantuminen käyttämään monipuolisesti erilaisia strategioita. Työskentelyä
arvioidaan suhteessa oppilaalle asetettuihin tavoitteisiin.
Työskentelytaitoja harjoitellaan eri oppiaineissa, ilmiöopiskelussa ja koulun muussa toiminnassa.
Opettajat ohjaavat oppilaita sekä yksilöinä että ryhmänä suunnittelemaan työtään ja käyttämään
oppimista edistäviä työskentelytapoja. Oppilaita ohjataan myös tarkastelemaan suunnitelmien
toteutumista sekä arvioimaan työskentelyn onnistumista ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.
Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.
Arviointi perustuu oppiaineiden ja monialaisten ilmiöpohjaisten oppimiskokonaisuuksien tavoitteiden
sisältämiin työskentelyn tavoitteisiin. Oppiaineiden arvioinnin lisäksi oppilas saa palautetta
työskentelytaidoistaan ja niissä edistymisestä. Palautetta voidaan antaa suullisesti ja kirjallisesti.

Käyttäytyminen arvioinnin kohteena
Käyttäytymisen ohjaus sekä käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa
koulun kasvatustehtävää. Oppilaita ohjataan ottamaan huomioon muut ihmiset ja ympäristö sekä
noudattamaan yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja sääntöjä. Oppilas oppii erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa asiallista, tilannetietoista käyttäytymistä ja hyviä tapoja.
Oppilaat ja huoltajat osallistuvat koulun kasvatustavoitteita ja käyttäytymiselle asetettavia tavoitteita
koskevaan keskusteluun ja tavoitteiden määrittelyyn. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun
kasvatustavoitteisiin ja yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin linjauksiin ja järjestyssääntöihin.
Oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta suhteessa koulun opetussuunnitelmassa
käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin.

Käyttäytymisen arvioinnissa erityisen tärkeä on huolehtia, että arviointi ei kohdistu oppilaan
persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Käyttäytyminen
arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan
arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen arviota ei merkitä.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa työskentelylle asetetut yleiset tavoitteet on määritelty sekä
oppiainekohtaisessa opetussuuunnitelmassa että aineryhmäkohtaisesti vuosisuunnittelutasolla.
Oppilaan työskentelytaidoista ja niissä edistymisestä annetaan kirjallista palautetta ja keskustellaan
säännöllisesti osana ryhmänohjausta ja aineenopetusta.
Käyttäytymisen tavoitteet ja arvioinnin kriteeristö on opetussuunnitelman liitteenä. Käyttäytymistä
arvioidaan osana itsearviointia ja arvosana käyttäytymisestä annetaan syys- ja kevätlukukauden
lopussa.
Käyttäytymisen arvosanakriteerit

6.4 Opintojen aikainen arviointi
Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja
palautteen antamisen kokonaisuutta. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja
tukea oppimista sekä edistää itse- ja vertaisarvioinnin taitoja. Siihen sisältyy myös oppilaiden
edistymisen ja osaamisen tason kuvaamista arviointitiedottein ja todistuksin. Oppilaalle ja huoltajalle
annetaan tietoa opintojen edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä riittävästi.

6.4.1 Arviointi lukuvuoden aikana
Oppilas saa ohjausta ja palautetta lukuvuoden aikana osana päivittäistä opiskelua ja työskentelyä.
Opettajan tehtävänä on luoda tilanteita, joissa yhdessä pohtien annetaan ja saadaan oppimista
edistävää ja motivoivaa palautetta. Oppilaan itse- ja vertaisarviointitaidot vahvistuvat.

Oppimista edistävä palaute on laadullista ja kuvailevaa, oppimisen solmukohtia analysoivaa ja
ratkovaa vuorovaikutusta. Siinä otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tavat oppia ja työskennellä.
Oppilaita ohjataan palautteen avulla tiedostamaan edistymisensä ja jäsentämään oman
oppimisensa eri vaiheita sekä löytämään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi. Oppilas oppii
ohjaamaan omaa oppimistaan, asettamaan itselleen tavoitteita ja käyttämään tarkoituksenmukaisia
oppimisstrategioita.
Opettajan tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään, mitä heidän on tarkoitus oppia, mitä he
ovat jo oppineet ja miten he voivat edistää omaa oppimistaan sekä parantaa suoriutumistaan.
Tällainen oppimisprosessia näkyväksi tekevä ja ohjaava palaute edistää oppimaan oppimisen ja
ajattelun taitojen kehittymistä sekä opiskeltavien asioiden jäsentymistä tieto- ja
taitokokonaisuuksiksi.

6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä
Lukuvuoden päättyessä oppilas saa lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin
ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet
opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen
sisältyy käyttäytymisen arviointi, ja siinä on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle
tai hänen jättämisestään luokalle.
Vuosiluokilla 3–7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää. Vuosiluokilla 3–7
sanallista arviointia voidaan käyttää tarvittaessa yksittäisen oppilaan kohdalla, vaikka kyseisellä
vuosiluokalla muutoin käytettäisiin numeroarviointia.
Helsingissä kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa käytetään numeroarvostelua, jota voidaan
täydentää sanallisella arvioinnilla. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelevan oppilaiden arviointi
voi tarvittaessa olla sanallista myös kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa.

Vuosiluokkien 8–9 todistuksissa käytetään aina numeroarviointia. Sanallista arviointia voidaan
käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu
kuin suomi.
Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden
yhdistelmää. Arvioinnin muoto voi vaihdella oppilaskohtaisesti. Toiminta-alueittain annettavassa
opetuksessa käytetään sanallista arviointia koko perusopetuksen ajan mukaan lukien
päättöarviointi.
Numeroarvosana kuvaa oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai
opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta
oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa
numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä
oppiaineen eri osa-alueilla.

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana
Opetus ja arviointikäytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että oppilaalla on riittävästi
monipuolisia mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan. Oppilaalla on oikeus saada tarvitsemaansa
tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, ohjausta ja muuta tukea tilanteessa, jossa hän sairauden,
oppimisvaikeuksien, vaikeasta elämäntilanteesta johtuvien poissaolojen tai muun syyn vuoksi on
jäänyt tai on vaarassa jäädä jälkeen opinnoissaan. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus
jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, tulee asiasta keskustella hyvissä ajoin
lukuvuoden aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sopia toimenpiteistä oppimisen tukemiseksi.
Oppilas, joka on saanut vuosiluokan oppimäärään sisältyvissä oppiaineissa vähintään välttäviä
tietoja ja taitoja osoittavan numeron tai vastaavan sanallisen arvion, siirtyy seuraavalle
vuosiluokalle. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänen vuosiluokan suorituksensa

jossakin oppiaineessa olisi hylätty, jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan
vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen lukuvuotta koskeva suorituksensa yhdessä tai
useammassa vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa oppiaineessa on hylätty. Ennen lukuvuoden
päättymistä ja luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta
erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät tiedot ja taidot. Erillinen koe voi sisältää
monipuolisesti erilaisia suullisia, kirjallisia ja muita näyttömahdollisuuksia, joilla oppilas parhaiten
kykenee osoittamaan osaamisensa.
Luokalle jättämisestä voidaan koulutyön päättyessä tehdä lukuvuositodistuksessa ehdollinen
päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-alueet, joiden hyväksytty
suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen edellytys.
Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on pidettävä
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle tulee tällöin
varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan
suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.
Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitomattomasti
Perusopetuksen opinnoissa voidaan edetä vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijaan oman
opinto-ohjelman mukaisesti vuosiluokkiin sitomattomasti. Oman opinto-ohjelman mukaan
opiskeleva oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna
hyväksytysti suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle
vuosiluokalle.
Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle jättäminen,
jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä luokalta raukeaisivat.
Oman opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon
koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän

vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa
päättötodistuksen tai eroaa koulusta.

6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa
Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti
perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä 7–9 muodostamiin kokonaisuuksiin.
Oppilas saa arvion hyvä tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen
eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Arviointikriteerejä voidaan
hyödyntää myös alempien vuosiluokkien arvioinnin tukena.
Sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvio oppilaan edistymistä suhteessa
opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti
määriteltyihin arviointikriteereihin.

6.4.5 Koulun arviointikäytänteet
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opintojen aikainen arviointi kursseittain jaksojen päätteeksi.
Lukuvuosi jakautuu kuuteen jaksoon ja jokaisen jakson jälkeen annetaan jaksoarviointi, jossa
arvioidaan sekä kurssit että käyttäytyminen.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa jatkuva arviointi toteutetaan osana opetusta sekä jaksojen
päätteeksi kurssipalautteen ohessa. Jatkuva palaute koulussa toteutetaan oppiaineittain sekä
opettajan ja oppijan välisinä arviointikeskusteluina. Arvioinnissa huolehditaan siitä, että saatu
palaute edistää oppilaan ajattelun ja oppimisen prosessia.
Tiedottaminen huoltajille tapahtuu pääasiallisesti Wilman kautta ja muu yhteistyö huoltajien kanssa
tapahtuu tarkoituksenmukaisella tavalla. Vanhempainilta pidetään vähintään kerran lukuvuoden
aikana, jolloin voidaan keskustella koulun arviointikäytänteistä. Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat

antavat jatkuvaa arviointipalautetta, josta tiedottavat myös huoltajia. Jatkuvassa arvioinnissa
painotetaan positiivisen palautteen antamista.
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän on suorittanut hyväksytysti kaikki
opetussuunnitelmassa määritellyt oppiaineiden tai aihekokonaisuuksien tavoitteet. Oppilas voi
siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän
kykenee suoriutumaan seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Tällöin oppilaalle laaditaan kyseisessä
oppiaineessa oppimissuunnitelma, josta käy ilmi, miten oppilas suorittaa opintonsa hyväksytysti.
Oppilaalle, jolla on hylättyjä suorituksia, varataan mahdollisuus osoittaa erillisessä kokeessa
saavuttaneensa kyseisen oppiaineen vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Erillinen koe voi sisältää
monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.
Vuosiluokalle jättämistä harkittaessa arvioidaan aina sen hyöty oppilaan kokonaistilanteen kannalta.
Kokonaistilanteen arviointiin osallistuu tarvittava oppilashuoltohenkilöstö. Oppilas voidaan jättää
vuosiluokalle, jos hänellä on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa ja arvioidaan,
ettei hän selviydy seuraavan vuosiluokan tavoitteista. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle myös
yleisen heikon koulumenestyksen perusteella, vaikka hänellä ei olisi yhtään hylättyä suoritusta.
Huoltajalle varataan tällöin mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.
Yhteistyötä oppilaan huoltajan kanssa tiivistetään, kun huomataan, että oppilaan suoritustaso
yhdessä tai useammassa oppiaineessa on heikentynyt huomattavasti. Tämä on erityisen tärkeää
päättövaiheessa olevien oppilaiden osalta.

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI

7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opetuksen ja oppilaan tuen toteuttamisen lähtökohtana on
jokaisen oppilaan oikeus omista lähtökohdistaan ja osana yhteisöä onnistua oppimisessa, kehittyä
oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki muodostuu yleisestä, tehostetusta ja erityisestä tuesta. Oppilaan
saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea
annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista ja heti tuen tarpeen
ilmetessä. Oppilas tai huoltaja ei voi kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen
vastaanottamisesta.
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat jokaisen oppilaan ja opetusryhmän vahvuudet
sekä oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota kiinnitetään oppimisen esteettömyyteen sekä
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin
tuen toteuttaminen edellyttää sekä yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja että
oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia
toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle.
Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa
paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Opetusta ja tukea suunniteltaessa otetaan huomioon, että
tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon
tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppimisen ja koulunkäynnin esteisiin puututaan varhain.
Havaitessaan tarvetta oppilaan tukemiseen aineenopettaja tai ryhmänojaaja keskustelevat ensin
asiasta oppilaan ja tarvittaessa huoltajan kanssa ja sopivat tarvittavat yleisen tuen muodot. Jos
tämä tuki ei ole riittävä, aineenopettaja tai ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä oppilashuoltoon, joka arvioi
tilanteen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin oppilaan tukemiseksi.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä
pitkäaikaisvaikutuksia. Koulun tehtävänä on huolehtia oppilaan mahdollisuuksista saada
onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa. Tavoitteena on, että
oppilaan myönteinen käsitys itsestään ja koulutyöstä vahvistuu. Pedagoginen asiantuntemus ja
opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö on tärkeää tuen tarpeen
havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Yhteistyöhön kulloinkin
osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.
Oppilaan tuki suunnitellaan yhteistyössä aineenopettajan, oppilaan ja tarvittaessa erityisopettajan
kanssa. Tarvittaessa myös huoltaja otetaan mukaan suunnitteluun. Tuki toteutetaan ensisijaisesti
omassa koulussa ja opetusryhmässä aineenopettajan johdolla, erilaisin joustavin järjestelyin, ellei
oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai
kouluun.
Tuen jatkumiseen kiinnitetään erityisesti huomiota lapsen siirtyessä alakoulusta yläasteelle sekä
oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle tai perusopetuksessa koulusta toiseen.
Perusopetuksen ja toisen asteen tiedonsiirrossa korostuu ohjaus sekä avoin yhteistyö oppilaan ja
huoltajan kanssa.

7.1.1 Ohjaus tuen aikana
Jokaisen opettajan tehtävänä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri
oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja oppilaalle
annettavaan arviointipalautteeseen. Ohjauksen tavoitteena on, että tukea tarvitsevan oppilaan
itseluottamus, itsearviointi- ja oppimaan oppimisen taidot sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan
vahvistuvat. Huomiota kiinnitetään oppilaan arjenhallinnassa, opintojen suunnittelu- ja
opiskelutaidoissa tai yhteistyötilanteissa mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpeisiin. Näitä taitoja
vahvistetaan tarkoituksenmukaisilla ohjauksellisilla toimintatavoilla. Ohjauksella pyritään siihen, että
oppilas oppii asettamaan tavoitteita oppimiselleen ja ottamaan vastuuta opiskelustaan.

Ohjauksen näkökulma otetaan huomioon arvioitaessa oppilaan tarvetta sekä tehostettuun että
erityiseen tukeen. Osana pedagogista arviota tai pedagogista selvitystä arvioidaan oppilaan
aikaisemmin saaman ohjauksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet ohjaukseen jatkossa.
Oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan kirjataan myös oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja
toimenpiteet.
Ohjauksellista tukea suunniteltaessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaan ja huoltajan kanssa sekä
hyödynnetään myös oppilashuollon ja oppilasta mahdollisesti avustavan henkilöstön
asiantuntemusta.
Päättövaiheen ohjauksessa etsitään yhdessä oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja
selvitetään oppilaan tarvitseman tuen jatkuminen toisella asteella. Perusopetuksen päättövaiheessa
tukea tarvitsevalle oppilaalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa ja mahdollisuus keskustella
oppilaanohjaajan ja oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä
erityisistä kysymyksistä.

7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana
Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu silloin, kun oppilaalla on tuen tarvetta. Yhteistyötapoja
ja toimintamalleja kehitetään koko perusopetuksen ajan ja erityisesti koulunkäynnin nivelvaiheisiin.
Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä korostuu luottamuksellisuus. Huoltajille annetaan tietoa
tuen eri muotoihin liittyvistä säädöksistä ja määräyksistä ja niiden soveltamisesta koulun arjessa,
esimerkiksi oppilasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojensaannista ja niiden luovuttamisesta
sekä salassapidosta. Koulun henkilöstön on yhteydessä kotiin heti, kun oppilaalla ilmenee
oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen eri muodoista ja
tasoista sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi
sekä tuen suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia

yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan
lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.

7.2 Yleinen tuki
Yleinen tuki on kaikkien oppilaiden oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä. Oppilas saa yleistä tukea
heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Hyvä,
toimiva ja laadukas perusopetus mahdollistaa kaikkien oppilaiden oppimisen ja kasvun. Erityistä
huomiota kiinnitetään koulun toimintakulttuurin ja -ympäristön kehittämiseen. Opetuksessa opettajat
ottavat huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet. Keskeistä on vuorovaikutteisen
ilmapiirin luominen ja edistäminen kouluyhteisössä. Oppilaat tulevat kohdatuksi ja kuulluksi sekä
voivat osallistua toimintakulttuurin ja -ympäristön luomiseen ja kehittämiseen. Oppilaan itsetuntoa,
opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin
tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja
opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä heti oppilaan tuen
tarpeen ilmetessä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana
voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen
perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen
tarpeisiin vastataan ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämisellä ja joustavilla opetusjärjestelyillä
sekä ohjauksen keinoin.
Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma
sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava
oppimissuunnitelma. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin sitomattomasti. Jos opetus
järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, toimenpiteet kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan.

7.3 Tehostettu tuki
Tehostettu tuki on oppilaan tarpeista lähtevää, suunniteltua ja ennaltaehkäisevää. Tehostettua
tukea annetaan niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Sen vaikuttavuutta arvioidaan säännöllisesti.
Tehostetun tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja
kasautumista. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja
oppimisen iloa vahvistetaan. Oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta tuetaan.
Oppilas alkaa saada tehostettua tukea, kun hän tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään
säännöllistä tukea sekä samanaikaisesti useita tukimuotoja suunnitelmallisesti. Tehostettu tuki
perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään koulussa moniammatillisesti. Tehostetun tuen
aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen yhteisiä opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja lukuun
ottamatta erityisen tuen päätökseen perusteella annettavaa kokoaikaista erityisopetusta ja
oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä. Oppimisympäristön muokkaaminen on keinoista
merkittävin ja ensisijainen.
Suunnitellut tuen muodot opettaja kirjaa oppimissuunnitelmaan, jossa pedagogiseen arvioon
perustuen kuvataan annettava tehostettu tuki. Oppilaan opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin
sitomattomasti. Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti, toimenpiteet kirjataan oppilaan
oppimissuunnitelmaan.
Tehostetun tuen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa oppilaan ja huoltajan osallistumista
vahvistetaan ja korostetaan. Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä
vahvistetaan. Oppilashuollon ammattilaisten työskentelyssä korostuu kaikille tarjottava yhteisöllinen
oppilashuollon tuki. Oppilaalla on tarvittaessa oikeus saada yksilökohtaisia oppilashuollon palveluja.

7.3.1 Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Pedagogisessa arviossa kuvataan
●

oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne kokonaisuutena koulun näkökulmasta. Myös

oppilaan sekä huoltajan kanssa keskustellaan asiasta.
●

oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista

●

oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppilaan oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja

koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
●

koulun arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla

tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea
●

koulun arvio tehostetun tuen tarpeesta

Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa käytetään myös
muita asiantuntijoita. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden
selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta, joten oppilas ja huoltaja
voivat olla mukana laatimassa pedagogista arviota. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään
oppilaalle mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelma. Myös oppilaan
kuntoutussuunnitelma voidaan hyödyntää huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen sekä tuen tarpeen arvioiminen jatkossa käsitellään
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä
oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa. Tämä käsittely kirjataan pedagogiseen arvioon. Jos
käsittelyssä päädytään oppimisen tuen tehostamiseen, tehostettu tuki suunnitellaan ja kirjataan
oppilaalle laadittavaan tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan. Käsittelyssä voidaan päätyä myös
ratkaisuun, jossa yleinen tuki todetaan riittäväksi tuen muodoksi oppilaalle.

7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen aikana
Oppimissuunnitelma on oppilaan opiskelua ja oppimisen tavoitteita koskeva suunnitelma, jonka
tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä. Oppimissuunnitelma laaditaan heti, kun on sovittu
tehostetun tuen aloittamisesta ja tarkistetaan aina tarvittaessa ja vähintään kerran lukuvuodessa.
Oppimissuunnitelmaan kirjataan suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista,

tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. Suunnitelma
antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
Oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon ja mahdollisesti osana
yleistä tukea laadittuun oppimissuunnitelmaan sekä mahdolliseen kuntoutussuunnitelmaan.
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan.
Oppimissuunnitelman laativat opettajat yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen
osallistuu tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. Oppilas osallistuu oman oppimissuunnitelman
tekemiseen edellytysten mukaan. Oppimissuunnitelma on käytännön työväline opettajan oman työn
suunnittelulle. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen
seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta.

7.4 Erityinen tuki
Oppilas saa erityistä tukea, kun hänen kasvunsa, kehityksensä tai oppimisensa tavoitteiden
saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten ja tehostettu tuki ei riitä. Erityinen tuki muodostuu
erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen
tukimuodoista. Helsingin Uudessa yhteiskoulussa rehtori tekee kirjallisen päätöksen erityisen tuen
antamisesta. Erityisen tuen päätös tai sen muutos edellyttää aina pedagogisen selvityksen
laatimista. Kun oppilaalle on tehty erityisen tuen päätös, erityisopetusta annetaan hänelle laaditun
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman mukaisesti (HOJKS).
Erityisopetukseen sisältyvillä pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan
oppiminen ja koulunkäynnin säännöllisyys. Oppimista tukevien erityisopetuksen pedagogisten
ratkaisujen lisäksi erityistä tukea saavalla oppilaalla on oikeus myös muuhun koulunkäynnin tukeen.
Tällaista muuta tukea ovat esimerkiksi ohjaus, oppilashuollon palvelut, tulkitsemis- ja
avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.
Erityinen tuki on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista tukea, joka järjestetään joko yleisen tai
pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen
yhteydessä tai vaihtoehtoisesti erityisluokassa, jos se ei ole muutoin mahdollista.

Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa
vahvistetaan. Samoin tuetaan oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta.
Erityisen tuen aikana oppilas opiskelee oppiaineittain joko yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän
mukaisesti. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä, joka perustuu
pedagogiseen selvitykseen ja psykologin lausuntoon. Opetus voidaan järjestää myös vuosiluokkiin
sitomattomasti. Jos opetus järjestetään vuosiluokkiin sitomattomasti toimenpiteet kirjataan oppilaan
HOJKS:aan.

7.4.1 Pedagoginen selvitys
Koulussa laaditaan oppilaasta moniammatillisesti pedagoginen selvitys ennen erityistä tukea
koskevan päätöksen tekemistä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää tuen
tarpeiden selvittämisen, tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta.
Pedagogisen selvityksen kokoamisesta vastaa Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opettaja. Hänen
tehtävänään on koota selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä oppilasta opettavien opettajien
kanssa, oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tämän tiedon perusteella selvityksen koonnut opettaja
kirjaa moniammatillisen käsittelyn jälkeen arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta koulujen käytössä
olevalle yhteiselle lomakkeelle.
Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittuja pedagogisia
asiakirjoja. Pedagogisen selvityksen lisäksi erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi hankitaan
tarvittaessa muita lausuntoja, kuten psykologinen tai lääketieteellinen lausunto tai vastaava
sosiaalinen selvitys. Jos pedagogisessa selvityksessä esitetään jonkin oppiaineen oppimäärän
yksilöllistämistä, erityisen tuen päätöksen valmistelemiseksi tarvitaan lisäksi aina psykologin
lausunto. Huoltajan luvalla voidaan myös hyödyntää esim. oppilaalle laadittua
kuntoutussuunnitelmaa.

Oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa on kuultava ennen erityisen tuen päätöstä.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa tästä kuulemisesta vastaa rehtori. Kuulemistilaisuudessa on
käytössä valmis pedagoginen selvitys ja tarvittavat asiantuntijalausunnot, koska kuuleminen
pohjautuu päätöksessä tarvittaviin asiakirjoihin.

7.4.2 Erityisen tuen päätös
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa rehtori tekee kirjallisen päätöksen erityisen tuen antamiseksi.
Oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa on kuultava ennen erityisen tuen päätöstä, tästä
kuulemisesta vastaa rehtori. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti. Päätökseen
liitetään valitusosoitus, jotta huoltajat voivat halutessaan hakea siihen muutosta valittamalla. Päätös
perustellaan ja päätöksen perustelut nojautuvat pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin
lausuntoihin.
Erityisen tuen päätöksessä päätetään
●

oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä

●

mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut

●

muut tarvittavat palvelut

●

sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen.

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Jos se ei ole mahdollista, tuki
voidaan järjestää myös erityisluokassa.
Erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt ja tuen
vaikuttavuutta on arvioitu luotettavasti laadullisesti, ajallisesti ja määrällisesti. Erityisen tuen päätös
voidaan tehdä myös perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja
oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella
ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän
häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten. Jos erityisen tuen päätös
tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, se perustuu oppilaan tilanteen
uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus on tarkistettu toisen vuosiluokan jälkeen kolmannella luokalla 30.11.
mennessä sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä kuudennella luokalla 31.1.
mennessä. Päätös tarkistetaan myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa,
joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi
pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös.
Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tehdään päätös tuen lopettamisesta.
Tällöin oppilas saa tehostettua tukea.
Erityisen tuen päätös on hallintopäätös, josta päättää Helsingin Uudessa yhteiskoulussa rehtori.

7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) laaditaan oppilaalle, jolle
on tehty päätös erityisestä tuesta. HOJKS on opetuksen suunnittelun väline, ja siitä vastaavat
oppilasta opettavat opettajat. Se on pedagoginen asiakirja, josta ilmenee oppilaan erityistä tukea
koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Henkilökohtaisen opetuksen
järjestämistä koskevan suunnitelman tehtävänä on tukea pitkäjänteisesti oppilaan yksilöllistä
oppimis- ja kasvuprosessia.
HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja erityisen tuen päätöksen
sisältöön. HOJKS:n laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle aiemmin laadittuja pedagogisia
asiakirjoja, kuten oppimissuunnitelmaa, tai huoltajan luvalla esim. kuntoutussuunnitelmaa.
Oppilaan opettajat laativat suunnitelman lukuvuoden alussa tai heti erityisen tuen päätöksen jälkeen
yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa, ellei siihen ole perusteltua estettä. Tarvittavilta osin se
valmistellaan moniammatillisena yhteistyönä. HOJKS kirjataan koulun käytössä olevalle yhteiselle
lomakkeelle.
Erityisluokalla opiskelevalle oppilaalle nimetään yleisopetuksen yhteistyöluokka ja laaditaan
suunnitelma oppilaan opiskelusta tässä ryhmässä. Tämä kirjataan oppilaan HOJKS:aan.

Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa ei kuvata oppilaan
henkilökohtaisia ominaisuuksia. HOJKS-asiakirjassa on huoltajan antamat yksilöidyt
tiedonsiirtoluvat. Oppilaan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät
tiedot on aina oikeus luovuttaa.
HOJKS:ssa kuvataan oppiaineen yksilöllistetyn oppimäärän tai toiminta-alueittaisen opetuksen
tavoitteet, koska oppilaan arviointi perustuu näihin tavoitteisiin. HOJKS tarkistetaan tarvittaessa,
kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi HOJKS:ssa
kuvattuja tavoitteita, tuen muotoja ja pedagogisia ratkaisuja ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan
vähintään lukuvuoden päätteeksi ja aina tarvittaessa.

7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Oppilasta tuetaan siten, että hänen on mahdollista saavuttaa yleisen oppimäärän mukaiset
tavoitteet kaikissa oppiaineissa. Eri oppiaineissa ilmeneviä vaikeuksia voidaan ennaltaehkäistä ja
oppimista tukea erilaisilla eriyttämisen keinoilla ja opetuksen tukimuodoilla. Oppilaalle voidaan
määritellä opiskelun erityiset painoalueet jossakin oppiaineessa. Hän voi keskittyä opiskelussa
tämän oppiaineen keskeisiin sisältöihin, jotka kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai
HOJKS:aan. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen
suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään.
Oppiaineen oppimäärän yksilöllistämistä voidaan harkita silloin, jos oppilas ei kykene saavuttamaan
ko. oppiaineen vähimmäistavoitteita saamastaan tuesta huolimatta. Kieli- ja kulttuuritausta,
poissaolot, motivaation puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät
sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tuetaan näissä asioissa.
Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Päätös edellyttää aina
psykologin lausuntoa. Ennen erityisen tuen päätöstä tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää
arvion oppilaan erityisestä tuesta sekä mahdollisista oppiaineiden yksilöllistämisen tarpeista
perusteluineen kussakin oppiaineessa erikseen.

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason
määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteet laaditaan niin, että ne ovat oppilaalle
riittävän haasteellisia. Jos yksilöllistettyjen oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai
vähentää, tehdään uusi pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös.
Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä
tavoitteista ja sisällöistä, myös alempien luokkien tavoitteita ja sisältöjä voidaan soveltaa. Ne
kuvataan riittävän selkeästi ja yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKS:ssa. Tämä on tärkeää, koska
oppilaan opetus ja arviointi toteutetaan HOJKS:aan kirjatun perusteella kyseisessä oppiaineessa.
Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti
asetettuihin tavoitteisiin. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja laatii, tai jos opettajia on
useita, opettajat yhdessä laativat edellä mainitut HOJKS:n sisällöt.
Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen
numeroarvosana ja sanallinen arvio todistukseen tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että
päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan mainitaan siitä, että oppilas on opiskellut
tähdellä merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää
numeroarvioinnin rinnalla kaikilla vuosiluokilla.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän
suorittamisesta. Maahanmuuttajaoppilaiden tapauksissa toisen kotimaisen kielen vapauttamista
voidaan harkita tapauskohtaisesti yhdessä aineenopettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa.
Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta on oltava erityisen painavat syyt. Vapauttamisesta
tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas
voidaan vapauttaa oppiaineen opiskelusta erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle, joka on muutoin
kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, järjestetään vastaavasti muuta opetusta tai
ohjattua toimintaa.
Oppiaineen oppimäärien yksilöllistäminen ja oppiaineesta vapauttaminen tehdään yhteistyössä
oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille selvitetään näiden toimenpiteiden vaikutukset jatko-opintoihin.

7.4.5 Pidennetty oppivelvollisuus
Pidennetty oppivelvollisuus on perusteltua, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen
vammaisuuden tai sairauden vuoksi ilmeisesti ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa.
Tällöin oppivelvollisuus alkaa vuotta säädettyä aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Päätös
pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden alkamista.
Sen tarkoitus on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan
perusopetuksessa mahdollisimman hyvin. Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti
vammaiset lapset. Myös vaikea sairaus voi olla syynä pidennettyyn oppivelvollisuuteen.
Pidennetyssä oppivelvollisuudessa oppilaalla on mahdollisuus kahteen esiopetusvuoteen.
Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen suunnitellaan lapsen edistymisen, tuen tarpeen
ja kokonaistilanteen perusteella yhteistyössä lapsen, huoltajien, varhaiskasvatuksen ja tutkivan
tahon kanssa. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden esiopetus järjestetään
yleensä niin, että lapsi aloittaa päivähoidon esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää viisi
vuotta. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään esiopetukseen.
Kuusivuotiaana lapsesta tulee oppivelvollinen, jolloin esiopetus järjestetään pääsääntöisesti koulun
erityisluokassa tai sovitusti päivähoidon esiopetuksessa. Mikäli lapsi aloittaa perusopetuksen muun
opetuksen yhteydessä lähikoulussaan, esiopetus järjestetään päivähoidossa. Jos lapsi aloittaa
pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää kuusi vuotta
ja osallistuu esiopetukseen kaksi vuotta, hän aloittaa perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin
eli sinä vuonna, kun hän täyttää kahdeksan vuotta. Tällöin oppilaalle tehdään huoltajan
hakemuksesta päätös perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta.
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaalle tehdään erityisen tuen päätös, jossa päätetään
opiskeleeko oppilas oppiaineittain yleisin tai yksilöllisin oppimäärin; toiminta-alueittain tai
vapautetaanko oppilas jonkin oppiaineen opiskelusta kokonaan. Erityisen tuen päätöksen jälkeen
oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa
määritellään tavoitteet. Koulukohtaisesti voidaan määritellä oppiaineiden jakamisesta osa-alueisiin
tai oppiainekokonaisuuksiin, jotka muodostuvat erikseen arvioitavista oppiaineista.

Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen arvioidaan erityisen tuen päätöksen tarkistamisen
yhteydessä. Jos todetaan, ettei oppilas enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piirin, tehdään
päätös pidennetyn oppivelvollisuuden päättämisestä, jonka jälkeen oppilas kuuluu yleisen
oppivelvollisuuden piiriin. Tarvittaessa oppilaalle voidaan edelleen antaa erityistä tukea.

7.5 Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
7.5.1 Tukiopetus
Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Se perustuu ensisijaisesti opettajan tekemään
arvioon oppilaan oppimisesta ja mahdollisesta tuen tarpeesta, mutta myös oppilas tai huoltaja voi
olla aloitteellinen tukiopetuksen tarpeesta. Tukiopetusta pyritään järjestämään
yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen
toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta
osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.
Oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulutyö suunnitellaan siten,
että oppilailla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus osallistua siihen niin usein ja laajasti kuin
on tarpeen. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi
jälkeen opinnoissaan.
Tukiopetuksen tavoitteena on vahvistaa perustaitojen ja - tavoitteiden saavuttamista,
ennaltaehkäistä oppimisvaikeuksien muodostumista, tukea oppimaan oppimistaitoja ja vahvistaa
myönteistä minäkuvaa oppijana.
Tukiopetus voidaan järjestää esim. samanaikaisopetuksena oppitunnilla, pienryhmässä tai
yksilöllisesti oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan

käyttää tukiopetuksen toteuttamiseksi oppituntien aikana. Tukiopetuksessa käytetään oppilaiden
yksilölliset tarpeet huomioiden monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja.
Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan
oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet
tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:aan kirjataan myös tukiopetuksen
tavoitteet ja toteuttaminen.
Tukiopetuksen järjestäminen, työnjako ja opettajien keskinäinen yhteistyö kuvataan koulun
toimintasuunnitelmassa.

7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan osana yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Se on tarkoitettu
oppilaille, joilla on vaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, keskittymisessä, sosiaalisissa - tai
opiskelutaidoissa tai koulunkäynnissään. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa
oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan ryhmän ja oppilaan tarpeen mukaan
pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt niveltyvät
oppilaan muuhun opetukseen ja tukevat oppimisvalmiuksien, oppimaan oppimistaitojen ja
myönteisten strategioiden kehitystä. Opetuksessa käytetään monipuolisia työtapoja ja menetelmiä
huomioiden ryhmän ja oppilaan tarpeet. Opetus suunnitellaan ja arvioidaan yhteistyössä opettajien
ja tarvittaessa oppilashuollon palveluista vastaavien kanssa.
Osa-aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan
kanssa. Heille annetaan tietoa sen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja
koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.

Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen
erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen
jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:aan kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen
tavoitteet ja antaminen.

7.5.3 Opetukseen osallistumisen edellyttämät palvelut ja apuvälineet
Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut, muut opetuspalvelut sekä erityiset apuvälineet. Tarkoituksena on turvata oppilaalle
oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset, esteettömyys ja mahdollisuus vuorovaikutukseen
kaikkina koulupäivinä.
Oppilaan kanssa työskentelevät suunnittelevat yhdessä opetukseen osallistumisen edellyttämien
palvelujen ja apuvälineiden käytön eri oppimistilanteissa hyödyntäen tarvittaessa muita
asiantuntijoita. Oppilaan tukeminen voi edellyttää erityisosaamista, jota oman koulun henkilöstöllä ei
ole riittävästi.
Oppilaan erityisen tuen päätöksessä mainitut avustus-, apuväline- ja tulkitsemispalvelut tarkentuvat
vuosittain oppilaan tarpeen mukaan. Opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja
avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet kirjataan oppilaan oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:aan.
Niiden käyttöä ja tarvetta arvioidaan säännöllisesti.

8. OPPILASHUOLTO
Helsingin Uuden yhteiskoulun opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja
opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto,

opiskelijasta käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan
käsitteellä opetuksen järjestäjä.

Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on
tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja
opetustehtävään. Oppilashuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen
edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen
terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä
lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja
koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on
lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa
keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen
ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja mm. sosiaali- ja
terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Helsingin Uusi
yhteiskoulu tekee muiden yksityiskoulujen kanssa yhteistyötä ja koulut ovat muodostaneet yhteisen
oppilashuollon ohjausryhmän. Tämä ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen
oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista.

Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien
työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.
Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuolto. Nämä
asiantuntijat toimivat yhteistyössä sekä yksilöiden että yhteisön kanssa. Lain mukaan kuraattori- ja
psykologipalveluiden järjestämisvelvollisuus on kunnalla. Helsingissä opetustoimi järjestää
kuraattori- ja psykologipalvelut, mutta tästä voidaan poiketa opetustoimen ja opetuksen järjestäjän
erillisellä sopimuksella. Kuraattori ja psykologi toimivat koululla ja ovat helposti asiakkaiden
saavutettavissa.

Oppilashuoltoa toteutetaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa
ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden
toimijoiden, esim. lastensuojelun ja poliisin kanssa.

Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Oppilaille ja heidän huoltajilleen annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä
ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Oppilaan ja huoltajan osallisuus
oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon
tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden
keskinäinen konsultaatio on oppilashuoltotyössä keskeinen työmenetelmä.

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat jatkumon eri
koulumuotojen välillä. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on olennaista pohdittaessa oppilashuollon
toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä,
hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja
toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Oppilashuoltoa arvioidaan
koulun tasolla vuosittain. Myös yksityiskoulujen yhteinen ohjausryhmä arvioi oppilashuollon
toimintaa

Koulussa tehtävän oppilashuoltotyön monialaisuutta ja -ammatillisuutta voidaan kuvata oheisen
kaavion avulla.

8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto
Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja
oppilasryhmien hyvinvointia. Tällöin voidaan arvioida myös yksittäisen luokan pedagogista
tilannetta. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään yksilökohtaisessa oppilashuollossa.
Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä.
Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä
muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa.
Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää
ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän tehtävä.
Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle

vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta
ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.
Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja
sosiaalinen turvallisuus. Kouluissa pyritään tietoisesti oppilaiden ja henkilöstön turvallisuuden
tunteen lisäämiseen. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun
järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Koulussa
laaditaan suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.
Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen on osa ympäristön
terveellisyyttä ja turvallisuutta. Eri oppiaineiden opetukseen laadittuja turvallisuusohjeita
noudatetaan. Varmistetaan, että oppilaan oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on
turvallinen. Kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia
edistetään ja seurataan jatkuvasti. Turvallisuutta edistävät toimintatavat koskevat myös
koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta.

8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista
työskentelyä, oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja sekä oppilashuollon psykologija kuraattoripalveluja. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut
määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisesta
oppilashuollosta saatavat yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon
toteuttamiseen.
Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy on
tärkeää. Oppilashuollon tuen suunnittelussa ja koulutyössä otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset
edellytykset, voimavarat ja tarpeet. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet ovat
tärkeitä. Oppilaan ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset otetaan huomioon.
Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilaan on tultava kuulluksi. Tätä
edistää, että hän kokee tilanteen kiireettömänä. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen
luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.
Asian käsittely oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuvat
oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella
suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan
läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa tarpeellisiksi
katsomiltaan asiantuntijoilta. Tehostettuun ja erityiseen tukeen liittyvää moniammatillista työtä on
kuvattu tarkemmin kappaleessa 7.

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi
ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös
muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee
aikajärjestyksessä. Kertomukseen kirjataan seuraavat asiat:
● yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot,
● kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa,
● kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa,
● asian aihe ja vireille panija,
● oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja
selvitykset,
● toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset
tukitoimet,
● tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden
toteuttamissuunnitelma sekä
● toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot.
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, on asiakirjaan kirjattava
kenelle, mitä ja mistä syystä tietoja on luovutettu.
Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Rehtori vastaa henkilötietojen
käsittelyyn liittyvästä ohjeistuksesta ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin
tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta tai muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa
pidettäviä.
Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön
potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit kirjaavat
asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen.
Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä
oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja
luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan opetuksen
asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja joutuu

harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön oppilaan tai
muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi.
Luovutettava tieto voi koskea muun muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa
opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin lain tarkoittama peruste,
yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai
huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.
Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on
pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen
järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot,
jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen
kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen
järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan
antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä.

8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Helsingin Uuden yhteiskoulun oppilashuollon suunnitelma muodostuu opetussuunnitelmaan
sisältyvästä kuvauksesta oppilashuollosta sekä koulukohtaisesta oppilashuoltosuunnitelmasta.
Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä, ja ne yhdessä ohjaavat oppilashuollon
suunnittelua ja toteutusta
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut Helsingin lasten ja nuorten hyvinvointia ja
turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa opetussuunnitelman
oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa.
Oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen
oppilashuoltoa koskeva suunnitelma. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön,
oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Rehtori seuraa Helsingin Uuden yhteiskoulun
oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonta toteutetaan
opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä.
Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset
ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan
suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille. Helsingin Uusi yhteiskoulu seuraa kaupungin
antamia ohjeita koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta.

LUKU 9 KIELEEN JA KULTTUURIIN LIITTYVIÄ
ERITYISKYSYMYKSIÄ
Kieli- ja kulttuuritietoisuus luo pohjan erilaisuutta arvostavalle moninaisuudelle. Koulussa turvataan
eri äidinkieliä puhuvien ja erilaisista kulttuuritaustoista tulevien toimiva ja oppimista tukeva
kommunikointi. Kielitietoisessa koulussa jokainen opettaja on koulun kielen sekä oman
oppiaineensa kielen opettaja.
Kaikkien oppilaiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä opetussuunnitelman perusteiden mukaisia
kasvatus- ja oppimistavoitteita. Oppilaan omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä pyritään tukemaan
oman katsomusaineen ja oman äidinkielen opetuksella. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään
oppilaiden, heidän huoltajiensa sekä yhteisöjensä kulttuuritietämystä. Tavoitteena on tukea
monikielisyyttä, sekä opettaa oppilaita arvostamaan moninaisuutta ja käymään kulttuurista dialogia.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa opetuskieli on suomi. Opetuskielenä ja opetuksen tukena
voidaan käyttää myös muita kieliä, kun se ei vaaranna asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Näin
ollen oppilaalle voidaan järjestää esimerkiksi omankielistä tukea eri oppiaineissa.

9.1. Monikieliset oppilaat
Tavoitteena on tukea oppilasta kohti hänelle asetettuja oppimistavoitteita, monikielisyyttä sekä
oppilaan identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Kaikessa opetuksessa otetaan huomioon oppilaan
tausta ja lähtökohdat, aikaisempi kouluhistoria, äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.
Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään omaa kieltään oman oppimisensa tukena sekä koulun
toiminnassa. Oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista
sekä akateemista monikielisyyttä. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on

oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille tarjotaan oman äidinkielen
opetusta useissa eri kielissä.
Suomi äidinkielenä ja kirjallisuuden oppimäärän sijaan maahanmuuttajalle opetetaan joko kokonaan
tai osin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti, jos oppilaan suomen kielen
peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella. Mikäli oppilaalla on
suomen kielen peruskielitaidoissa puutteita, häntä tuetaan kaikissa oppiaineissa sekä oppimisen eri
osa-alueilla hyvien oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi.
Valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyvälle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma
yleiseen tukeen vähintään ensimmäiseksi vuodeksi. Oppimissuunnitelmassa kerrotaan oppilasta
koskevista mahdollisista erityisjärjestelyistä, tuesta ja suomen kielen kehittymisestä.
Oppimissuunnitelmaan asetetut realistiset, kannustavat tavoitteet sekä niiden toteutumisen arviointi
auttavat oppilasta etenemään opinnoissaan. Tarvittaessa oppilaalle voidaan tehdä opinto-ohjelma,
jonka mukaan oppilas voi tarvittaessa edetä vuosiluokkiin sitomattomasti.
Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kehittyvä
suomen kielen taito. Arvioinnissa käytetään monipuolisia ja joustavia arviointitapoja. Arvioinnissa
otetaan huomioon oppilaan kokonaistilanne, ja hän saa osoittaa osaamistaan monin eri tavoin.

9.2. Erityistapaukset
9.2.1 Saamelaiset ja saamenkieliset
Koulussa huomioidaan saamelaisten asema alkuperäiskansana ja tuetaan saamelaistaustaisen
oppilaan mahdollisuutta omaksua saamelainen kulttuuriperintö ohjaamalla ja kannustamalla
oppilasta saamen kielen opetukseen. Perusopetusta täydentävää saamen kielen opetusta
järjestetään mahdollisuuksien mukaan ja opetuksessa huomioidaan eri saamen kielet sekä kielen
sisältämä kulttuurinen tietous.

9.2.2. Romanit
Koulussa huomioidaan romanien asema etnisenä ja kulttuurisena vähemmistönä sekä kasvatetaan
tietoisuutta romanien historiasta ja kulttuurista. Koulussa tuetaan romanioppilaan
identiteettikehitystä ja vahvistetaan romanien kieli- ja kulttuuriperinnön säilymistä yhteistyössä
kotien kanssa. Romanikielen opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden ikä ja romanikielen taito
sekä hyödynnetään romanikielistä yhteisöä ja mediaa.

9.2.3. Viittomakieliset
Kuurojen ja viittomakielisten opetuksen erityisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaiden
viittomakielistä identiteettiä ja tietoisuutta omasta kulttuuristaan ja viittomakielisestä yhteisöstä.
Opetuksessa hyödynnetään viittomakielistä yhteisöä ja mediaa. Viittomakielisen perusopetuksen
tavoitteena on vahvistaa oppilaiden viittomakielen taitoa ja lisätä valmiuksia toimia erilaisissa
ympäristöissä.
Viittomakielen ja kirjallisuuden opetuksessa oppilaat vahvistavat valmiuksiaan vuorovaikutukseen
viittomakielellä osana oman elämänsä hallintaa. Vuorovaikutustaitojen kehittyessä he saavat
valmiuksia osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin ja päätöksentekoon. Opetus lisää oppilaiden
ymmärrystä viittomakielisen kommunikaation merkityksestä itselle ja viittomakieliselle yhteisölle.
Helsingissä viittomakielistä opetusta järjestetään pääsääntöisesti erillisissä ryhmissä
viittomakielisille ja puhuttua kieltä käyttäville oppilaille ja huonokuuloisille oppilaille. Oppilaiden
opiskelua muun opetuksen yhteydessä tuetaan oppilaan edellytysten mukaan. Tarvittaessa
käytetään tulkitsemispalvelua. Viittomakielisille kuuleville järjestetään viittomakielen opetusta oman
äidinkielen opetuksena. Helsingissä järjestetään myös viittomakielen opetusta B-kielen oppimäärän
mukaan.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa ei tarjota viittomakielistä opetusta.

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa koulun opetuskieli on suomi. Opetusta voidaan antaa erillisessä
opetusryhmässä pääosin tai kokonaan muulla kielellä.
Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 %
perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko
tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan.
Kaksikielisessä opetuksessa äidinkieltä ja kirjallisuutta opetetaan vuosiluokilla 7–9 suomen kielellä
vähintään yhteensä vähintään 9 vuosiviikkotuntia.
Kaksikielisen opetuksen piiriin kuuluvat oppiaineet ja kurssit saattavat vuosittain vaihdella koulun
kokonaisvaltaiseen kurssitarjottimeen liittyen.

10.1 Kaksikielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen
järjestämisen lähtökohtia
Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on saavuttaa hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun
opetuskielessä että kohdekielessä. Kaksikielisen opetuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on
perustan luominen elinikäiselle kielten opiskelulle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden
arvostamiselle/ Ehdotus; sekä perehdyttäminen ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kohdekieltä ja arvostamaan sen erilaisia

variantteja, erilaisia puhujia sekä heidän kulttuuriaan. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaille
tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Tavoitteena on asianmukainen, luonnollinen ja luova
kielenkäyttö. Oppilaita ohjataan ymmärtämään kohdekielen merkitys globaalina lingua francana.
Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä kohdekielen tuntien lisäksi eri
oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös
opetuksen ulkopuolella. Helsingin Uudessa yhteiskoulussa kohdekieli on samalla oppilaan A1-kieli.
Kaikissa oppiaineissa tulee saavuttaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman
tavoitteet.
Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja
oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä,
edistää hänen kielenopiskelutaitojaan sekä luoda edellytykset suunnitelmalliseen opiskeluun.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen osallistumiseen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan.
Heitä ohjataan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan tieto - ja viestintätekniikkaa.
Kaksikielisessä opetuksessa annetaan myös aikaa oppiainerajat ylittävien ajankohtaisten asioiden
käsittelemiseen. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää kieltä oppiainekohtaisesti sekä suomen kielessä
että kohdekielessä tuetaan tietoisesti. Suomen kieli ja kohdekieli muodostavat kokonaisuuden, ja
molempien kielten oppimista tuetaan yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen opetus
heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin.
Siirtymävaiheessa viidennen ja kuudennen luokan aikana aineenopettaja laaja-alaisen kaksikielisen
opetuksen oppilaat tekevät yhteistyötä lähikoulujen kanssa. Erityisesti laaja-alaista kaksikielistä
opetusta esitellään perheille nivelvaiheen lähestyessä.
Opetusryhmien muodostamisessa otetaan huomioon kaksikielisen opetuksen erityisvaatimukset
sekä vuosittainen opetustarjonta kohdekielellä. Nivelvaiheessa korostuu ryhmäyttäminen. Kotien
kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä ja yhteisten tapahtumien suunnittelu tehdään yhdessä kotien
kanssa. Nivelvaiheessa on tavoitteena luoda pohjaa oppilaan tavoitteelliseen ja vastuulliseen

kielenopiskeluun ja auttaa häntä tiedostamaan jo olemassaolevat kykynsä ja löytämään uusia
vahvuuksia motivoimaan tulevia kaksikielisiä opintoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Kohdekielen opetus
Kohdekielen opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa monipuolisesti ja samalla ottaen samalla
huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle. Oppiaineiden opetuksen muuttuessa
käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin tuottamis- ja ymmärtämistaitoja sekä
taitoa keskustella vaativista aiheista. Oppilas oppii hyödyntämään oppimateriaalien lisäksi
autenttisia tekstejä sekä käyttämään erilaisia kanavia hankkiessaan tietoa. Opetus antaa valmiuksia
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa. Oppilaan kaikkea
kielitaitoa hyödynnetään ja opetuksessa luodaan siltoja eri oppiaineiden välille ja kielitaito tullaan
esittelemään myös heille tulevaisuuden työelämätaitona. Kohdekielen opetus integroidaan eri
oppiaineisiin esimerkiksi ilmiöpohjaisuutta hyödyntäen. Oppilaita myös rohkaistaan käyttämään
kaikkea oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa, sekä kirjallisia että suullisia kielitaidon
osa-alueita hyödyntäen.

Muiden oppiaineiden opetus kohdekielellä
Eri oppiaineiden opetus kohdekielellä edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipedagogista otetta
sekä riittävää kielenhallintaa. Opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus,
oppilaskeskeiset työtavat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kohdekieltä eri
oppiainesisältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen
oppijoita että kielen käyttäjiä. Oppilaiden kohdekielen tuottamista tuetaan opettajan ja muiden
oppilaiden vertaistuella.
Muiden oppiaineiden opetus suomen kielellä

Opetuksessa varmistetaan, että oppilaat hallitsevat käsitteet suomen kielellä sekä se, että tekstien
ymmärtäminen ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden
opetuksessa. Myös suomen kielellä annettavassa opetuksessa edellytetään opettajalta kielitietoista
ja kielipedagogista otetta.
Seurannan ja arvioinnin erityispiirteet kaksikielisessä opetuksessa
Arvioinnin tehtävänä on antaa opettajalle, oppilaalle ja huoltajille monipuolisesti palautetta
oppilaiden aineenhallinnan ja kielitaidon kehittymisestä suhteessa opetukselle määriteltyihin
tavoitteisiin. Oppilaan kielitaidon kehittymistä molemmissa kielissä seurataan eri oppiaineissa sekä
kaikkien opettajien yhteistyönä että oppilaiden itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin avulla.
Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta
siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Arvioinnissa huomioidaan myös oppiainekohtaisen kielen
kehittyminen koulun opetussuunnitelmassa määriteltyjen kielellisten tavoitteiden osalta.
Perusopetuksen päättöarvioinnissa kohdekielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen
päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Näin menetellään oppilaiden yhdenvertaisuuden
turvaamiseksi toisen asteen opintoihin hakeuduttaessa. Mahdollisuuksien mukaan arviointi tehdään
yhteistyössä eri oppiaineita opettavien opettajien kesken. Päättötodistuksen yhteydessä oppilaalle
voidaan antaa liite kaksikieliseen opetukseen osallistumisesta.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuki kaksikielisessä opetuksessa
Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan, millä
kielellä ja millaista tukea voidaan antaa. Oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja riittävää tukea
oppimiseensa ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. Oppilaan tuen tarvetta seurataan
säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki suunnitellaan
yhteistyössä opettajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.

10.1.1 Laajamittainen kaksikielinen opetus

Muu laajamittainen kaksikielinen opetus
Muussa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa käytetään suomen kielen lisäksi yhtä tai
useampaa muuta kieltä. Muusta opetuksessa käytetystä kielestä käytetään nimitystä kohdekieli.
Laajamittaisella kaksikielisellä opetuksella tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 %
perusopetuksen koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko
tuntimäärästä niillä vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan.
Laajamittainen kaksikielinen opetus voi alkaa jo esiopetuksessa ja kestää koko perusopetuksen
ajan tai vain osan siitä.
Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta voi vaihdella suuresti.
Joidenkin oppilaiden äidinkieli ei ole mikään opetuskielistä. Oppilaat, joiden äidinkieli on jokin muu
kuin koulun opetuskieli, opiskelevat useimmiten suomi toisena kielenä -oppimäärää. Näiden
oppilaiden kielitaidon kehittymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jos kohdekielisen opetuksen
osuus koko opetuksesta on suuri.
Mikäli kohdekielisen opetuksen määrä on suuri, on huolehdittava siitä, että oppilaiden
suomenkielinen käsitteiden hallinta sekä vaativan asiatekstin ymmärtäminen ja tuottaminen
kehittyvät hyvälle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa.
Kaksikielinen opetus järjestetään siten, että kaikki oppilaat voivat saavuttaa perusopetuksen aikana
jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen opetukseen.
Kouluissa, joissa opetusta järjestetään kahdella tai useammalla kielellä, on mahdollisuuksia tuoda
kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia
monikielisyyttä.
Oppiaineiden keskeiset kielellisiset tavoitteet muodostuvat oppiainekohtaisen opetussuunnitelmien
kautta. Kohdekielellä opiskellaan oppiaineen opetussuunnitelman kurssikohtaiset keskeiset sisällöt
ja käsitteet siten, että oppilaalla on kielellinen valmius osata kokonaisuudet sekä suomeksi että
englanniksi.

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa suomi-englanti -kaksikielisellä luokalla kohdekielellä opiskeltavat
oppiaineet täsmentyvät vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa. Oppiaineet noudattavat koulun
opetussuunnitelman sisältöjä.
Kohdekielen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain kuvataan vuosiluokkakokonaisuuksien yhteydessä

LUKU 11 VALINNAISET OPINNOT

Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää oppimista, laajentaa
opintoja ja vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Valinnaiset opinnot tarjoavat oppilaille mahdollisuuden
kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja
kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.

11.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1−6 ja vuosiluokille 7−9 osoitetaan kullekin taide- ja
taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen
vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1−6 vuosiluokille
yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista
tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä
oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.
Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan jakaa musiikin, kuvataiteen,
käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taideja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää

taito- ja taideaineiden painotetun opetuksen järjestämiseen. Opetuslautakunnan suomenkielinen
jaosto päättää erikseen sellaisesta painotetusta opetuksesta, joka vaikuttaa oppilaaksiottoon.
Helsingin Uudessa yhteiskoulussa taito- ja taideaineiden valinnaistunneista kaksi käytetään
käsityön opetukseen 7. Luokalla. Lisäksi suomi-englanti -kaksikielisessä opetuksessa kolme taito- ja
taideaineiden kurssia opetetaan englanniksi. Kuvataidepainotuksessa opiskelevilla oppilailla kolme
valinnaista kurssia liittyy painotukseen. Muutoin opiskelijat voivat valita taito- ja taideaineiden
valinnaiset kurssit vapaasti.
Valinnaisainetarjotin laaditaan niin, että taito- ja taideaineiden minimituntimäärä täyttyy. Taito- ja
taideaineista valinnaisaineina ovat kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki.

11.2 Valinnaiset aineet
Valinnaisten aineiden tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista oppilaan valinnan
mukaisesti. Valinnaisaineita opetetaan vuosiluokilla 7–9 yhteensä vähintään kuusi vuosiviikkotuntia.
Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia
opintoja tai useasta aineesta muodostettuja ilmiöpohjaisia oppiainekokonaisuuksia. Valinnaiset
aineet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Syventävät valinnaiset aineet syventävät ja/tai laajentavat yhteisten oppiaineiden tavoitteita ja
sisältöjä. Soveltavat valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia useasta eri oppiaineesta tai
laaja-alaisesta osaamisesta. Soveltavilla valinnaisilla aineilla voidaan edistää oppiaineiden
yhteistyötä.
A2- ja B2-kielen opetus voidaan toteuttaa osin tai kokonaan valinnaisilla tunneilla. Valinnaisia
tunteja voidaan käyttää myös painotetun opetuksen järjestämiseen. Opetuslautakunnan
suomenkielinen jaosto päättää erikseen sellaisesta painotetusta opetuksesta, joka vaikuttaa
oppilaaksiottoon.

Taito- ja taideaineiden lisäksi valinnaisisia kursseja tarjotaan B2-kielissä toimintasuunnitelman
mukaisesti sekä tieto- ja viestintätekniikassa. Yhdeksännellä luokalla yksittäisenä
valinnaisainekurssina voi opiskella lukion opetussuunniteman mukaisen kurssin, mikäli se on
mahdollista koulun opetustarjonnan sekä oppilaan edellytysten puitteissa.

Valittavissa olevien kurssien lukumäärä
aine

7.lk

8.lk

9.lk

B2-kieli

0

2

2

Tvt

0

1

1

Kotitalous

1

1 tai 2

1 tai 2

Tekniset työt

1

1 tai 2

1 tai 2

Tekstiilityö

1

1 tai 2

1 tai 2

Kuvataide

1

1 tai 2

1 tai 2

Musiikki

1

1 tai 2

1 tai 2

Liikunta

1

1

1

Lukion opintoja

0

0

1

11.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia ja valinnaisen B-kielen
(B2-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää
valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän
ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen
järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Näin tehdään myös, jos A-kieli on toinen
kotimainen kieli ja oppilaan kieliohjelmaan kuuluun myös vapaaehtoinen A-kieli.
Vapaaehtoisen A-kielen tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä
A-kielessä.
B2-kielissä mimiopiskelijamäärä määritellään vuosittain toimintasuunnitelmassa. Alueen A2-kielet
toteutetaan Helsingin kaupungin kielipolun mukaisesti. Kieliä voidaan opettaa vuosiluokkiin
sitomattomissa ryhmissä.
Helsingin Uuden yhteiskoulun valinnaisen B-kielen opetus toteutetaan valinnaisten aineiden
oppituntien puitteissa. Vapaaehtoinen A2-kieli toteutetaan minimituntimäärän ulkopuolella.

LUKU 12. VUOSILUOKAT 7-9.

12.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien
7-9 tehtävä.

Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtyminen sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä
Siirtyminen kuudennelta seitsemälle luokalle toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on varmistaa
oppilaan eheä, turvallinen ja yhtenäinen perusopetuksen opinpolku. Lähtökohtana on, että oppilas
saa valmiuksia ja tilaisuuksia tutustua toiminnallisesti 7-9 vuosiluokkien opetukseen vuosiluokkien
1-6 aikana. Siirtymän ennakoimiseksi oppilaalle järjestetään jo viidenneltä luokalta alkaen
mahdollisuus tutustua eri opettajien opetukseen sekä saada kokemuksia osallistumisesta erilaisten
ryhmien toimintaan. Seitsemännen luokan alussa oppilaalle järjestetään tilaisuuksia tai tapahtumia,
jotka edistävät ryhmäytymistä.
Oppilaan siirtyminen kuudennelta seitsemännelle luokalle opiskelemaan edellyttää koulun tai
koulujen henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä, opetuksen kannalta tarpeellisen tiedon siirtämistä
sekä oppimisympäristöjen ja toimintatapojen tuntemista. Vuosiluokkien 7-9 opettajien on tärkeää
huomioida opetuksessaan seitsemännelle vuosiluokalle siirtyneiden oppilaiden lähtökohdat
uudessa tilanteessa ja ohjata ryhmiä uuteen toimintakulttuuriin yhteistyössä muiden opettajien ja
kotien kanssa. Luokanohjaaja yhdessä moniammatillisen henkilöstön kanssa huolehtii yksilöllisen
tuen ja ohjauksen varmistamisesta.
Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu siirtymävaiheessa. On tärkeää, että kotona ja
koulussa huolehditaan oppilaiden mahdollisuudesta tuntea olonsa turvalliseksi samalla kun heitä
rohkaistaan uusien asioiden kohtaamiseen. Monet tulevaisuuteen vaikuttavat valinnat tulevat
ajankohtaisiksi. Oppilaiden kuunteleminen ja arvostaminen sekä heidän osallisuutensa omista
asioistaan ja valinnoistaan päättämiseen on tärkeää.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa Helsingin kieliohjelmasta, painotetusta opetuksesta,
opintojen järjestelyistä, alkavista uusista oppiaineista sekä mahdollisista valinnaisista tai
vapaaehtoisista opinnoista. Helsingissä oppilaiden mahdollisuutta syventää omaa osaamistaan
tuetaan eri valintojen avulla. Helsingin kouluissa vahvistetaan kielitietoisuutta osana opetusta.

Huoltajien ja oppilaiden kanssa pohditaan opiskelun asettamia vaatimuksia ja mahdollisesti uuteen
ryhmään liittymistä.
Lain edellyttämä erityisen tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle
siirtymistä.
Vuosiluokat 7-9: Yhteisön jäsenenä kasvaminen
Vuosiluokkien 7-9 erityisenä tehtävänä on ohjata ja tukea oppilaita näiden voimakkaiden
kehitysvuosien aikana, huolehtia perusopetuksen oppimäärän opiskelun loppuunsaattamisesta ja
kannustaa kaikkia oppilaita opintojen jatkamiseen. Erityistä huolta pidetään siitä, että jokainen
oppilas saisi mahdollisimman hyvät edellytykset perusopetuksen jälkeisille opinnoille ja osaisi pohtia
ratkaisujaan realistisesti ja tietoon perustuen. Oppilaita tuetaan ja ohjataan erilaisiin opintojen
aikaisiin ja perusopetuksen jälkeisiin valintoihin yksilöllisistä lähtökohdista käsin. Opettajan on hyvä
tunnistaa kriittisesti omat käsitykset ja lähtökohdat oppilaiden valintoja ohjatessa ja tukiessa.
Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi,
alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön. Oppilaita tuetaan omien vahvuuksien
tunnistamiseen. Oppilaita ohjataan oman kehityksensä ymmärtämiseen ja rohkaistaan itsensä
hyväksymiseen sekä vastuunottoon itsestä ja omista opinnoista, kavereista ja lähiympäristöstä.
Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista
häirintää, rasismia eikä muuta syrjintää. Välittämisellä, yksilöllisellä kohtaamisella sekä
työskentelytapojen ja oppimisympäristöjen monimuotoisuudella vahvistetaan opiskelumotivaatiota.
Opintojen aikaisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt suunnitellaan ja toteutetaan siten,
että ne ovat vuorovaikutteisia ja oppimista ohjaavia sekä kannustavat oppilaita työskentelemään
tavoitteellisesti yksilöinä ja ryhmänä.
Kodin ja koulun yhteistyö saa uusia muotoja ja sisältöjä. Se on edelleen kasvavan nuoren tärkeä
tuki. Yhteistyön tavoitteena on tukea nuoren kasvua kohti aikuisuutta. Yhteisistä pelisäännöistä ja
hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää
koulutyön onnistumista. Opetuksessa pyritään verkostoitumaan eri yhteistyömuotojen avulla
paikallisten vapaa-ajan toimijoiden kanssa kuten nuorisotyön kanssa nuoren kasvun ja oppimisen
tukemiseksi.
Helsingissä on monimuotoisia mahdollisuuksia toteuttaa työelämäyhteistyötä ja yritysyhteistyötä.
Koulussa huolehditaan, että opetuksessa huomioidaan paikallinen työelämäyhteistyön
mahdollisuudet ja yritysyhteistyö osana opetusta.

Vuosiluokkien 7-9 aikana oppilaat luovat perustaa aikuisidentiteetilleen, kartuttavat osaamistaan
sekä suuntautuvat ja valmistautuvat perusopetuksen jälkeiseen elämään. Opetuksessa
syvennetään, rikastetaan ja laajennetaan alemmilla vuosiluokilla opittua. Uusina yhteisinä
oppiaineina alkavat kotitalous ja oppilaanohjaus. Fysiikan ja kemian, biologian ja maantiedon sekä
terveystiedon opetus eriytyy ympäristöopista viideksi eri oppiaineeksi. Oppilaille tarjoutuu lisää
valinnaisia aineita. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ja valinnaiset aineet tarjoavat mahdollisuuksia
oppilaiden kiinnostuksen kohteiden syventämiseen ja vapaa-ajalla opitun yhdistämiseen
koulutyöhön. Ne luovat tilaisuuksia itsenäisyyden ja vastuullisuuden harjoitteluun esimerkiksi
taiteellisissa produktioissa, tutkimushankkeissa tai yhteiskunnallisissa projekteissa. Helsingissä
kouluissa vahvistetaan nuorten aktiivista osallisuutta kaupungin eri toimintamuotojen avulla. Koulu
huolehtii, että oppilailla on mahdollisuus omien osallisuuden taitojen kehittämiseen ja tilanteita
osallisuuden monimuotoiseen toteuttamiseen.
Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen
Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät
päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtyminen edellyttää suunnitelmallista ja monialaista
yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa. Tavoitteena on antaa oppilaille
mahdollisimman hyvät valmiudet edetä perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen sekä
turvata opiskelun edellytykset ja hyvinvointi. Siirtyminen kohti uutta elämänvaihetta edellyttää
nuorilta lisääntyvää elämänhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta. Koulu tukee oppilaita tässä
kehitysprosessissa, jolloin oppilaanohjauksen ja oppilashuollon merkitys korostuu. Oppilaat
tarvitsevat runsaasti tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä monipuolista ja
laadukasta ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opettajiltakin. Siirtyminen toisen
asteen opintoihin edellyttää koululta suunnitelmallista yhteistyötä paikallisesti ja/tai kaupungin
tasolla toteutettuna perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien kesken erilaisin
toiminnallisin ja tiedotuksellisin muodoin. On tärkeää, että huoltajat saavat koulussa riittävästi
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen vuosiluokilla 7-9 koskien oppilaiden valintoja ja tulevaisuuden
suunnitelmia.
Helsingin kaupungin moninainen koulutustarjonta asettaa jatko-opintojen suunnitteluun paikallisen
erityishaasteensa. On tärkeää, että koulu varaa aikaa keskusteluun oppilaiden kanssa heidän

tulevaisuuden suunnitelmistaan ja auttaa oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia
vaatimuksia sekä tekemään realistisia, yksilöllistä oppimista innostavia valintoja. On tärkeää, että
koulussa keskustellaan, millaisia työelämätaitoja ja osaamisen muotoja tulevaisuudessa tarvitaan.
On tärkeää, että oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös unelmoida ja esittää omia toiveitaan koskien
tulevaisuuden valintoja. Keskustelussa käytetään apuna monialaista yhteistyötä ilmiöpohjaisista
lähtökohdista.

12.2 Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9.

Laaja-alaisen osaamisen yleistavoitteet on määritelty luvussa 3. Tässä kuvataan, mitkä
tavoitenäkökulmat painottuvat vuosiluokilla 7-9.
Edellytykset laaja-alaisen osaamisen kehittymiselle vahvistuvat oppilaiden kasvun myötä. Toisaalta
oppiaineiden välisen yhteistyön ja kouluarjen hallinnan haasteet lisääntyvät. Koulu voi
parhaimmillaan tarjota yhteisön, jonka murrosiässä oleva nuori voi kokea itselleen merkitykselliseksi
ja joka auttaa jäsentämään sekä omaa kehitystä että ympäröivää maailmaa. Erityisen tärkeätä on
luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata
jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään realistisesti
myös kehittymistarpeensa.
Näinä vuosina jatketaan kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin pohjan rakentamista ja pohditaan
oppilaiden kanssa kestävän kehityksen sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia sekä kulttuurisia
ja ekologisia edellytyksiä. Opetukseen tuodaan esimerkkejä, käytäntöjä ja teoreettista pohdintaa
siitä, miten kestävän kehityksen eri ulottuvuudet ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä kestävä
elämäntapa käytännössä merkitsee.
Laaja-alaisen osaamisen kehittämistä tuetaan kaikissa oppiaineissa kullekin oppiaineelle luontevalla
tavalla. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä oppilaiden
kanssa tähtää erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittämiseen ja syventämiseen.

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Koulutyössä vahvistetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisprosessissa ja luodaan edellytyksiä
oppimista tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilaita kannustetaan ottamaan vastuuta
opiskeluun liittyvien tavoitteiden asettamisesta, työn suunnittelusta ja oman työskentelyprosessin ja
etenemisen arvioinnista. Heitä ohjataan tunnistamaan omat oppimis- ja opiskelustrategiansa ja
kehittämään niitä tietoisesti. Oppilaat tarvitsevat keinoja tarkkaavaisuutensa ja keskittyneisyytensä
ylläpitämiseen sekä ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen opiskelussaan.
Oppilaita kannustetaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä, perustelemaan ajatuksiaan ja
soveltamaan koulun ulkopuolella opittuja taitoja koulutyössä. On tärkeää oppia kuuntelemaan itseä
ja toisia, näkemään asioita toisten silmin sekä löytämään vaihtoehtoja ja luovia ratkaisuja.
Rohkaisua tarvitaan epäselvän ja ristiriitaisen tiedon kohtaamiseen ja käsittelyyn. Tiedon
rakentumisen erilaisia tapoja tutkitaan yhdessä ja oppilaita rohkaistaan tuomaan esille omaa
kokemustietoaan ja pohtimaan sen merkitystä ajattelulleen. Oppilailla tulee olla mahdollisuus tehdä
havaintoja ja harjaannuttaa havaintoherkkyyttään, hakea monipuolisesti tietoa sekä tarkastella
käsillä olevaa asiaa kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaita rohkaistaan käyttämään kuvittelukykyään
uuden oivaltamiseen ja luomiseen, yhdistelemään ennakkoluulottomasti erilaisia näkökulmia sekä
rakentamaan uutta tietoa ja näkemystä. Oppilaiden omia ideoita tuetaan. Ajattelun taitoja kehitetään
lisäksi luomalla monimuotoisia tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen ongelmanratkaisuun,
argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä asioiden välisten
vuorovaikutussuhteiden ja keskinäisten yhteyksien huomaamiseen ja siten systeemiseen ajatteluun.
Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtien oikeaa ja väärää, hyvää elämää ja hyveitä sekä
eettisen toiminnan periaatteita. Taiteet syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua herättämällä
tunteita ja luomalla uusia oivalluksia.
Oppiainerajat ylittävä, kokeileva, tutkiva ja toiminnallinen työskentely oppilaita kiinnostavien
ilmiöiden tarkastelemiseksi on tärkeää paitsi ajattelun taitojen myös oppimisen motivaation ja
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen kannalta. Eri oppiaineiden tunneilla
pohditaan opiskelun sekä omien ajattelu- ja työskentelytapojen merkitystä tulevaisuudelle. Oppilaita

autetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä mahdollisuuksista ja uravalinnoista ja
tekemään valintansa perustellusti omia taipumuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan arvostaen.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Koulutyössä tuetaan oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää
elämäntapaa, joka perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Oppilaita ohjataan näkemään
kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan
tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa sekä
pohtimaan, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä. Koulutyössä edistetään
suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan. Tutustutaan
keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin ja niiden merkitykseen ja toteutumiseen maailmassa.
Oppilaita ohjataan lukemaan ympäristön kulttuurisia viestejä, tuntemaan ja arvostamaan
elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä tunnistamaan siihen liittyviä arvoja. Mediaympäristöä
analysoidaan ja sen vaikutuksia opitaan arvioimaan. Kulttuuriperintöön tutustutaan monipuolisesti ja
osallistutaan sen ylläpitoon ja uusintamiseen. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita
taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä ja oppivat huomaamaan niiden merkityksen yksilöiden ja
yhteisöjen hyvinvoinnille. Toimimalla yhteistyössä muiden tahojen kanssa koulu tarjoaa oppilaille
monenlaisia tilaisuuksia ilmaista kulttuurista osaamistaan ja vaikuttaa esimerkiksi taiteen keinoin.
Kouluyhteisössä ja sen ulkopuolella tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä kansainväliseen
yhteistyöhön liittyvien kokemusten kautta oppilaiden maailmankuva avartuu ja taito käydä dialogia
kehittyy. Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja toimimaan osaamistaan
soveltaen monenlaisissa esiintymis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa. Oppilaita ohjataan
asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä
noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaita rohkaistaan ilmaisemaan itseään monipuolisesti. Heitä
ohjataan myös arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden,
näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyöhön sisällytetään runsaasti
mahdollisuuksia luovaan toimintaan. Oppilaita kannustetaan edistämään toiminnallaan
esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

Oppilaiden itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaita ohjataan ja kannustetaan
ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta. Lisätään oppilaiden mahdollisuuksia
osallistua koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja harjaantumaan
terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin. Erityistä huomiota kiinnitetään
unen ja levon, tasapainoisen päivärytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon sekä
päihteettömyyden merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Sosiaalisia taitoja
harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja
ajatusten kohtaamista ja hallintaa. Oppilaat saavat valmiuksia suojata yksityisyyttään ja
henkilökohtaisia rajojaan. He oppivat ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita ja toimimaan
onnettomuustilanteissa tarkoituksenmukaisesti. Oppilaita ohjataan toimimaan kestävästi ja
vastuullisesti myös liikenteen erilaisissa tilanteissa, erityisesti pyörällä ja mopolla liikuttaessa, sekä
huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä liikenteessä.
Eri oppiaineiden opetuksessa ja muussa koulutyössä oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian
kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa.
Oppilaita opetetaan ymmärtämään myös teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten
muodostumista sekä harjoittelemaan sen vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä
ja mallintamista. Oppilaiden kanssa pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja
tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän
tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä
ja vastuullisina kuluttajina. Heitä opastetaan vahvistamaan edellytyksiään oman talouden
suunnitteluun ja taloudesta huolehtimiseen. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän
elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin elämän eri alueilla.
Monilukutaito (L4)
Oppilaita ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa kaikkien
oppiaineiden opetuksessa. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten,
numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai
ilmenevää tietoa. Harjoittelun painopiste on analyyttisessä, kriittisessä ja kulttuurisessa
lukutaidossa. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuoliseen
hyödyntämiseen oppimisessa. Tiedon tuottamisen, tulkinnan ja välittämisen taitoja harjoitellaan eri

oppiaineille ominaisilla tavoilla sekä oppiaineiden yhteistyönä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään
monilukutaitoaan myös vaikuttamiseen ja osallistumiseen omassa elinympäristössä, mediassa ja
yhteiskunnassa. Opetuksessa tarjotaan runsaasti tilaisuuksia näiden taitojen yhteistoiminnalliseen
harjoittelemiseen.
Monilukutaidon kehittämisessä siirrytään aikaisempaa enemmän eri tilanteissa ja eri yhteyksissä
käytettäviin teksteihin. Oppilaiden monilukutaitoa syvennetään tutustuttamalla heidät kertoviin,
kuvaaviin, ohjaaviin, kantaa ottaviin ja pohtiviin tekstilajeihin. Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista
ja katsomuksellista lukutaitoa sekä ympäristölukutaitoa. Siinä tarkastellaan ja tulkitaan myös
työelämään liittyviä tekstejä. Kuluttaja- ja talousosaamista kehitetään aihepiiriä monipuolisesti
käsittelevien tekstien sekä niiden käyttöyhteyksiin tutustumalla. Numeraalista lukutaitoa
hyödynnetään esimerkiksi arvioitaessa gallupien luotettavuutta tai ostotarjousten edullisuutta.
Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja
esittämisen tapoja. Medialukutaitoa syvennetään osallistumalla ja työskentelemällä eri medioiden
parissa. Oppilaita kannustetaan ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja
vaikuttamisen keinojen avulla.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat
syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu
käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa,
myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa.
Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia
kestävään kehitykseen.
Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja

viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien
työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen
käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja
jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä.
Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja.

Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja
viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja
vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi
käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta
toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen.
Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon

hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan
työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden
- myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa.
Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan

yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle.
Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti.
Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä
vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa
maailmassa.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Opetuksessa edistetään oppilaiden kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan
sekä vahvistetaan siihen liittyvää tietopohjaa. Oppilaita opetetaan tuntemaan lähialueen
elinkeinoelämän erityispiirteitä ja keskeisiä toimialoja. Huolehditaan siitä, että viimeistään tässä
vaiheessa oppilaat saavat kokemuksia työelämästä ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden
kanssa. Tällöin harjoitellaan myös työelämässä tarvittavaa asianmukaista käyttäytymistä ja
yhteistyötaitoja ja huomataan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitys. Koulutyöhön sisältyy
toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja työaloja sekä
yritystoimintaa. Tällaisia ovat mm. työelämään tutustumisjaksot, koulussa vierailevien henkilöiden
kanssa käytävät keskustelut, vierailut yrityksissä ja erilaisissa organisaatioissa sekä
harjoitusyritystoiminta ja vapaaehtoistyö.
Koulussa harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista omassa yhteisössä, lähialueella ja
Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälisesti. Toiminnallisissa
opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan
erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden

muuttuessa. Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn
mahdollisia vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia
ja pettymyksiä sekä viemään työ sisukkaasti loppuun. Näin oppilaat saavat tilaisuuksia oppia oman
kokemuksensa kautta työn, yrittäjämäisen toimintatavan sekä yrittäjyyden merkityksen yhteisössä ja
yhteiskunnassa. Oppilaita opastetaan ottamaan selvää opintoihin ja työhön liittyvistä
mahdollisuuksista ja uravalinnoista. Heitä rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia
taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään opintoihin ja työhön
liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten sukupuoliroolien ja muiden
roolimallien vaikutukset tiedostaen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Opetuksessa vahvistetaan ja syvennetään oppilaiden kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia
asioita kohtaan ja harjoitellaan toimintaa demokraattisen yhteiskunnan jäseninä. Omassa
luokkayhteisössä ja eri opiskeluryhmissä, oppilaskunnassa sekä kouluyhteisössä tapahtuva
monimuotoinen osallistuminen ja siitä saatavat kuulluksi ja arvostetuksi tulemisen kokemukset
auttavat näkemään vaikuttamisen mahdollisuuksia ja oppimaan vaikuttamisen tapoja. Oppilaat
saavat tietoja ja kokemuksia yhteiskuntaa rakentavan osallistumisen keinoista ja muodoista kuten
tukioppilastoiminnasta, ympäristötoiminnasta ja vapaaehtoistyöstä tai median, taide-elämän,
julkisen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden kautta vaikuttamisesta. Kokemukset
tukevat oppilaiden itsetuntoa, oma-aloitteisuutta ja rohkaistumista vastuulliseen toimintaan.
Osallistumalla oppilaat voivat harjaantua ilmaisemaan näkemyksensä rakentavasti, etsimään
ratkaisuja yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri
näkökulmista. Toiminnassa opitaan neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista.
Ympäristön ja toisten ihmisten hyväksi tehdyt konkreettiset teot ja yhteistyöprojektit laajentavat
vastuun piiriä.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle,
yhteiskunnalle ja luonnolle. Yhdessä pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä
yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön
ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden arviointiin ja muuttamiseen kestävää hyvinvointia
edistäviksi. Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi opiskelu ja osallistuminen ovat
tärkeitä, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

12.3. Nivelvaihe

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa nivelvaiheyhteistyö alakoulujen kanssa tehdään yhteistyössä
tulokoulun, perheen ja oppilaan kanssa. Oppilaiden siirtymistä kuudennelta seitsemännelle luokalle
tuetaan siten, että nivelvaihetta koordinoi oppilashuoltoryhmä. Helsingin Uuden yhteiskoulun
varhaisen puuttumisen malli painottaa hyvin suunniteltua nivelvaihetta sekä tuettua seitsemännen
luokan aloittamista, jossa painottuu ryhmäytyminen, aineenopettajajärjestelmään siirtyminen, tuen
tarpeen havainnointi sekä oppilaan turvallinen yläluokkien aloittaminen.
Yläkoulun ohjauksen tavoitteena on, että oppilas on motivoitunut hakemaan jatko-opintoihin sekä
kiinnostunut ja sitoutunut aloittamaan ja jatkamaan opintojaan valitsemassaan koulutuksessa.
Ohjauksella pyritään siihen, että jokaisella peruskoulun päättävällä on jatkokoulutuspaikka. Tätä
tehdään yhteistyössä kodin ja koulun kanssa. Siirtymistä toiselle asteella pyritään tukemaan myös
siten, että oppilaalle annetaan tarvittaessa ylimääräistä yksilöohjausta ja pienryhmäohjausta.

12.4 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9.
12.4.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Oppiaineen tehtävä
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineeseen kuuluvat suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena
kielenä ja kirjallisuus. Lisäksi tarjotaan perusopetusta täydentävää oppilaan oman äidinkielen ja
kotikielen opetusta.
Maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen kieltä erityisen

maahanmuuttajille tarkoitetun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaisesti.
Oppilaan huoltaja valitsee oppimäärän. Oppilaan huoltajalle tulee korostaa, että oppimäärän valinta
on pysyväisluonteinen ja siirryttäessä oppimäärästä toiseen tulee tarkastella kielitaidon eri
osa-alueiden kehittymistä.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja
tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista ja tulemaan
tietoiseksi itsestään viestijöinä ja kielenkäyttäjinä. Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan
niin, että he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen, ajattelunsa
kielentämiseen ja luovuutensa kehittämiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus vastaa yhteistyössä muiden oppiaineiden ja kotien kanssa
oppilaiden kielikasvatuksesta ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä
monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. Äidinkieli ja kirjallisuus on monitieteinen
taito-, tieto- ja kulttuuriaine. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat
monimuotoisten tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot.
Ikäkaudelle ja kielitaidolle soveltuva kirjallisuus vahvistaa luovuuden ja mielikuvituksen monipuolista
kehittymistä ja laajentaa oppilaiden käsitystä oman kielellisen ilmaisunsa mahdollisuuksista.
Kirjallisuus yhdistää oppilaan kulttuuriinsa ja avartaa käsitystä muista kulttuureista.
Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa
viestintäympäristöissä. Osana eettistä kasvatusta oppilaita ohjataan ymmärtämään omien
kielellisten ja viestinnällisten valintojen vaikutuksia toisiin ihmisiin. Metakognitiivisista taidoista
äidinkielen opetuksessa painottuvat tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen strategiset taidot.
Kielitiedon opetuksen tehtävänä on tukea ja kehittää kielitietoisuutta ja kielen havainnoinnin taitoja.
Opetus perustuu yhteisölliseen ja funktionaaliseen näkemykseen kielestä: kielen rakenteita
opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä. Opetuksessa
edetään portaittain oppilaiden kehitysvaiheen mukaan.
Opetus tutustuttaa moniin kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama,
teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Sanataiteeseen kuuluu kaunokirjallisten tekstien
kirjoittaminen ja tulkitseminen. Kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on lukemiseen innostaminen,
elämysten saaminen ja jakaminen, kulttuurintuntemuksen syventäminen, eettisen kasvun tukeminen
sekä oppilaiden kielen ja mielikuvituksen rikastaminen. Draama vahvistaa oppiaineen toiminnallista,

kokemuksellista, elämyksellistä ja esteettistä luonnetta. Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen
tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja
viestintäkulttuurien opetus vahvistaa vuorovaikutus- ja viestintätaitoja.
Keskeisiä motivaatiotekijöitä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimisessa ovat opittavien asioiden
merkityksellisyys oppilaille ja osallisuuden kokemukset. Oppilaiden kiinnostusta vahvistetaan
luomalla mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen ja omiin valintoihin sekä ottamalla huomioon
oppilaiden tekstimaailma ja kokemukset sekä laajentamalla niitä. Opetuksessa, oppimisympäristön
luomisessa ja opetusmenetelmien valinnassa otetaan huomioon oppilaiden erilaisuus,
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ja tuetaan niin edistyneitä kuin oppimisvaikeuksien
kanssa ponnistelevia. Äidinkielen oppimäärät tekevät yhteistyötä.
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7–9
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kielellisiä ja kulttuurisia
taitoja monimuotoisissa viestintäympäristöissä. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa
vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisissa ympäristöissä niin, että he hahmottavat oman
viestijäkuvansa ja pystyvät osaltaan vaikuttamaan myönteiseen viestintäilmapiiriin. Opetuksen
tehtävänä on rohkaista oppilaita oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat
perustella näkemyksiään ja vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäröivään yhteiskuntaan eri
viestintävälineitä hyödyntäen. Tekstien valikoima laajenee yhteiskunnallisten sekä opiskelu- ja
työelämässä tarvittavien tekstien suuntaan. Oppilaita ohjataan puhutun ja kirjoitetun kielen normien
hallintaan ja taitoon käyttää tilanteeseen sopivaa kieltä. Kirjallisuuden analyysin ja tulkinnan taitoja
syvennetään. Oppilaita ohjataan kirjallisuuden lukemiseen, oman lukuharrastuksen syventämiseen
ja lukuelämysten hankkimiseen.
Äidinkielen ja kirjallisuus -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokilla 7–9
Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä
oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja
tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Äidinkielen
oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta. Työtavat valitaan

niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit
sujuvoituvat. Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetusta
eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla ja valitaan työtavat niin, että oppiaineen sisältö
alueet integroituvat luontevasti toisiinsa. Draamaa integroidaan eri sisältöalueiden, erityisesti
kirjallisuuden, ja muiden oppiaineiden opetukseen.
Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin. Helsinkiläisyys näkyy
monin tavoin oppiaineen oppimisessa, jossa hyödynnetään kaupungin kulttuuritarjontaa,
kulttuurihistoriallisia paikkoja ja yhteistyötä lähikirjaston kanssa. Kielitietoisuutta lisätään ottamalla
luokassa ja koulussa puhuttavat kielet osaksi opetusta. Mahdollisuuksien mukaan voidaan tehdä
yhteistyötä paikallisen median kanssa, esimerkiksi paikallislehtien ja -radion kanssa. Monikielinen
Helsinki - Helsingissä puhuttavat kielet ja murteet, Helsingin puhekieli - voi näkyä esimerkiksi
ilmiöoppimisessa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden koulussa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista
auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan
omia vahvuuksiaan. Oppilaita ohjataan löytämään ja valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omalle
lukutaidolle ja -tavalle soveltuvia tekstejä monimuotoisten tekstien joukosta ja kannustetaan
kirjallisuuden ja muiden tekstien omaehtoiseen lukemiseen. Oppilaita ohjataan myös turvalliseen
ja vastuulliseen mediaympäristössä toimimiseen.
Vuorovaikutustaitojen ja tekstien tuottamistaitojen kehittämiseksi annetaan yksilöllistä ohjausta
ja palautetta.

Oppilaat saavat ohjausta ja tukea mahdollisissa kielellisissä

oppimisvaikeuksissa, käsitteiden oppimisessa ja ajatusten kielentämissä. Myös kielellisesti
lahjakkaita tuetaan esimerkiksi lukuhaasteiden ottamisessa ja itselleen soveltuvien työtapojen
löytämisessä ja tavoitteiden asettamisessa. Tekstit ja työtavat valitaan niin, että oppilaiden
yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu.
Oppilaan oppimisen arviointi äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa
vuosiluokilla 7–9

Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa.
Kannustava ja rakentava palaute tukee oppilaiden motivaation rakentumista ja kielellisten
valmiuksien kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa
tavoitteisiin. Arviointi nivotaan kiinteäksi osaksi oppimisprosessia. Oppimista tukevan ja
erittelevän palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan,
tiedoistaan ja työskentelyprosesseistaan ja annetaan välineitä niiden kehittämiseen.
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppilaiden oppimisen arvioinnissa
yhtä tärkeitä. Niiden arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan
havaintoihin erilaisissa kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus
osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso
asianomaisen oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen
oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite
on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli
hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason
ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta.

12.4.1.1 SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
7. vuosiluokan sisällöt
● Vahvistetaan taitoa toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, myös koulun ulkopuolella.
● Havainnoidaan viestinnästä syntyviä vaikutuksia ja merkityksiä sekä viestintätilanteille
tyypillisiä kielen keinoja.
● Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja erilaisissa tilanteissa (esim. ideointi,
neuvottelu).

● Harjoitellaan puheen ja kokonaisilmaisun keinoja sekä valmisteltujen puhe-esitysten
pitämistä.
● Tutustutaan teatteriin taidemuotona sekä teatteri-ilmaisun keinoihin draaman avulla.
● Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja sekä kehittämään niitä.
● Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita ja seurataan lukutaidon kehittymistä.
● Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla fiktiivisiä media- ja asiatekstejä eri
muodoissaan.
● Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin.
● Tutustutaan erilaisiin tekstien ilmaisutapoihin ja kielellisiin piirteisiin.
● Pohditaan kriittisesti tekstien tarkoitusperiä, kohderyhmiä ja vaikutuskeinoja.
● Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan niiden luotettavuutta.
● Laajennetaan lukuharrastusta, luetaan nuortenkirjallisuutta ja tietokirjallisuutta.
● Monipuolistetaan lukukokemusta eläytymällä luettuun, reflektoimalla omaa elämää luetun
avulla ja jakamalla lukukokemuksia.
● Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja lisätään käsitteiden käyttöä tekstien
tarkastelussa ja vertailussa.
● Tunnistetaan ja tutkitaan kielen kuvallisuutta ja symboliikkaa ja syvennetään fiktion kielen ja
kerronnan keinojen tuntemusta.
● Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kirjallisia ja suullisia, visuaalisia
ja audiovisuaalisia tekstejä ja verkkotekstejä.
● Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista tekstin tuottamisen eri vaiheissa.
● Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
● Opiskellaan kertoville, kuvaaville ja ohjaaville teksteille tyypillisiä piirteitä.
● Harjoitellaan tekstien kohdentamista eri kohderyhmille, tekstien laatimista eri tarkoituksiin
sekä tekstin ilmaisutapojen mukauttamista vastaanottajan mukaan.
● Tutkitaan kirjoitettujen tekstien elementtejä, sekä hyödynnetään tätä tietoa omissa teksteissä.
● Tarkastellaan erilaisia ajan ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa teksteissä.
● Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin
sopivat ilmaisutavat.
● Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä: Hahmotetaan kappaleiden sekä
virkkeiden ja lauseiden rakenteita. Opitaan käyttämään asioiden välisten suhteiden
ilmaisukeinoja ja ilmaisemaan viittaussuhteita.

● Opitaan käyttämään kirjoitetun yleiskielen konventioita omien tekstien tuottamisessa ja
muokkauksessa.
● Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja: referoimista, tiivistämistä,
muistiinpanojen tekoa ja lähteiden käyttöä.
● Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia tekstejä tuotettaessa.
● 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 vaikutuksesta tekstin tyyliin ja sävyyn.
● Kerrataan suomen kielelle tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä ja vertaillaan
suomea oppilaille tuttuihin kieliin.
● Kannustetaan aktiiviseen ja monipuoliseen kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.
● Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin.
● Integroidaan opiskelua historiaan ja tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen
kansallisromantiikan aikana.
● Tutustutaan kulttuurin käsitteeseen ja joihinkin sen ilmenemismuotoihin, kuten
kansanperinteeseen, elokuvaan, teatteriin tai joihinkin mediakulttuurin muotoihin.
● Tarjotaan mahdollisuuksia tuottaa kulttuuria itse.
● Tutustutaan suomen kielitilanteeseen.
● Tutkitaan joitakin suomen kielen tyypillisiä äänne-, muoto- ja lauserakenteen piirteitä ja
vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin.
8. vuosiluokan sisällöt
Kaikki seitsemännen vuosiluokan sisällöt, joiden lisäksi:
● Tutustutaan pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin sekä niiden vaikutuskeinoihin ja keskeisiin
kielellisiin piirteisiin, kuten mielipiteen ja faktan erottamiseen, suostuttelun ilmaisuun,
varmuusasteiden ilmaisuun, asenteiden ja affektiivisuuden ilmaisuun, henkilöön viittaamisen
suoriin ja epäsuoriin keinoihin, referointiin, asioiden välisten suhteiden osoittamiseen,
perustelukeinoihin ja retorisiin keinoihin.
● Opiskellaan pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja
kielellisiä piirteitä

● Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- ja tulkintataitoja ja käytetään käsitteitä tekstien
tarkastelussa ja vertailussa.
● Perehdytään erityyppisten tekstien tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.
● Tarkastellaan erilaisia suhtautumisen ilmaisutapoja sekä harjoitellaan niiden käyttöä omissa
teksteissä.
● Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun yleiskielen piirteistä, kuten virkkeiden ja lauseiden
rakenteista, asioiden välisten suhteiden ilmaisukeinoista ja kirjoitetun yleiskielen
konventioista.
● Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön tasolla.
● Luetaan monipuolisesti: nuortenkirjoja, klassikoita, nykykirjallisuutta, tietokirjoja.
● Tutustutaan kirjallisuuden joihinkin alalajeihin ja keskeisiin tyylivirtauksiin sekä yleisen että
suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin.
● Tutustutaan suomen kielen vaihteluun.
9. vuosiluokan sisällöt
Kaikki 7. ja 8. vuosiluokkien sisällöt, joiden lisäksi:
● Tutustutaan kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen kielelliseen variaatioon ja sukukieliin
● Tutustutaan suomen kielen vaiheisiin, kansallisen identeetin rakentumiseen ja kehittymiseen
sekä kielen ohjailun periaatteisiin.

12.4.1.2 SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtäväkuvaus, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät
tavoitteet sekä ohjaus, eriyttäminen ja tuki ja oppilaan oppimisen
arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.
7. vuosiluokan sisällöt

● Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
● Harjoitellaan referointia ja selostamista sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista.
● Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset,
tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen.
● Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon ja äänen
keinoja) itseilmaisussa.
● Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa.
● Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
● Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulma,
- henkilöiden ja asioiden nimeäminen)
● Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia
● Tuotetaan erityisesti ohjaavia ja kantaaottavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen.
● Ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.
● Harjoitellaan erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä.
● Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden
käyttöä.
● Harjoitellaan palautteen antoa ja vastaanottamista
● Ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.
● Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
● Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä ja rakenteista (lauseke, rektio).
● Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
● Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
● Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
● Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia
kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
● Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
● Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja
oman oppimisen arvioinnissa.
● Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

● Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.

8. vuosiluokan sisällöt
● Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
● Harjoitellaan argumentointia ja muodollisempia vuorovaikutustilanteita.
● Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset,
modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen
keinot ja toisen puheeseen viittaaminen.
● Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
● Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen,
tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa.
● Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun.
● Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
● Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa.
● Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia.
● Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
● Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulma,
lauseen rakenne ja henkilöiden ja asioiden nimeäminen).
● Harjoitellaan erittelemään erityisesti kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä
piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.
● Tuotetaan erityisesti ohjaavia ja kantaaottavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen.
● Ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.
● Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden
käyttöä.
● Harjoitellaan palautteen antoa ja vastaanottamista.
● Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
● Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.

● Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
● Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
● Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
● Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia
kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
● Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa
● Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
● Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
● Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja
oman oppimisen arvioinnissa.
● Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.
9. vuosiluokan sisällöt
● Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
● Harjoitellaan argumentointia, muodollisempia vuorovaikutustilanteita ja valmisteltujen
puhe-esitysten pitämistä.
● Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa (tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset,
modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen
keinot ja toisen puheeseen viittaaminen).
● Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
● Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen,
tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa.
● Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina.
● Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa.
● Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen,
tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa.
● Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita ja valmisteltujen puhe● esitysten pitämistä.

● Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja
käsitevarantoa.
● Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien
monipuolista lukemista ja analysointia.
● Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, vaikuttamiskeinojen ja ideologioiden
kannalta (näkökulma, henkilöiden ja asioiden nimeäminen sekä kielikuvien ja ironian vaikutus
tekstin tulkintaan).
● Harjoitellaan erittelemään erityisesti kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä
sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.
● Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia.
● Tuotetaan erityisesti pohtivia ja kantaaottavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen.
● Ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
● Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden
käyttöä.
● Harjoitellaan palautteen antoa ja vastaanottamista.
● Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa
johdonmukaisesti tekstissä.
● Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
● Ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm.
infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina).
● Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys,
modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn.
● Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.
● Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin.
● Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia
kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina.
● Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin.
● Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen
taitoja.
● Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.

● Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja
oman oppimisen arvioinnissa.
● Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken
oppimisen tukena.

12.4.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
RUOTSI A- OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7- 9
Oppiaineen tehtävä

Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia
monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja
rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.
Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle. Toisen kotimaisen kielen
opetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen.
Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen
moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan
arvostamaan eri kieliä, niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa
kielivalinnoissa ja kielten opiskelussa vahvistetaan erilaisia oppilaita kiinnostavalla
kielivalintatiedotuksella, rohkaisemalla oppilaita tekemään aidosti itseään kiinnostavia valintoja
sukupuolesta riippumatta käsittelemällä opetuksessa monipuolisesti eri aiheita sekä käyttämällä
opetuksessa vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Toisen kotimaisen kielen opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn
erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen
ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla Pohjoismaita. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.

Opetus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti.
Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen.
Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat
voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Myös työelämässä tarvittavaan
kielitaitoon kiinnitetään huomiota tekstien ja tehtävien valinnassa. Oppilaita ohjataan hakemaan
osaamillaan kielillä tietoa.

Ruotsin kieli, A-oppimäärä vuosiluokilla 7-9

Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja
tiedonhankinnassa.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3-6 saavutettujen taitojen syventämisessä,
kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan.
Kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä syvennetään pohtimalla erilaisia kieliyhteisöihin liittyviä
arvosidonnaisia ilmiöitä. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa, ja tarpeen mukaan vaikeita
asioita voidaan käsitellä myös koulun opetuskielellä. Ruotsin kielen opetusta voidaan integroida eri
oppiaineiden ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien opetukseen ja päinvastoin.
Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun ruotsin kielellä eri oppiaineissa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsi A-oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaan oppimisen arviointi ruotsi A-oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua tai sähköistä
portfoliota.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti
erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
ruotsin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso ruotsin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen

Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen
käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien
tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja
kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on
ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu

oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan
oppimisprosessia.

Vuosiluokan 7 a-ruotsin tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään.
● Kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.
Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
ruotsinkielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota.
● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.
Vuosiluokan 7 A-ruotsin sisällöt

● Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys ruotsin
kielenopiskelun kannalta. Esim. luokittelut, sanaluokat, aikamuodot. Pohditaan kielellistä
moninaisuutta oman elämänpiirin näkökulmasta. Mietitään missä kaikkialla Helsingissä ja
Suomessa ruotsia kuulee ja missä sitä voi käyttää.
● Ohjataan oppilasta valitsemaan itseään kiinnostavia ruotsinkielisiä sisältöjä, esimerkiksi
oman harrastuksensa piiristä. Esim. blogit, sähköpostiviestintä, erilaiset keskustelufoorumit,
nettisivut.
● Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys ruotsin
kielenopiskelun kannalta. Esim. luokittelut, sanaluokat, aikamuodot.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Ymmärretään teknologian merkitys omassa
kielen opiskelussa. Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja kannustavaa vuorovaikutusta
ryhmässä. Käytetään itsearviointia oppimisen tukena.
● Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja opitaan löytämään tarkoituksenmukaisia
työkaluja yksilöllisen oppimisen tueksi.
● Harjoitellaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa tarvittavia rakenteita ja fraaseja,
lähtökohtana oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan niiden soveltamista uusissa
tilanteissa.
● Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä kaikkea.
Opitaan pyytämään selvennystä ja toistoa.
● Tarkastellaan omaa kielenkäyttöä ja syvennetään kielitietoisuutta.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa. Harjoitellaan avainsanojen löytämistä.
● Laajennetaan perussanavarastoa. Harjoitellaan arkipäiväisiä vuorovaikutustilanteita.
Kerrataan ääntämisen perussääntöjä.
Vuosiluokan 8 A-ruotsin tavoitteet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään.
● Kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.

Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
ruotsinkielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota.
● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.
Vuosiluokan 8 A-ruotsin sisällöt

● Tarkastellaan ruotsin kielen asemaa Suomessa samalla hyödyntäen pääkaupungin
kaksikielisyyttä. Tarkastellaan ruotsin asemaa pohjoismaissa ja tutustutaan erilaisiin
kulttuurisiin ilmiöihin esimerkiksi ruotsinsuomalaisiin.
● Laajennetaan autenttisten ruotsinkielisten toimintaympäristöjen tuntemusta. Esim. lähialueen
ruotsinkieliset koulut ja muut ruotsinkieliset toimijat: urheilu- ja muut harrastusseurat,
paikalliset asukkaat, paikallislehdet.
● Syvennetään käsitteiden hallintaa ja opitaan vertailemaan niiden avulla eri kieliä.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä. Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Käytetään itsearviointia, vertaisarviointia sekä kannustavan palautteenantamista toiselle sekä
palautteen vastaanottamista ja tämän palautteen hyödyntämistä.
● Opitaan laajentamaan sana- ja ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri työkaluja käyttäen ja
erilaisissa ympäristöissä toimien. Kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen kielenkäytössä niin
koulussa kuin sen ulkopuolellakin.
● Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä erilaisissa tilanteissa.
● Harjoitellaan oman viestin selittämistä ja muotoilua toisin sanoin, kun puhekumppani ei
ymmärrä.
● Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja niihin liittyviä kulttuurisia ja alueellisia piirteitä.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa. Harjoitellaan pääkohtien löytämistä laajemmistakin teksteistä.
● Vahvistetaan sanavarastoa ja opitaan vaihtelevia tapoja ilmaista sama asia.
● Harjoitellaan opitun sanaston käyttöä puheessa ja kirjallisessa viestinnässä erilaisia
autenttisia oppimisympäristöjä hyödyntäen.
● Harjoitellaan intonaatiota sekä sanojen ja painottamista puheessa.
Vuosiluokan 9 A-ruotsin tavoitteet

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia ruotsin kansalliskielen asemaan liittyviä ilmiöitä sekä antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyään.
● Kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat oppilaan maailmankuvaa.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.

Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
ruotsinkielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota.
● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen ja
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.
Vuosiluokan 9 A-ruotsin sisällöt

● Syvennetään tietoa ruotsin kielestä sekä muista pohjoismaisista kielistä ja kulttuureista.
Tutustutaan pohjoismaiseen yhteistyöhön.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita ruotsinkielen osaaminen avaa
tulevaisuudessa. Esim. Nordjobb, pohjoismaiset yritykset, opiskelu ulkomailla, työllistyminen
kotimaassa.
● Syvennetään kielitiedollista osaamista sana-, lause- ja tekstitasolla. Esim. sananjohtaminen.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä. Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
Oppilaat arvioivat itseään ja antavat palautetta toisilleen kannustavassa ilmapiirissä.
● Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena kielenoppijana.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita ruotsin kielen osaaminen avaa nyt ja
tulevaisuudessa.
● Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita mahdollisimman autenttisesti esimerkiksi
blogien, sähköpostin, erilaisten keskustelufoorumien ja yhteistyökumppaneiden avulla.
● Opetellaan olemaan aloitteellinen puhekumppani ja käyttämään luovasti sekä verbaalisia
vuorovaikutuskeinoja että eleitä ja kehonkieltä.
● Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen sopivalla tavalla. Opitaan perustelemaan mielipiteitä
ja kommunikoimaan keskustelukumppania arvostavalla tavalla.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.
● Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä yksityiskohtia laajemmistakin teksteistä. Opitaan
päättelemään sanojen merkityksiä asiayhteydestä ja muiden kielten avulla.
● Tuotetaan erilaisia puhuttua ja kirjoitettuja tekstejä ja tutustutaan eri tekstilajeihin.
Kiinnitetään huomiota tuotettujen tekstien keskeisten rakenteiden ja perussanaston käyttöön.

RUOTSI B1- OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7- 9
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia
monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja
rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa
on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja
heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä,
niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen
kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea
oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilas osaa myös hakea
osaamillaan kielillä tietoa.
B1 –ruotsin kielen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen

erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan
aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan portfolion avulla.
Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden
avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. Ruotsin kieltä
käytetään aina kun se on mahdollista.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ruotsin kielessä vuosiluokalla 7-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai ruotsin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaan oppimisen arviointi ruotsin kielessä vuosiluokalla 7-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi sähköistä portfoliota. Arviointi on monipuolista ja
antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja
kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on
kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen B1-oppimäärän päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan

muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
llmiöpohjainen oppiminen
Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen
käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien
tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena
ja kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on
ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu
oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan
oppimisprosessia.
Vuosiluokan 7 B1-ruotsin tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin
arvoihin.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.
Kieltenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa
ja koulun ulkopuolella.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta.

● Tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan.
● Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin.
Vuosiluokan 7 B1-ruotsin sisällöt
● Ymmärretään, että ruotsi on sekä kotimainen ja pohjoismainen kieli. Tutkitaan oman
kotikaupungin ja kotimaan kaksikielisyyttä.
● Vertaillaan eri kieliä ja tutustutaan ruotsin kielen keskeisimpiin rakenteisiin
● Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia
toimintatapoja.
● Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen kielen käytön
harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
● Oppilas oppii, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun ulkopuolella ja osaa pohtia,
miten hän voi käyttää taitoaan koulun päätyttyä.
● Vahvistetaan oppilaan taitoa osallistua erilaisiin viestintätilanteisiin ja ylläpitää niitä.
● Harjoitellaan viestintää autenttisissa vuorovaikutustilanteissa ja ohjataan oppilasta aitoihin
ruotsinkielisiin vuorovaikutustilanteisiin myös koulun ulkopuolella.
● Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa.
● Harjoitellaan tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää, muutaman sanan mittaista kirjoitettua
tekstiä ja hidasta puhetta.
● Opetellaan ilmaisemaan itseä puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja
opeteltuja vakioilmaisuja. Harjoitellaan ääntämistä.
Vuosiluokan 8 B1-ruotsin tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

● Ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin
arvoihin.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.
Kieltenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa
ja koulun ulkopuolella.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta.
● Tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan.
● Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin.
Vuosiluokan 8 B1- ruotsin sisällöt
● Tutustutaan Ruotsin maantieteen ja kulttuurin näkökulmasta. Vertaillaan suomenruotsin ja
ruotsinruotsin eroja, etsitään kulttuurien yhtäläisyyksiä.
● Tehdään ja raportoidaan havaintoja pohjoismaisista kielenkäyttöympäristöistä, Suomen,
Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurin ominaispiirteistä sekä Pohjoismaita yhdistävistä
tekijöistä.

● Laajennetaan kielten vertailua rakenteiden monimutkaistuessa. Harjoitellaan keskeisimpiä
rakenteita.
● Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia
toimintatapoja.
● Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja.
● Oppilasta rohkaistaan monipuoliseen kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
● Mennään koulun ulkopuolelle, etsitään mahdollisuuksia käyttää ruotsia omassa
kotikaupungissa.
● Harjoitellaan taitoja toimia vuorovaikutuksessa. Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren
toiminta ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet
huomioiden.
● Vahvistetaan taitoa viestiä kohteliaasti ja korrektisti eri tilanteissa.
● Sisältöjä valittaessa näkökulmana on suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja
rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.
● Harjoitellaan taitoa taito tulkita tekstejä. Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet huomioiden.
● Harjoitellaan taitoa tuottaa tekstejä: Sisältöjä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta
ruotsin kielellä eri yhteisöissä, ajankohtaisuus, oppilaiden kiinnostuksen kohteet huomioiden.
● Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa.

Vuosiluokan 9 B1-ruotsin tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Ohjata oppilasta tutustumaan pohjoismaiseen kieliympäristöön sekä Pohjoismaita yhdistäviin
arvoihin.
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia ruotsin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena.
Kieltenopiskelutaidot

● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieliä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen.
● Kannustaa oppilasta huomaamaan mahdollisuuksia käyttää ruotsin kieltä omassa
elämässään ja ohjata oppilasta käyttämään ruotsia rohkeasti erilaisissa tilanteissa koulussa
ja koulun ulkopuolella.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● Järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta.
● Tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä.
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan.
● Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä.
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista
erilaisista aiheista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin.
Vuosiluokan 9 B1-ruotsin sisällöt
● Tutustutaan pohjoismaihin ja pohjoismaisiin kieliin sekä kulttuurisiin yhtäläisyyksiin.
● Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Vahvistetaan kielellisen päättelykyvyn taitoa. Harjoitellaan myös vaativampia rakenteita.
● Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita kielten välisessä vertailussa
ja ruotsin kielen opiskelussa.
● Käytetään itsenäiseen, pitkäjänteiseen työskentelyyn ja kriittiseen tiedonhankintaan ohjaavia
toimintatapoja. Harjoitetaan vuorovaikutustaitoja ja rohkaistaan oppilaita monipuoliseen
kielen käytön harjoittamiseen erilaisissa tilanteissa.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet,joita ruotsin kielen osaaminen avaa hänen
omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen.
● Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena kielenoppijana.

● Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
● Syvennetään kielitiedollista osaamista sana-, lause- ja tekstitasolla.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita ruotsin kielen osaaminen avaa
tulevaisuuteen liittyen.
● Sisältöjä valittaessa näkökulmana on suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä
tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon.
● Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja kommunikoimaan keskustelukumppania arvostavalla
tavalla.
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää ruotsin keskeisiä fraaseja
ja idiomeja.
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä.

12.4.3 VIERAAT KIELET
12.4.3.1 A-ENGLANTI
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia
monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja
rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa
on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja
heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä,
niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.

Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen
kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea
oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilas osaa myös hakea
osaamillaan kielillä tietoa.

Englanti A -oppimäärän oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla
7–9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään
monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja
itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Englantia käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Englanti A -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai englannin kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille
Oppilaan oppimisen arviointi Englanti A -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi sähköistä portfoliota.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti
erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso englannin kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen
Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen
käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien
tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja
kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on
ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu
oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan
oppimisprosessia.
Englanti A -oppimäärän tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia englannin asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja arvoja
antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä
● Kannustaa löytämään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä ja toimintaympäristöjä, jotka
laajentavat käsitystä globalisoituvasta maailmasta ja siinä toimimisen mahdollisuuksista
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia
englantia ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
● Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista oppilaiden ikätasolle ja
elämänkokemukseen sopivista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä
● Tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä, kompensaatiokeinojen käytössä ja
merkitysneuvottelun käymisessä

● Auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä ja tukea oppilaan rakentavaa
kulttuurienvälistä viestintää
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia kuulla ja lukea monenlaisia itselleen merkityksellisiä
yleiskielisiä ja yleistajuisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä tulkita niitä käyttäen erilaisia
strategioita
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin
yleisistä ja itselleen merkityksellisistä aiheista kiinnittäen huomiota rakenteiden
monipuolisuuteen ja ohjaten hyvään ääntämiseen
Vuosiluokan 7 A-englannin sisällöt
● Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta (esim. kulttuurin vaikutus sanastoon).
● Kerrataan englannin kielen levinneisyys ja sen syyt.
● Laajennetaan autenttisten englanninkielisten toimintaympäristöjen tuntemusta.
● Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys englannin
kielen opiskelun kannalta.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
● Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä.
● Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja opitaan löytämään tarkoituksenmukaisia
työkaluja oppimisen tueksi.
● Harjoitellaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa tarvittavia rakenteita ja fraaseja,
lähtökohtana oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan niiden soveltamista uusissa
tilanteissa.
● Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä kaikkea.
● Opitaan pyytämään selvennystä ja toistoa.
● Vertaillaan Suomen ja englanninkielisten maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia viestintätapoja.

● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien avainsanojen löytämistä sekä puhuttujen
ja kirjoitettujen tekstien tulkintaa
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää englannin keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Syvennetään englannin ääntämisen tuntemusta ja opitun soveltamista uusissa tilanteissa.
Vuosiluokan 8 A-englannin sisällöt
● Syvennetään tuntemusta kielen ja kulttuurin suhteesta.
● Tutkitaan englannin kielen asemaa nykymaailmassa ja kehitystä lingua francaksi.
● Ohjataan oppilasta valitsemaan itseään kiinnostavia englanninkielisiä sisältöjä esim. oman
harrastuksensa piiristä.
● Syvennetään kielitiedon käsitteiden hallintaa ja opitaan vertailemaan eri kieliä niiden avulla.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
● Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Harjoitellaan itsearviointia, vertaisarviointia sekä kannustavan palautteen antamista toiselle.
● Opitaan laajentamaan sana- ja ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri työkaluja käyttäen.
● Kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen kielenkäytössä.
● Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvissä tilanteissa.
● Oman harrastuksen esittely (laajemmin kuin ala-asteella), kuten esim. jalkapalloharrastuksen
edut.
● Harjoitellaan oman viestin selittämistä ja muotoilua toisin sanoin, kun puhekumppani ei
ymmärrä.
● Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja niihin liittyviä kulttuurisia piirteitä.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.
● Harjoitellaan pääkohtien löytämistä laajemmistakin teksteistä.
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää englannin keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Syvennetään englannin ääntämisen tuntemusta ja opitun soveltamista uusissa tilanteissa.

Vuosiluokan 9 A-englannin sisällöt
● Syvennetään ja jaetaan tietoa englannin eri varianteista ja maista, joissa englanti on
yhteiskunnan keskeisin käytetty kieli. Otetaan selvää näiden maiden kulttuureista ja
elämänmuodoista.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita englannin kielen osaaminen avaa hänen
omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen.
● Syvennetään kielitiedollista osaamista sana-, lause- ja tekstitasolla.
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
● Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Oppilaat arvioivat itseään ja antavat palautetta toisilleen kannustavassa ilmapiirissä.
● Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena kielenoppijana.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita englannin kielen osaaminen avaa
tulevaisuuteen liittyen.
● Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja kommunikoimaan keskustelukumppania arvostavalla
tavalla.
● Opitaan olemaan aloitteellinen puhekumppani ja käyttämään viestinnässä sekä verbaalisia
keinoja että eleitä ja kehonkieltä.
● Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen sopivalla tavalla.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.
● Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä yksityiskohtia laajemmistakin konteksteista, esim.
mainokset, tv-sarjat, artikkelit, novellit ja romaanit.
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää englannin keskeisiä
fraaseja ja idiomeja .
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Syvennetään englannin ääntämisen tuntemusta ja opitun soveltamista uusissa tilanteissa.

12.4.3.1.1 PAINOTETTU ENGLANTI

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. vuosiluokka: Kurssit 1 ja 2
Tavoitteet:
Rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia
sekä arvioimaan omaa oppimistaan. Oppilasta ohjataan omien vahvuuksien löytämiseen kielen
opiskelussa sekä itseohjautuvaan ymmärtävään oppimiseen. Tuetaan oppilaan aloitteellisuutta
viestinnässä ja häntä ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on auttaa oppilasta
tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä sekä tukea oppilaan rakentavaa kulttuurien välistä
viestintää. Oppilaalle tarjotaan erityyppisiä tekstejä erilaisista lähteistä ja häntä ohjataan
tulkitsemaan niitä. Tavoitteena on tukea oppilaan taitoja tuottaa sekä puhuttua että kirjoitettua
tekstiä erilaisiin tarkoituksiin mahdollisimman monipuolisesti.
Aihepiirit: Opetuksessa käsiteltävät aihepiirit ovat mm. identiteetti, yhteiskunta ja ympäristö.
Kielitieto: Kerrataan ja vahvistetaan kielen peruskäsitteitä esim. luokittelut, sanaluokat ja
aikamuodot.
8. vuosiluokka: Kurssit 3 ja 4
Tavoitteet: Rohkaistaan oppilasta osallistumaan keskusteluihin monenlaisista aiheista, joissa
käsitellään myös mielipiteitä. Tavoitteena on tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä ja
kompensaatiokeinojen käytössä. Oppilaan monilukutaitoa monipuolistetaan ja hänen kykyjä tuottaa
tavoitteellista ja kohdekielen mukaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä korostetaan. Tavoitteena on
kiinnittää oppilaan huomiota sanaston ja rakenteiden monipuolisuuteen suullisen ja kirjallisen tekstin
tulkitsemisessa ja tuottamisessa.
Aihepiirit: Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys.
Lisäksi syvennetään ympäristön, yhteiskunnan ja identiteetin käsitteitä sekä käsitellään
kommunikaatiota ja mediaa.

Kielitieto: Peruskieliopin hallinta syvenee käsittelemällä esim. futuuria ja konditionaalimuotoja,
adjektiiveja ja adverbeja sekä erilaisia pronomineja.
9. vuosiluokka: Kurssit 5, 6 ja 7
Tavoitteet: Tavoitteena on, että oppilaan kulttuuritietoisuus sekä käsitys englannin eri varianteista
kasvaa. Tämä antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä rakentavaa viestintää.
Tavoitteena on vankentaa oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan, tukea oppilaan
aloitteellisuutta viestinnässä ja syventää kompensaatiokeinoja. Oppilasta ohjataan tulkitsemaan ja
tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä kiinnittäen huomiota tekstin tarkkuuteen,
sujuvuuteen ja monipuolisuuteen. Tavoitteena on, että oppilas käyttää laajasti kaikkea osaamaansa
kielitaidon eri osa-alueilla.
Aihepiirit: Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat ihmissuhteet, työelämä, koulutus ja
tulevaisuuden visiot, myös kestävän kehityksen näkökulmasta.
Kielitieto: Oppilaan sanaston ja kieliopin hallinta syvenee harjoittelemalla esim. artikkeleita,
prepositioita, passiivia ja epäsuoraa kerrontaa.

12.4.3.2 MUUT VIERAAT KIELET A-OPPIMÄÄRÄ
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia
monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja
rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät.Kielten opiskelussa
on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja
heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä,

niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien.Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen
kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea
oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilas osaa myös hakea
osaamillaan kielillä tietoa.
Muut vieraat kielet A -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokalla 7–9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvitaan opettajien yhteistyötä. Leikin, laulun, pelillisyyden ja draaman avulla oppilaat saavat
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoaan ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään
monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja
itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai vastaavan
työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja -kulttuurisuuteen
kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä
yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki muut vieraat kielet A-oppiaineessa vuosiluokilla 7–9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville oppilaille.
Oppilaan oppimisen arviointi muut vieraat kielet A -oppiaineessa vuosiluokilla 7–9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin
ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja.
Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaista autetaan tulemaan tietoisiksi
omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa
viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös
oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset
lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso vieraan kielen A-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.

Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
llmiöpohjainen oppiminen
Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiöpohjainen oppiminen
käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien
tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja
kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on
ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu
oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan
oppimisprosessia
Vuosiluokan 7 muiden vieraiden A-kielten tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään
● Kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
oppilaan maailmankuvaa
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieltä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
● Kehittää oppilaan itsenäisyyttä soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksia
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa

● Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti
● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota
● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Vuosiluokan 7 muiden vieraiden A-kielten sisällöt
● Pohditaan kielen ja kulttuurin suhdetta (esim. kulttuurin vaikutus sanastoon).
● Kerrataan kohdekielen levinneisyys ja sen syyt.
● Laajennetaan autenttisten toimintaympäristöjen tuntemusta
● Hyödynnetään blogeja, sähköpostiviestintää sekä erilaisia foorumeita verkossa
● Hyödynnetään Helsingissä toimivia kohdekielisiä yhdistyksiä ja erilaisia kulttuuritoimijoita
● Vahvistetaan kielitiedon peruskäsitteiden hallintaa ja ymmärretään niiden merkitys
kohdekielen opiskelun kannalta. Esim. luokittelut, sanaluokat, aikamuodot
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä. Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa
● Harjoitellaan yhdessä oppimisen taitoa ja kannustavaa vuorovaikutusta ryhmässä
● Tutustutaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja opitaan löytämään tarkoituksenmukaisia
työkaluja oppimisen tueksi
● Harjoitellaan arkipäiväisissä vuorovaikutustilanteissa tarvittavia rakenteita ja fraaseja,
lähtökohtana oppilaan oma elämänpiiri, ja harjoitellaan niiden soveltamista uusissa
tilanteissa

● Kannustetaan rohkeuteen sellaisissakin viestintätilanteissa, joissa ei ymmärrä kaikkea.
Opitaan pyytämään selvennystä ja toistoa.
● Vertaillaan Suomen ja kohdekielisten maiden erilaisia, kulttuurisidonnaisia viestintätapoja.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien
tulkintaa.
● Harjoitellaan avainsanojen löytämistä liittyen esim. kotiin, perheeseen,harrastuksiin
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa
Vuosiluokan 8 muiden vieraiden A-kielten tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan ja variantteihin liittyviä ilmiöitä ja
arvoja antaa oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurienvälistä toimintakykyä
● Kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
oppilaan maailmankuvaa
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia kieltä ja
arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta myönteiseen
vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
● Tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti

● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota
● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.
Vuosiluokan 8 muiden vieraiden A-kielten sisällöt
● Syvennetään tuntemusta kielen ja kulttuurin suhteesta
● Tutkitaan kohdekielen asemaa nykymaailmassa
● Ohjataan oppilasta valitsemaan itseään kiinnostavia kohdekielisiä sisältöjä esim. oman
harrastuksensa piiristä.
● Syvennetään kielitiedon käsitteiden hallintaa ja opitaan vertailemaan niiden avulla eri kieliä
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä. Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa
● Harjoitellaan itsearviointia, vertaisarviointia sekä kannustavan palautteen antamista toiselle
● Opitaan laajentamaan sana-ja ilmaisuvarastoa itsenäisesti eri työkaluja käyttäen.
● Kannustetaan rohkeuteen ja luovuuteen kielenkäytössä.
● Opitaan ilmaisemaan mielipiteitä oppilaan omaan elämänpiiriin liittyvissä tilanteissa.
● Oman harrastuksen esittely laajemmin.
● Harjoitellaan oman viestin selittämistä ja muotoilua toisin sanoin, kun puhekumppani ei
ymmärrä
● Harjoitellaan erilaisia viestintätilanteita ja niihin liittyviä kulttuurisia piirteitä.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.

● Harjoitellaan pääkohtien löytämistä laajemmistakin teksteistä, jotka liittyvät omaan kouluun,
Helsinkiin ja Suomeen.
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Harjoitellaan intonaatiota.
Vuosiluokan 9 muiden vieraiden A-kielten tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● Edistää oppilaan taitoa pohtia opiskeltavan kielen asemaan liittyviä arvoja ja ilmiöitä ja antaa
oppilaalle valmiuksia kehittää kulttuurien välistä toimintakykyään
● Kannustaa löytämään kiinnostavia kohdekielisiä toimintaympäristöjä, jotka laajentavat
oppilaan maailmankuvaa
● Ohjata oppilasta havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia kohdekielessä on, miten
samoja asioita ilmaistaan muissa kielissä sekä käyttämään kielitiedon käsitteitä oppimisensa
tukena
Kielenopiskelutaidot
● Rohkaista oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia muita
vieraita kieliä ja arvioimaan oppimistaan itsenäisesti ja yhteistyössä sekä ohjata oppilasta
myönteiseen vuorovaikutukseen, jossa tärkeintä on viestin välittyminen
● Tukea oppilaan itsenäisyyttä ja taitoa soveltaa luovasti kielitaitoaan sekä kehittää elinikäisen
kieltenopiskelun valmiuksiaan
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutustilanteissa
● Rohkaista oppilasta harjoittelemaan monenlaisia jokapäiväisiä viestintätilanteita sekä
toimimaan niissä aloitteellisesti
● Ohjata oppilasta olemaan aktiivinen viestintätilanteessa sekä syventämään taitoaan käyttää
kohdekielisiä viestinnän keinoja, vakiintuneita fraaseja, kierto- ja täyteilmauksia ja muuta
kompensaatiota

● Ohjata oppilasta kiinnittämään huomiota kulttuurisesti sopivaan kielenkäyttöön viestinnässä,
johon liittyy mielipiteiden ja asenteiden esiin tuomista

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tulkita erilaisia tekstejä, myös selväpiirteisiä asiatekstejä,
joista hankitaan tietoa, ja ohjata käyttämään tulkinnassa päättelytaitoa ja keskeisen sisällön
ymmärtämistä

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä
kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.
Vuosiluokan 9 muiden vieraiden A-kielten sisällöt
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Harjoitellaan intonaatiota.
● Syvennetään ja jaetaan tietoa kohdekielen eri varianteista ja maista, joissa kohdekieli on
yhteiskunnan keskeisin käytetty kieli.
● Otetaan selvää näiden maiden kulttuureista ja elämänmuodoista.
● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita kohdekielen osaaminen avaa hänen
omiin kiinnostuksen kohteisiin liittyen
● Syvennetään kielitiedollista osaamista sana-, lause- ja tekstitasolla
● Opitaan asettamaan tavoitteita ja kokeillaan erilaisia oppilaita motivoivia tapoja oppia kieltä
itsenäisesti ja yhteistyössä.
● Ymmärretään teknologian merkitys omassa kielen opiskelussa.
● Oppilaat arvioivat itseään ja antavat palautetta toisilleen kannustavassa ilmapiirissä.
● Vahvistetaan oppilaan käsitystä itsestään aktiivisena, oma-aloitteisena kielenoppijana.

● Ohjataan oppilasta näkemään mahdollisuudet, joita kohdekielen osaaminen avaa
tulevaisuuteen liittyen.
● Opitaan perustelemaan mielipiteitä ja kommunikoimaan keskustelukumppania arvostavalla
tavalla.
● Opitaan olemaan aloitteellinen puhekumppani ja käyttämään viestinnässä sekä verbaalisia
keinoja että eleitä ja kehonkieltä
● Vahvistetaan taitoa viestiä tilanteeseen sopivalla poliittisesti korrektilla tavalla.
● Harjoitellaan oppilaan omaan elämänpiiriin ja yleistietoon liittyvien puhuttujen ja kirjoitettujen
tekstien tulkintaa.
● Opitaan löytämään pääkohdat ja tärkeitä yksityiskohtia laajemmistakin konteksteista, kuten.
mainokset, tv-sarjat, artikkelit, novellit, romaanit
● Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa ja opetellaan lisää kohdekielen keskeisiä
fraaseja ja idiomeja.
● Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa ja
kirjallisessa viestinnässä.
● Harjoitellaan ääntämisen perussääntöjä ja niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Harjoitellaan intonaatiota.

12.4.3.3 VALINNAISET B2-KIELET
Oppiaineen tehtävä
Kieli on oppimisen ja ajattelun edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa, ja jokainen
opettaja on kielen opettaja. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se antaa aineksia
monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja
rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa
on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.

Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään
kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja
heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri kieliä,
niiden puhujia ja erilaisia kulttuureita. Sukupuolten tasa-arvoa vahvistetaan tarjoamalla
mahdollisuuksia valita itseä kiinnostavia tekstejä ja työtapoja.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa
kokoonpanoissa. Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa
luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden
viestintätarpeista lähtien. Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen
kansainvälisessä maailmassa.
Opetuksen tulee vahvistaa oppilaan luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä
rohkeasti. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea
oppimiselleen. Opetus järjestetään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä
entuudestaan osaavat voivat edistyä.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Lasten ja nuorten
erilaiset kiinnostuksen kohteet otetaan huomioon tekstien valinnassa. Opetuksessa luodaan siltoja
myös eri kielten välille sekä oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Oppilas osaa myös hakea
osaamillaan kielillä tietoa.
Valinnaisen B2 -oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 8-9
Tavoitteena on, että kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille
merkityksellistä. Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen
erityyppisissä oppimisympäristöissä. Monikielisyys- ja kielikasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi
tarvitaan opettajien yhteistyötä. Pelillisyyden, musiikin ja draaman avulla oppilaat saavat
mahdollisuuden kokeilla kasvavaa kielitaitoa an ja käsitellä myös asenteita. Opetuksessa käytetään
monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja -välineitä. Oppilaita ohjataan aktiiviseen
toimijuuteen ja itsenäiseen vastuun ottoon omasta oppimisestaan Eurooppalaisen kielisalkun tai
vastaavan työvälineen avulla. Oppilaat tutustuvat ympäröivän yhteisön monikielisyyteen ja

-kulttuurisuuteen kotikansainvälisyyden avulla. Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella
kansainvälistä yhteydenpitoa. Kohdekieltä käytetään aina kun se on mahdollista.
Oppilaalla pitää olla riittävät kielelliset valmiudet B2-oppimäärän opiskeluun.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki valinnaisessa B2 -oppiaineessa vuosiluokilla 8-9
Oppilaita ohjataan käyttämään kielitaitoaan rohkeasti. Runsas viestinnällinen harjoittelu tukee
oppilaiden kielitaidon kehittymistä. Oppilaita kannustetaan opiskelemaan myös muita koulun
tarjoamia kieliä. Oppilaille, joilla on kieliin liittyviä oppimisvaikeuksia, tarjotaan tukea. Opetus
suunnitellaan niin, että se tarjoaa haasteita myös muita nopeammin edistyville tai kieltä
entuudestaan osaaville.
Oppilaan oppimisen arviointi valinnaisessa B2 -oppiaineessa vuosiluokilla 8-9
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Niiden arviointi
perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen.
Kansainvälisesti hyväksyttyjä kielikohtaisia viitekehyksiä noudatetaan soveltuvin osin
ei-eurooppalaisten kielten opetuksessa. Arvioinnissa välineenä voidaan käyttää esimerkiksi
Eurooppalaista kielisalkkua tai vastaavaa työkalua.
Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaille mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia
ilmaisumuotoja. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Heitä rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan
myös oppilaille, joilla on kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti
erilaiset lähtökohdat.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
vieraan kielen B2-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso vieraan kielen B2-oppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.

Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
llmiöpohjainen oppiminen
Vieraat kielet tarjoat hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen.Ilmiöpohjainen oppiminen
käsitetään oppimisen ja opetuksen yhtenä menetelmänä. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien
tavoitteista, muuta niihin on yhdistetty ajankohtaisesti relevantteja asioita. Ilmiöoppimisen aiheena ja
kohteena on aito, todellisesta maailmasta nouseva ilmiö. Käsiteltävä ja tarkasteltava ilmiö on
ajankohtainen ja sillä on merkitystä oppijoiden maailmassa. Oppimisprosessi on ohjattu
oppimistehtävin, jotka ohjaavat oppijan oppimista menetelmällisesti ja edistävät oppijan
oppimisprosessia.
Vuosiluokalle 8 soveltuvat tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin
piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden
kehittymistä
● rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista, ohjata oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten
sopivia tapoja oppia kieliä ja kannustaa häntä käyttämään vähäistä kin taitoaan myös
oppituntien ulkopuolella
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● tukea oppilasta kielellisten viestintästrategioiden käytössä
● auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista puhumista
ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin
Vuosiluokalle 8 soveltuvat sisällöt
● Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin
opiskeltuihin kieliin.
● Muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja kielen levinneisyydestä.
● Pohditaan ennakkokäsityksiä kohdekieleen ja -kulttuuriin liittyen.
● Pohditaan, miten parhaiten opitaan uutta kieltä ja kokeillaan erilaisia oppimisstrategioita.
● Mietitään missä itse voisi käyttää uutta kieltä koulun ulkopuolella.
● Pohditaan sitä, missä kohdekieli näkyy omassa arjessa.
● Annetaan vinkkejä siitä, mistä oppilas voi oppia kieltä myös koulun ulkopuolella (musiikki,
tv-sarjat, elokuvat jne).
● Asetetaan omia tavoitteita,opetellaan antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
● Harjoitellaan puhutun ja luetun tekstin ymmärtämistä ja puhumista epämuodollisissa
tilanteissa (esimerkiksi sinuttelumuodossa käytävät pienet parikeskustelut). Aihepiirit
keskittyvät oppilaan kaikkein lähimpään ympäristöön, esimerkiksi itsestä ja perheestä
kertominen.
● Harjoitellaan hyvin lyhyiden,yksinkertaisten lauseiden kirjoittamista. Alusta lähtien
harjoitellaan uudelle kielelle tyypillisiä äänteitä ja intonaatiot
● Harjoitellaan alusta asti ilmaisemaan itseä rohkeasti vähäiselläkin kielitaidolla. Opitaan
yksinkertaisimmat puheviestintään liittyvät strategiat (huomion pyytäminen, jotta voi kysyä
jonkun yksinkertaisen tiedon; avun pyytäminen keskustelussa jne). Havainnoidaan
kohdekielen rytmiä, intonaatiota ja muita ääntämisen piirteitä ja harjoitellaan ääntämään
luontevasti.

● Harjoitellaan kohteliaiden ilmausten käyttöä oppilasta lähellä olevissa tilanteissa, esimerkiksi
luokassa, tai yksinkertaisissa matkailutilanteissa esimerkiksi ravintolassa.
● Harjoitellaan puhumista ja kirjoittamista hyvin yksinkertaisissa, oppilasta lähellä olevista
aihepiireistä, kiinnittäen huomiota ääntämiseen.
Vuosiluokalle 9 soveltuvat tavoitteet
Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
● auttaa oppilasta hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhde aiemmin opiskelemiinsa
kieliin, tutustumaan kyseisen kielen kielialueeseen ja elämänmuodon joihinkin keskeisiin
piirteisiin sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden
kehittymistä
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
● järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista
vuorovaikutusta
● auttaa oppilasta laajentamaan kohteliaaseen kielenkäyttöön kuuluvien ilmausten
tuntemustaan
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
● Rohkaista oppilasta tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja
kirjoitettuja tekstejä
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
● Tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa pienimuotoista
puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta
oleellisimpiin rakenteisiin
Vuosiluokalle 9 soveltuvat sisällöt
● Tutkitaan opiskeltavan kielen luonteenomaisia piirteitä ja vertaillaan sitä aiemmin
opiskeltuihin kieliin.
● Muodostetaan käsitys lähisukukielistä ja kielen levinneisyydestä.

● Pohditaan ennakkokäsityksiä kohdekieleen ja -kulttuuriin liittyen.
● Laajennetaan puhutun ja luetun tekstin ymmärtämistä tarpeen mukaan, kielestä riippuen,
muodollisempaan kielenkäyttöön (esim. teitittely erilaisissa vuorovaikutustilanteissa).
● Aihepiirit voivat käsitellä harrastuksia, vapaa-aikaa ja elämää kohdekielisissä maissa.
● Harjoitellaan kohteliasta kielenkäyttöä muodollisemmissa arkipäivän tilanteissa
kohdekulttuurissa soveliaalla tavalla.
● Valitaan yhdessä tavoitetasolle sopivia tekstejä, huomioiden kohdekielen monimuotoisuus
sekä oppilaiden kiinnostuksen kohteet.
● Tutustutaan sanatasolla kielen erilaisiin variantteihin kohdekielissä maissa.
● Harjoitellaan omaa tuottamista tutuista aiheista, tavoitteena pienet arkipäivään liittyvät
keskustelut ja pienet kirjalliset viestit.
Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa: Taitotasotavoite A1.3
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä: Taitotasotavoite A1.3
Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä: Taitotasotavoite A1.2

12.4.4 MATEMATIIKKA
MATEMATIIKAN OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKILLA 7- 9
Oppiaineen tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa
matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden
ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikan
kumulatiivisesta luonteesta johtuen opetus etenee systemaattisesti. Konkretia ja toiminnallisuus
ovat keskeinen osa matematiikan opetusta ja opiskelua. Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Matematiikan opetus tukee oppilaiden myönteistä asennetta matematiikkaa kohtaan ja positiivista
minäkuvaa matematiikan oppijoina. Se kehittää myös viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.
Matematiikan opiskelu on tavoitteellista ja pitkäjänteistä toimintaa, jossa oppilaat ottavat vastuuta
omasta oppimisestaan. Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa

elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Opetus kehittää oppilaiden kykyä käyttää ja soveltaa
matematiikkaa monipuolisesti.
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Vuosiluokkien 7−9 matematiikan opetuksen tehtävänä on vahvistaa matemaattista yleissivistystä.
Opetuksessa syvennetään matemaattisten käsitteiden ja niiden välisten yhteyksien ymmärtämistä.
Opetus innostaa oppilaita löytämään ja hyödyntämään
matematiikkaa omassa elämässään. Oppilaiden valmiuksiin kuuluvat ongelmien matemaattinen
mallintaminen ja ratkaiseminen. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen, täsmälliseen,
keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja
keskustelemaan niistä. Opetuksessa kehitetään oppilaiden yhteistyötaitoja.
Matematiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Helsingissä opetuksen visiona on uudistuva, tulevaisuuden koulu. Opetuksen lähtökohdiksi valitaan
oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyvistä ongelmia. Konkretia toimii edelleen tärkeänä
osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja
välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja ja Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia
matematiikan opetuksen elävöittämiseen. Ongelmia matematisoidaan, ratkaistaan ja tulkitaan yksin
ja yhdessä. Yhdessä työskennellessä jokainen toimii sekä itsensä että ryhmän hyväksi.
Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten taulukkolaskentaa ja
dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin
sekä luovuuden välineenä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki matematiikassa vuosiluokilla 7–9
Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus saada opetusta myös aiempien vuosiluokkien
keskeisimmistä sisällöistä, jos hän ei hallitse niitä riittävästi. Lisäksi annetaan ennakoivaa tukea
tarvittaessa uusien sisältöjen oppimiseksi. Oppilaiden matematiikan osaamista ja taitojen
kehittymistä seurataan jatkuvasti yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaille korostetaan asioiden
ymmärtämisen tärkeyttä. Oppilaita tuetaan suurempien asiakokonaisuuksien hahmottamisessa ja
yhteyksien löytämisessä

.
Eriyttämisessä otetaan huomioon jokaisen oppilaan osaaminen ja annetaan mahdollisuus
onnistumisen elämyksiin.Sisältöjä voidaan rikastuttaa syventämällä yhteisesti käsiteltävää aihetta
oppilaiden kiinnostuksen ja taitotason mukaan. Taitavia oppilaita tuetaan tarjoamalla heille
vaihtoehtoisia työskentelymuotoja, kuten esimerkiksi erilaisia projekteja ja ongelmalähtöisiä
tutkimustehtäviä oppilaita kiinnostavista matemaattisista aiheista.
Sisällöt ja tavoitteet
Tavoitteet vuosiluokalle 7
Merkitys, arvot ja asenteet
● Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana
● Kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien
Työskentelyn taidot
● Ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
● Kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
● Tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
● Ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
● Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa
● Ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
● Opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

● Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
● Ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
● Tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
● Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
● Ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään
yhtälönratkaisutaitojaan
● Ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
● Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
● Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään
liittyviä ominaisuuksia
● Kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
● Ohjata oppilasta määrittämään tilastollisia tunnuslukuja ja laskemaan todennäköisyyksiä
● Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa
ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Sisällöt vuosiluokalle 7
Ajattelun taidot ja menetelmät:
● Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista.
● Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti
● Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella. Pohditaan ja määritetään
vaihtoehtojen lukumääriä.
Luvut ja laskutoimitukset:
● Harjoitellaan peruslaskutoimituksia myös negatiivisilla luvuilla
● Tutustutaan vastaluvun, käänteisluvun ja itseisarvon käsitteisiin
● Perehdytään lukujen jaollisuuteen ja opitaan jakamaan luku alkutekijöihin
● Syvennetään desimaalilukujen laskutoimitusten osaamista

● Vahvistetaan laskutaitoa murtoluvuilla ja opitaan murtoluvun kertominen ja jakaminen
murtoluvuilla
● Harjoitellaan potenssilaskentaa, kun eksponenttina on kokonaisluku
Algebra :
● Syvennetään oppilaan taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja
● Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Funktiot :
● Perehdytään funktion käsitteeseen.
Geometria :
● Laajennetaan pisteen, viivan, janan, puolisuoran, suoran ja kulman käsitteiden ymmärtämistä
● Tutkitaan suoriin, kulmiin ja monikulmioihin liittyviä ominaisuuksia
● Tutustutaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteisiin
● Harjoitellaan geometrista konstruointia
● Lasketaan monikulmioiden piirejä ja pinta-aloja
● Varmennetaan ja laajennetaan mittayksiköiden ja yksikkömuunnosten hallintaa

Tavoitteet vuosiluokalle 8
Merkitys, arvot ja asenteet
● vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta
matematiikan oppijana
● kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien.
Työskentelyn taidot
● ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä

● kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
● tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
● ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
● rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja
ympäröivässä yhteiskunnassa
● ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa
tiedon kriittiseen tarkasteluun
● opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

● ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
● ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
● tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin
● tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
● ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan
● ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja
tuottamista
● tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä
● ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja
ympyrään liittyviä ominaisuuksia
● kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
● ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa
ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen

Sisällöt vuosiluokalle 8
Ajattelun taidot ja menetelmät S1:

● Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista
● Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti
● Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella
Luvut ja laskutoimitukset S2:
● Laajennetaan lukualuetta reaalilukuihin
● Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen
● Vahvistetaan ymmärrystä tarkan arvon ja likiarvon erosta sekä pyöristämisestä
● Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen
● Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta
● Opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
Algebra S3:
● 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 vaillinaisia toisen asteen
yhtälöitä
● Käytetään verrantoa tehtävien ratkaisussa
Funktiot S4:
● Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti
● Piirretään suoria koordinaatistoon
● Tutustutaan suoraan ja kääntäen verrannollisuuteen
Geometria S5:
● Harjoitellaan laskemaan ympyrän kehän pituus ja pinta-ala
● Lisäksi opitaan laskemaan ympyrän kaaren pituus ja sektorin pinta-ala
● Opitaan kehäkulma, keskuskulma ja tutustutaan Thaleen lauseeseen
● Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
● Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia
Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys S6:

● Syvennetään tiedon keräämisen, jäsentämisen ja analysoimisen taitoja
● Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen
● Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani
● Tutustutaan hajonnan käsitteeseen
● Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja
● Lasketaan todennäköisyyksiä
Tavoitteet vuosiluokalle 9
Merkitys, arvot, asenteet
● vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta matematiikan
oppijana
● kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta matematiikan oppimisesta sekä yksin että yhdessä
toimien
● ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä
● kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja
kirjallisesti
● tukea oppilasta loogista ja luovaa ajattelua vaativien matemaattisten tehtävien
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien taitojen kehittämisessä
● ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä
● rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä
yhteiskunnassa
● ohjata oppilasta kehittämään tiedonhallinta- ja analysointitaitojaan sekä opastaa tiedon
kriittiseen tarkasteluun
● opastaa oppilasta soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa matematiikan opiskelussa sekä
ongelmien ratkaisemisessa
Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet
● ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta
käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa
● ohjata oppilasta kehittämään kykyään laskea peruslaskutoimituksia rationaaliluvuilla
● tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin

● tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta
● ohjata oppilasta ymmärtämään tuntemattoman käsite ja kehittämään yhtälönratkaisutaitojaan
● ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata
oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista
● ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään
liittyviä ominaisuuksia
● kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan laskea pinta-aloja ja tilavuuksia
● ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa
ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen
Sisällöt vuosiluokalle 9
Ajattelun taidot ja menetelmät S1:
● Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista
● Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä
ja esittämistä täsmällisesti
● Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella
● Tutustutaan todistamisen perusteisiin
● Harjoitellaan väitelauseiden totuusarvon päättelyä
● Syvennetään algoritmista ajattelua
● Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä ohjelmointikäytäntöjä
● Sovelletaan itse tehtyjä ja valmiita tietokoneohjelmia
Luvut ja laskutoimitukset S2
● Käytetään neliöjuurta laskutoimituksissa
● Vahvistetaan ymmärrystä lukujoukoista (reaaliluvut,rationaali- ja irrationaaliluvut,
kokonaisluvut ja luonnolliset luvut)
Algebra S3:
● Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti
● Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä
Funktiot S4:
● Perehdytään funktion käsitteeseen
● Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet
● Määritellään funktioiden nollakohtia

● Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä. Piirretään
paraabeleja koordinaatistoon
Geometria S5:
● Vahvistetaan yhdenmuotoisuuden ja yhtenevyyden käsitteiden ymmärtämistä
● Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta sekä -käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita

12.4.5 BIOLOGIA
Oppiaineen tehtävä
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä,
kartuttaa oppilaan luonnontuntemusta, kehittää luontosuhdetta sekä ohjata oppilaita ymmärtämään
ekosysteemien toimintaa, ihmisen elintoimintoja sekä perinnöllisyyden ja evoluution perusteita.

Biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen
avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä
maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen motivoi,
virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia
muutoksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Konkreettiset
työtavat, monipuolinen kuvien ja diagrammien käyttö, eriyttäminen, kielitietoinen opetus ja
teknologian käyttö edistävät oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian opetuksessa.

Biologian opetuksessa kehitetään oppilaiden ajattelu-, oppimaan oppimisen-, ongelmanratkaisu- ja
yhteistyötaitoja. Lisäksi harjoitellaan taitoja, jotka antavat valmiuksia biologiaa hyödyntävien alojen
opiskeluun sekä työelämään.

Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja
hyödyntää omassa elämässä, eettisissä pohdinnoissa, ajankohtaisten biologiaan liittyvien uutisten
seurannassa sekä siinä, kuinka paikalliseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon voidaan vaikuttaa.

Biologian opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoisuutta ja halua vaalia luonnon
monimuotoisuutta. Oppilaat saavat valmiuksia vaikuttaa ja osallistua oman lähiympäristönsä
kehittämiseen ja sen säilymiseen elinvoimaisena. Oppilaita ohjataan kestävään elämäntapaan ja
oman globaalin vastuun ymmärtämiseen.

Biologian oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla
7-9
Biologian opiskelussa keskeisintä on tutkiva oppiminen ja maastotyöskentely. Tavoitteena on, että
oppilailla on mahdollisuus työskennellä erilaisissa tutkimuksellisuutta tukevissa
oppimisympäristöissä sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maasto- ja laboratoriotyöskentelyssä
oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään biologialle ominaisia tutkimusmenetelmiä.
Oppilaita ohjataan käyttämään myös sähköisiä oppimisympäristöjä biologisen tiedon hankinnassa,
käsittelyssä, tulosten tulkinnassa ja niiden esittämisessä. Työtapoja valittaessa painotetaan
vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä ottaen huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet. Monipuolisten
työtapojen avulla jokainen oppilas saa erilaisia kokemuksia, pystyy omaksumaan luonnontieteelle
luonteenomaisia tutkimusmenetelmiä ja harjaantuu tekemään johtopäätöksiä sekä raportoimaan ja
soveltamaan oppimaansa.
Elämyksellisyys, kokemuksellisuus ja toiminnallisuus kehittävät oppilaiden taitoa pohtia omia
arvovalintoja. Lisäksi oppilaille kehittyy taito tarkastella kriittisesti erilaisia ilmiöitä sekä erilaisia
tietolähteitä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki biologian -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Biologiassa opiskellaan tekemällä oppien erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppilaat tekevät
havaintoja yksin ja yhdessä sekä tekevät tutkimuksia omista lähtökohdistaan. Käsitteiden
avaaminen konkretian kautta ja monikanavaisuus auttavat kaikkia oppijoita.
Tunneilla ja kotitehtäväksi voidaan antaa erilaisia tehtäviä oppilaan oman taitotason mukaisesti.
Materiaalin valinnassa kiinnitetään huomiota selkeään tekstiin ja kuvien runsaaseen käyttöön.

Kasvua, kehitystä sekä oppimisen iloa tukevat tutkimuksellisuus, yhdessä tekeminen, vastuullisuus
omasta työskentelystä, luontosuhteen syveneminen sekä tiedon liittäminen jo ennestään opittuun.
Lisäksi asiat voidaan opettaa monipuolisien esimerkkien avulla hyödyntäen oppilaiden kokemus- ja
kulttuuritaustaa. Tämä auttaa myös suomenkielen opintojen alussa olevia oppilaita. Monelle
oppilaalle saattaa olla hyödyksi myös käyttää rinnakkain omalla äidinkielellään olevaa sanastoa,
selityksiä sekä havainnollistavia kuvia ja materiaalia myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen.
Oppilaan oppimisen arviointi biologian -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Biologiassa opiskellaan toiminnallisesti ja tutkivalla otteella erilaisissa oppimisympäristöissä ja myös
arviointia toteutetaan eri ympäristöissä. Opintojen alussa oppilaalle tehdään selväksi tavoitteet,
sisältö ja arviointi.
Oppilaat osallistetaan arvioinnin suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä sen kehittämiseen.
Arvioinnissa keskitytään koko oppimisprosessin arviointiin ja monipuoliseen näyttöön.
Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään itsearviointia sekä vertaisarviointia. Arviointi perustuu
monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin ja oppimista ohjaaviin keskusteluihin.
Opiskeluprosessin aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista,
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, ideoiden laatua, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja
työn loppuunsaattamista. Arviointi dokumentoidaan niin, että oppilaan on helppo seurata
arvosanansa kehittymistä. Näin arvioinnista tulee läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.
Biologian arvioinnissa painotetaan taitojen oppimista kuten oppimaan oppimista, tutkimustaitoja,
laborointeja sekä biologialle tyypillisten tutkimusvälineiden käyttöä. Näiden arvioimiseksi tarvitaan
monipuolisia arviointimenetelmiä. Oppilaan täytyy saada osoittaa osaamisensa monella eri tavalla
mikä tukee myös erilaisia oppijoita.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona biologian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen

taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Biologiassa oppilaan osaaminen
kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa.
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Oppimäärän erityinen tehtävä: Oppilaan luontosuhteen paraneminen
Arvioinnin kohteet ja arvosanan 8 osaaminen:
Oppilas osaa:
● kuvata metsäekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä tunnistaa erilaisia
ekosysteemejä ja niiden ravintoverkkojen lajeja.
● kuvata monimuotoisuuden merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä pohtia metsien
kestävän käytön merkitystä eliöille ja ihmiselle.
● kuvata eliökunnan luokittelun periaatteita, osaa nimetä eliöiden rakenteita sekä osaa kuvata
eliöiden elintoimintoja.
● vertailla eri eliöryhmien sukulaisuutta rakenteellisten ja toiminnallisten sopeutumien pohjalta
sekä tunnistaa, luokittelee ja vertailee eliöryhmiä.
● tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri

elinympäristöihin. Oppilas tunnistaa lähiympäristön tyypillisiä eliölajeja ja ymmärtää niiden
merkityksen luonnon monimuotoisuudelle.

● tehdä havaintoja lajien esiintymisestä ja osaa kuvata lajien sopeutumista eri
elinympäristöihin.

● ymmärtää ja osaa kuvata perimän ja ympäristön vaikutusta eliöiden yksilönkehityksessä.
● kuvata miten elämä ja luonnon monimuotoisuus ovat kehittyneet maapallolla evoluution
tuloksena.

● kuvata ihmiselimistön perusrakenteita ja elintoimintoja sekä osaa selostaa ihmisen kasvun ja
kehittymisen pääperiaatteita.
● tehdä havaintoja ja pieniä tutkimuksia omassa lähiympäristössä tapahtuvista luonnollisista ja
ihmisen toiminnan aiheuttamista luonnonympäristön muutoksista.
● ymmärtää maapallon luonnonvarojen rajallisuuden ja erilaisten ekosysteemipalveluiden
merkityksen sekä tuntee kestävän elämäntavan perusteet ja jokamiehen oikeudet ja
velvollisuudet.
● esittää mielekkäitä kysymyksiä luonnosta ja luonnonilmiöistä, osaa käyttää biologialle
ominaisia peruskäsitteitä sekä tutkimus- ja tiedonhankintamenetelmiä.
● esittää perusteltuja luonnontieteellisiä käsityksiä ja päätelmiä.
● työskennellä turvallisesti ja tavoitteellisesti laboratoriossa ja maastossa
● käyttää tarkoituksenmukaisesti biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
● koostaa ohjeiden mukaisesti perinteisen tai digitaalisen kasvikokoelman tai muun digitaalisen
eliökokoelman.
● toteuttaa ohjatusti kasvatuskokeen
● havainnoida ja tallentaa keräämiään tietoja laboratoriossa ja maastossa.
● esittää hypoteeseja ja tehdä ohjatusti pienimuotoisen biologisen tutkimuksen ja osaa
raportoida sen tuloksia.
● kuvata, miten biologisia tietoja ja taitoja voi hyödyntää omassa arjessa ja yhteiskunnassa
sekä osaa perustella näkemyksiä biologisen tietämyksen pohjalta.
● osallistuu lähiluonnon vaalimisprojektiin, sen toteuttamiseen ja tulosten raportointiin.
Biologian asenne- ja arvotavoitteet
Oppilas osaa:
● perustella esimerkkien avulla miten luonnossa toimitaan kestävällä ja luonnon
monimuotoisuutta säilyttävällä tavalla.
● hyödyntää biologian tietoja ja taitoja ihmiseen ja ympäristöön liittyvien vastuukysymysten
arvioinnissa ja esittää perusteluja eettisesti kestäville valinnoille.
● kuvata, miten toimitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi ihmisten eläinten ja kasvien
kannalta.
Biologian opetuksen keskeiset tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Biologian opetuksen tavoitteet 7. - 9. vuosiluokilla
● ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä
vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja.
● auttaa oppilasta kuvailemaan eliöiden rakenteita ja elintoimintoja sekä ymmärtämään
eliökunnan rakennetta.
● ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään
erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle.
● tutustua perinnöllisyyden ja evoluution perusperiaatteisiin.
● ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden
ymmärtämistä.
● opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineitä ja tieto- ja viestintäteknologiaa.
● ohjata oppilasta kasvattamaan kasveja biologisten ilmiöiden ymmärtämiseksi.
● ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella.
● innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä
vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta.
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja niiden toteuttaminen biologiassa:
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1):
● Tutustutaan biologiaan oppiaineena ja siihen, miten biologiaa opiskellaan. Opiskelussa on
tärkeää syy-seuraus-suhteiden tutkiminen ja ymmärtäminen. Oppilas harjoittelee kasvien ja
eläinten luokittelua. (7lk)
● Opiskelussa on tärkeää havaintojen tekeminen, syy-seuraus-suhteiden tutkiminen ja
ymmärtäminen. Oppimisprosessi tehdään näkyväksi. Oppilaita innostetaan tieteelliseen ja
luovaan ajatteluun sekä arvostamaan uuden oppimista. (8lk)
● Opiskelussa on tärkeää havaintojen tekeminen, syy-seuraus-suhteiden tutkiminen,
ymmärtäminen. Oppilaita ohjataan tutkimaan asioita eri näkökulmista ja tarkastelemaan
omaa oppimistaan kriittisesti. Oppilaita innostetaan tieteelliseen ja luovaan ajatteluun,
haastamaan itseään sekä uuden tiedon luomiseen. Heitä kannustetaan arvostamaan myös
uuden oppimista. (9lk)
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2):

● Oppilas oppii esittämään ja perustelemaan omien mielipiteitään ja kuuntelemaan sekä
kunnioittamaan muiden mielipiteitä. Hyödynnetään oppilaiden monikulttuurisuutta ja
korostetaan yhteistä ihmisyyttä. (9)
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):
● Tutustutaan oman kehoon ja sen ominaisuuksiin. Tutustutaan oppilaan mahdollisuuksiin
vaikuttaa omaan terveyteen ja tulevaisuuteen. (9)
Monilukutaito (L4):
● Monilukutaitoa kehitetään biologisen tekstin, kuvien, kaavioiden ja ajankohtaisten uutisten
sekä erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Harjoitellaan yksinkertaisten tutkimusten
tekemistä ja raportointia (7-8) sekä ympäristön tilan lukemista (8).
● Kehitetään monilukutaitoa esimerkiksi käsittelemällä anatomiasta ja fysiologiasta kertovia
tekstejä, diagrammeja, taulukoita ja ajankohtaisia asioita.
● Oppilas oppii argumentointia- ja väittelytaitoja. Opetuksessa hyödynnetään oppilaille
merkityksellisiä tekstejä, mielipidekirjoituksia, referaatteja ja ajankohtaisia tekstejä. (9)
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):
● Hyödynnetään lajintunnistusohjelmia, tutustutaan erilaisiin lajeihin ja rakenteiden vertailuun.
Harjoitellaan kriittistä tiedonhankintaa ja esitysten ja tekstien tuottamista. (7)
● Hyödynnetään lajintunnistusohjelmia eliökokoelman teossa: tutustutaan erilaisiin lajeihin ja
vertaillaan niiden rakenteita. TVT:tä käytetään tiedon hankinnassa ja erilaisten tuotosten
tekemisessä. (8)
● TVT:tä hyödynnetään tiedon hankinnassa sekä esitysten ja tekstien tuottamisessa. Myös
ajankohtaisen ympäristötiedon hankinnassa. TVT mahdollistaa kriittisen globaalien aiheiden
tarkastelun.(9)
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6):
● Harjaannutaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Otetaan vastuu prosessin loppuun saattamisesta. (7-8)
Tutustutaan metsä-ja luontoalan tehtäviin (8).
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):

● Luontosuhteen kehittyminen maastokäyntien avulla ja halu vaikuttaa omaan lähiympäristöön.
Herätetään arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan. (7)
● Kehitetään oppilaiden luontosuhdetta ja ympäristöherkkyyttä maastokäyntien avulla ja
laajennetaan heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä ja sen
ulkopuolelle. Käsitellään metsän merkitystä Suomessa.(8)
● Kehitetään oppilaan luontosuhdetta ja halua vaikuttaa omaan lähiympäristöön. Ohjataan
oppilasta tutustumaan mahdollisuuksiin vaikuttaa oman lähiympäristön kehittämiseen.
Ohjataan oppilasta globaalin vastuun ymmärtämiseen. (9)
Biologian opetuksen keskeiset sisällöt 7. luokalla
● Biologinen tutkimus: luonnontieteellisen tutkimuksen rakenteeseen tutustuminen ja jokin
kokeellinen työ, kuten kasvin kasvattaminen siemenestä.
● Ekosysteemin perusrakenne ja -toiminta.
● Tutustuminen erilaisiin soluihin ja soluelimiin.
● Käydään läpi solujen elintoimintoja, kuten soluhengitys ja yhteyttäminen.
● Opitaan biologista ajattelua, luokittelua sekä eliöiden rakenteita ja niiden vertailua.
● Perehdytään evoluution peruskäsitteisiin ja evoluutioteoriaan.
Biologian opetuksen keskeiset sisällöt 8. luokalla
● Biologinen tutkimus: Tutustutaan metsäekosysteemiin muun muassa harjoittelemalla
lajintunnistusta, tekemällä eliökokoelma ja suorittamalla luonnontieteellisiä tutkimuksia.
● Tehdään tutkimusretkiä koulun lähiympäristöön
● Ekosysteemin perusrakenne ja -toiminta: Opiskellaan metsätyyppejä, kerrataan
yhteyttäminen, tutkitaan ravintoverkkoja ja pohditaan ekosysteemien monimuotoisuutta.
● Tutustutaan kaupunkiluonnon erityispiirteisiin
● Kohti kestävää tulevaisuutta: Metsien monimuotoisuus ja niiden kestävä käyttö.
● Vahvistetaan oppilaan omaa luontosuhdetta.
Biologian opetuksen keskeiset sisällöt 9. luokalla
Ihminen

● Biologinen tutkimus: Oman elimistön tutkiminen (esimerkiksi keuhkojen tilavuus, verenpaine,
veriryhmät).
● Tutustutaan perinnöllisyyteen, kerrataan eläinsolun rakenne, toiminta ja soluhengitys,
perehdytään elimistön rakenteeseen ja toimintaan ja vahvistetaan biologista ajattelua.
Yhteinen ympäristö
● Biologinen tutkimus: selvitetään lähiympäristön tilaa ja ympäristöongelmia.
● Kohti kestävää tulevaisuutta: Ihmisen vaikutus ympäristöön, kestävän elämäntavan
perusperiaatteiden oppiminen, eettisesti perusteltujen valintojen merkitys, eläinten oikeudet,
luonnon monimuotoisuus ja sen vaaliminen, luonnontieteellinen ajattelun syventäminen,
ajankohtaisten ympäristöongelmien ymmärtäminen ja raportointi niistä tvt:n avulla.
Perehdytään lisäksi Itämeren tilaan monipuolisin menetelmin.

12.4.6 MAANTIETO
Oppiaineen tehtävä
Maantiedon opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden maailmankuvan rakentumista. Oppilaita
ohjataan seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä ja koko maailmassa sekä
autetaan oppilaita sijoittamaan uutiset maailman tapahtumista maailman kartalle ja ymmärtämään
luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta maapallolla.
Maantieto on eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen alueita, luontoa,
ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon
luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin oppilaille rakennetaan
eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta.
Maantiedon opetuksessa käsitellään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta ja sen yhteyttä
ympäristön tilaan sekä luodaan perustaa ymmärtää erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja
maapallolla. Maantieteellisten syy- ja seuraussuhteiden sekä ympäristönmuutosten ymmärtäminen

ja analysointi kehittävät ajattelun taitoja ja auttavat oppilasta toimimaan vastuullisesti omassa
arjessa.
Maantiedon opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden oma elämismaailma ja helsinkiläisyys.
Opetus tarjoaa toiminnallisia kokemuksia erilaisissa oppimisympäristöissä, joissa oppilaat tekevät
havaintoja ja tutkimuksia. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
Ajankohtaisten asioiden seuraaminen, kuvien, karttojen ja kaavioiden monipuolinen käyttö sekä
oppilaiden erilaisen taustojen, eriyttämisen, kielitietoisuuden ja teknologian käyttö edistää myös
oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa oppimisessa.
Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden valmiuksia kestävää kehitystä edistävään
toimintatapaan. Opetus harjaannuttaa oppilaiden osallistumis- ja vaikuttamistaitoja ja antaa
oppilaille keinoja aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.
Maantiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Maantiedon opiskelussa keskeistä on muuttuvan maailman havainnointi ja ymmärtäminen.
Maantiedon opetuksen tavoitteiden kannalta keskeistä on käyttää monipuolisia oppimisympäristöjä
sekä koulussa että koulun ulkopuolella. Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa
ympäristössä sekä sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa
maantiedon opetusta.
Pelillisyys ja paikkatietosovellukset lisäävät oppilaiden oppimista ja motivaatiota. Tutkimuksellinen
lähestymistapa tukee maantieteellisen ajattelun sekä ongelmanratkaisu- ja tutkimustaitojen
kehittymistä sekä edistää yhdessä oppimista ja yhteisöllistä ja vuorovaikutteista työskentelyä.
Opetuksessa seurataan ajankohtaisia tapahtumia ja ilmiöitä lähiympäristössä ja muualla
maailmassa. Työtapoja valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma, kansainvälisyys ja
yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle,
luovuudelle ja toiminnalle.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki maantiedon -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9

Maantiedossa on paljon vaikeita käsitteitä, joita tulisi avata oppilaille monipuolisin menetelmin.
Käsitteiden avaaminen konkretian, kaavioiden ja kuvien kautta sekä monikanavaisuus auttaa
kaikkia oppijoita. Tunneilla ja kotitehtäviksi voidaan antaa erilaisia tehtäviä oppilaan oman taitotason
mukaisesti.
Maantiedon opetuksessa eriyttämisessä on keskeistä huomioida hahmottamisvaikeudet ja tukea
niitä esimerkiksi selkeillä karttatehtävillä, maastotyöskentelyllä, peleillä ja sillä, että edetään
paikallisesta tarkastelusta globaaliin tarkasteluun. Materiaalin valinnassa kiinnitetään huomiota
selkokieliseen tekstiin ja kuvien ja karttojen selkeyteen. Tämä auttaa myös suomenkielen opintojen
alussa olevia oppilaita.
Lisäksi asiat voidaan opettaa monipuolisien esimerkkien avulla hyödyntäen oppilaiden omaa
kokemus- ja kulttuuritaustaa. Tämä auttaa myös suomenkielen opintojen alussa olevia oppilaita.
Monelle oppilaalle saattaa myös olla hyödyksi käyttää rinnakkain omalla äidinkielellään olevaa
sanastoa, selityksiä sekä havainnollistavia kuvia ja materiaalia myös TVT:tä hyödyntäen.
Oppilaan oppimisen arviointi maantiedon -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Maantiedon opintojen alussa oppilaalle tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi. Oppilaat
osallistetaan alusta asti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioinnin tulee muodostua koko
prosessista ja monipuolisesta näytöstä. Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään itsearviointia sekä
vertaisarviointia.
Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Opiskeluprosessin
aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien
perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuunsaattamista. Arviointi
dokumentoidaan niin, että oppilaan on helppo seurata arvosanansa kehittymistä opintojensa
aikana. Näin arvioinnista tulee läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.
Maantiedon arvioinnissa painotetaan myös oppimaan oppimista, tutkimustaitoja sekä karttojen,
diagrammien ja kuvien laatimista ja tulkintaa. Oppilaan täytyy saada osoittaa osaamisensa monella
eri tavalla, mikä osaltaan tukee myös erilaisia oppijoita. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden
tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen

arviointitaitoon. Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja
viestintäteknologiaa.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso maantiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Maantiedossa oppilaan
osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Oppimäärän erityinen tehtävä: Oppilaan maailmankuvan paraneminen
Tavoitteet vuosiluokille 7.-9.
● tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta. (T1)
● ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan
luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla. (T2)
● ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä
ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa ja maapallon
eri alueilla. (T3)
● kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä
vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys.(T4)
● ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää
maantieteellisiä kysymyksiä. (T5)
● ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja
etäisyyksien ymmärrystä.(T6)
● ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan
ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä. (T7)
● ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja.(T8)

● harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä
aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä,
Suomessa ja koko maailmassa. (T9)
● tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja
esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa. (T10)
● ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä
vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. (T11)
● tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan
sitoutuneeksi kansalaiseksi. (T12)
● ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja
kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa.(T13)
Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja niiden toteuttaminen maantiedon opetuksessa:

● Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1):
Tutustutaan maantietoon oppiaineena ja siihen, miten maantietoa opiskellaan.(7lk)
Tutkitaan ja vertaillaan eri alueita luonnon- ja kulttuurimaantieteen näkökulmista.(8lk)
Tutkitaan luonto- ja kulttuuritekijöiden vaikutusta ihmisten elämään eri puolilla maapalloa.
Painotetaan erityisesti syy-seuraus-suhteiden ymmärtämistä.( 9lk)
● Kulttuurinen osaaminen,vuorovaikutus ja ilmaisu (L2):
Harjoitellaan omien mielipiteiden esittämistä ja perustelua. Helsingissä vahvistetaan

helsinkiläistä, suomalaista ja monikulttuurista identiteettiä. (7,8)

Ohjataan ymmärtämään erilaisia alueellisia näkökulmia ja ristiriitoja maapallolla.(9)
Tutkitaan ja vertaillaan eurooppalaisten kulttuurien ominaisuuksia.
● Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3):
Vahvistetaan suhdetta lähiympäristöön ja kehitetään maailmankuvaa paikallisesta
identiteetistä lähtien. Helsingissä kiinnitetään huomiota turvalliseen ja itsenäiseen
liikkumiseen kaupunkiympäristössä (7).
Vahvistetaan eurooppalaisen identiteetin kehittymistä ja opitaan ymmärtämään Eurooppaa
asemaa maailmassa ajankohtaisten asioiden avulla(8). Ohjataan oppilasta näkemään
itsensä osana maapalloa ja arvostamaan ihmisoikeuksia (9).

● Monilukutaito (L4):
Opetellaan ajankohtaisten asioiden seuraamista ja niiden sijoittamista kartalle. Tulkitaan,
piirretään ja vertaillaan erilaisia karttoja, kuvia ja diagrammeja.(7-9)
● Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5):
Ohjataan kriittiseen tiedonhankintaan ja harjoitellaan esitysten ja tekstien tuottamista. (7)
Kehitetään kriittistä tiedonhankintaa ja esitysten sekä tekstien tuottamista.(8)

Oppilas tuottaa tieteellistä tekstiä tai esityksen käyttäen hyväkseen monipuolisia lähteitä. (9)
Tutustutaan ja käytetään paikkatieto-ohjelmia ja pelejä osana opiskelua. (7- 9)
● Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6):
Opitaan liikkumaan lähiympäristössä paikkatietojärjestelmiä käyttäen (7-8).
Harjoitellaan työskentelemään itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa sekä toimimaan
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti. Harjoitellaan ottamaan vastuuta prosessin
loppuunsaattamisesta. (8)
Oppilas työskentelee itsenäisesti ja yhdessä toisten kanssa järjestelmällisesti ja
pitkäjänteisesti. Oppilas ottaa vastuun prosessin loppuunsaattamisesta.(9)
● Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7):
Vahvistetaan luontosuhteen kehittymistä maastokäyntien avulla ja harjoitellaan keinoja ja
taitoja, joilla voi vaikuttaa omaan lähiympäristöön. (7-8)
Tutustutaan kansalaisen mahdollisuuksiin vaikuttaa EU:ssa.( 8)
Oppilas osaa sijoittaa ympäristöongelmia ja konflikteja kartalle ja selvittää niiden taustoja (9)
Maantiedon opetuksen keskeiset sisällöt 7. luokalla
● Maapallon karttakuva ja alueet: Ilmansuunnat, mittakaava, koordinaatisto, Suomen
tärkeimmät paikannimistöt, paikkatieto ja karttasovellusten käyttö
● Ajankohtainen muuttuva maailma: Käydään läpi ajankohtaisia uutisia ja sijoitetaan ne kartalle
(geomedia).
● Elämän perusedellytykset maapallolla: Vuodenajat ja sää. Suomen ilmasto- ja
kasvillisuusvyöhykkeet, ilmastodiagrammin tekeminen.
● Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Opiskellaan jääkauden vaikutuksia maisemaan
esimerkiksi mallintamalla sitä lumen, jään ja eri maalajien avulla. Tutustutaan kivilajien
syntyyn ja aineiden geologiseen kiertoon.

● Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Harjoitellaan kulttuurimaantieteellisen paikkatutkimuksen
tekemistä, tehdään ja tulkitaan väestöpyramideja.
Maantiedon opetuksen keskeiset sisällöt 8. luokalla
● Maapallon karttakuva ja alueet: Mittakaava, koordinaatisto, Euroopan tärkeimmät
paikannimistöt. Maasto- ja teemakarttojen esittäminen ja tulkinta.
● Ajankohtainen muuttuva maailma: Ajankohtaisten uutisten seuranta ja niiden taustojen
kriittinen tarkastelu.
● Elämän perusedellytykset maapallolla: Planetaarisuus, Euroopan ilmasto ja kasvillisuus sekä
luonnonvarat.
● Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tutustutaan siihen, miten endogeeniset ja
eksogeeniset ilmiöt vaikuttavat maapallon pinnanmuotoihin.
● Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutkitaan eri luonnonvarojen vaikutusta ihmisten
elinkeinoihin ja kulttuureihin.
Maantiedon opetuksen keskeiset sisällöt 9. luokalla
● Maapallon karttakuva ja alueet: Mittakaava, koordinaatisto, maapallon tärkeimmät
paikannimistöt. Maasto- ja teemakarttojen esittäminen ja tulkinta. Kahden eri maanosissa
sijaitsevan valtion tutkiminen ja vertailu.
● Ajankohtainen muuttuva maailma: Ajankohtaisten uutisten seuranta ja niiden taustojen
kriittinen tarkastelu.
● Elämän perusedellytykset maapallolla: Planetaarisuus, Maapallon ilmasto ja kasvillisuus
sekä luonnonvarat.
● Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Endogeeniset ja eksogeeniset ilmiöt. Ihmisen vaikutus
maapallon elinolosuhteisiin.
● Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Luonnonvarat ja ympäristön tila ja niiden vaikutus valtioiden
elinkeinoihin ja kulttuureihin.
● Yhteinen ympäristömme: Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö.
Euroopan tärkeimmät ja ajankohtaiset ympäristöongelmat.

Maantiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän
päättyessä
Arvioinnin kohteet ja arvosanan 8 osaaminen:
Maapallon karttakuvan hahmottaminen ja keskeisen paikannimistön tunteminen:
● Oppilas hahmottaa maapallon karttakuvan peruspiirteet sekä tietää keskeisten kohteiden
sijainnin ja nimistön.
Luonnonmaantieteellisten ilmiöiden hahmottaminen:
● Oppilas osaa selittää esimerkkien avulla Maan planetaarisuuden, vuorokauden- ja
vuodenaikojen vaihtelun sekä hahmottaa maapallon kehät ja vyöhykkeisyyden.
Oppilas osaa tunnistaa ja kuvailla luonnonmaisemia Suomessa ja maapallolla sekä osaa
tuoda esille joitakin niiden syntyyn vaikuttaneita tekijöitä.
Ihmismaantieteellisen ilmiöiden hahmottaminen:
● Oppilas osaa kuvata ihmisten elämän ja kulttuurien piirteiden sekä kulttuurimaisemien
vaihtelua Suomessa ja muualla maailmassa.
Luonnon ja ihmisen toiminnan välisen vuorovaikutuksen ymmärtäminen sekä luonnonvarojen
kestävä käyttö:
● Oppilas osaa kuvata, miten luonnonympäristö vaikuttaa ihmisten elämään ja elinkeinoihin
sekä millaisia vaikutuksia ihmisen toiminnalla on luonnonympäristön tilaan Suomessa ja eri
puolilla maapalloa.
Oppilas osaa kertoa, miksi luonnonvarojen kestävä käyttö on tärkeää.
Maantieteellinen ajattelutaito:
● Oppilas osaa selittää että maantiedossa tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä
hahmottaa kartoilta eri aluetasot: oma lähiympäristö, kunta, Suomi, Eurooppa ja koko
maailma.
Oppilas osaa esittää maantieteellisiä kysymyksiä ja pohtia vastauksia niihin.
Tilatajun kehittyminen:
● Oppilas osaa mitata sekä jana- että suhdelukumittakaavan avulla etäisyyksiä kartalla,
suunnata kartan todellisuuden mukaisesti ja liikkua maastossa kartan avulla.
Geomediataidot:
● Oppilas osaa käyttää kuvia, karttoja, karttapalveluja sekä muuta geomediaa maantiedon
sisältöjen opiskelussa sekä arkielämässä.

● Oppilas osaa laatia yksinkertaisia karttoja, diagrammeja sekä muita maantieteellisiä malleja.
Tutkimustaidot:
● Oppilas osaa toteuttaa pienimuotoisen maantieteellisen tutkimuksen.
● Oppilas osaa havainnollistaa tutkimustuloksia geomedian avulla sekä esittää
tutkimustulokset suullisesti.
Ympäristönlukutaito ja ympäristön muutosten arvioiminen:
● Oppilas osaa havainnoida lähiympäristön muutoksia, osaa antaa esimerkkejä Suomessa ja
muualla maailmassa tapahtuvista ympäristön muutoksista ja osaa nimetä keskeisiä
muutoksia aiheuttavia tekijöitä.
● Oppilas osaa tuoda esille maantieteellisiin ilmiöihin liittyvää ajankohtaista uutisointia ja osaa
selittää tapahtumien taustoja.
Ryhmässä työskentelyn ja argumentoinnin taidot:
● Oppilas osaa toimia ryhmän jäsenenä ja arvioida omaa toimintaansa ryhmässä.
● Oppilas osaa selittää mielipiteitä maantieteellisistä asioista sekä kuunnella ja suhtautua
rakentavasti erilaisiin näkemyksiin.
Osallistumisen ja vaikuttamisen taidot:
● Oppilas toimii projektissa, jossa yhdessä muiden kanssa vaikutetaan lähiympäristön
viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen.
● Oppilas ymmärtää ja osaa kuvata globaalin vastuun merkitystä omassa toiminnassaan.
Kestävän kehityksen edistäminen:
● Oppilas osaa kertoa, miten toimitaan vastuullisesti koulussa ja koulun ulkopuolella.
● Oppilas osaa ottaa kantaa kestävän kehityksen kysymyksiin ja osaa antaa esimerkkejä miten
toimitaan kestävän elämäntavan mukaisesti.
Alueellisen identiteetin sekä luonnoon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuuden tunnistaminen:
● Oppilas osaa luonnehtia omaan alueelliseen identiteettiinsä vaikuttavia tekijöitä sekä osaa
kuvata lähiympäristön ja sen monimuotoisuuden merkitystä.
● Oppilas osaa kuvata kulttuurien ja ihmisten moninaisuuden merkitystä sekä osaa tarkastella
yhteiskunnan ilmiöitä ihmisoikeuksien näkökulmasta.

12.4.7 FYSIIKKA

Oppiaineen tehtävä
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä
maailmankuvan kehittymistä. Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee
oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä.

Opetus välittää

kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan
uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin
turvaamisessa. Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta ympäristöstään ja etsimään uusia ratkaisuja
kestävän tulevaisuuden turvaamiseksi.
Fysiikan opetuksen tehtävänä on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä
ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 opiskelun pääpainoon kvalitatiivisella tasolla, mutta
oppilaiden abstraktin
ajattelun ja matemaattisten taitojen kehittyessä laajennetaan työskentelyä joidenkin ilmiöiden
osalta kvantitatiiviselle tasolle. Aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat
muokkautuvat
oppilaiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti
luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus ohjaa
luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin,
vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri tilanteissa.
Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat luonnosta ja teknologisesta ympäristöstä tehdyt
havainnot ja tutkimukset. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden
omaksumisessa ja ymmärtämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen
hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja
kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita fysiikan opiskeluun. Opetuksen tehtävänä on ohjata
oppilaita hahmottamaan fysiikan osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän
kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia
soveltaa fysiikkaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti ammatteihin, joissa
tarvitaan fysiikan osaamista.
Fysiikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 - 9

Helsingissä opetuksen visiona on uudistuva, tulevaisuuden koulu. Monipuolisilla työtavoilla ja
oppimisympäristöillä tuetaan fysiikan tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa
tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on
oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan työturvallisuuslainsäädäntöä ja
erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Fysiikan ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti. Koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
Helsingin tarjoamia mahdollisuuksia sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki fysiikassa vuosiluokilla 7 - 9
Fysiikan tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimisstrategioitaan. Käsitteiden omaksumista ja
ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia.
Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn.
Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai
edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla voidaan
myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen
valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden
oppijaminäkuvan vahvistumista.
Fysiikan sisältöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 - 9
● kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
● ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa fysiikan osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
● ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa
● ohjata oppilasta käyttämään fysiikan osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
sekä arvioimaan omia valintojaan energiavarojen kestävän käytön kannalta

● kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään
kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
● ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
● ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia
sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
● ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
● ohjata oppilasta käyttämään fysiikan käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä
● ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä
ennusteiden tekemisessä
● ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia näkemyksiä fysiikalle ominaisella tavalla
● ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
● ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa
oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen
erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
Fysiikka 7 lk. Kurssi 1
S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan
sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin tutkimuksiin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa
tutustutaan tutkimisprosessin vaiheisiin kuten ongelman tai ilmiön pohtimiseen, suunnitteluun,
koejärjestelyjen rakentamiseen, havainnointiin ja mittaamiseen, tulosten koontiin ja käsittelyyn sekä
tulosten arviointiin ja esittämiseen. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen
tutkimusten eri vaiheissa.
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja
elinympäristön ilmiöitä pohditaan erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen
valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö. Tutustutaan sähkömagneettisen
säteilyn lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.

S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan
luonne tieteenä, maailmankaikkeuden rakenteet ja mittasuhteet.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan
fysiikan osaamista.
Fysiikka 8 lk. Kurssi 2
S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan
sopivia sisältöjä ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa tutustutaan
tutkimusprosessin vaiheisiin kuten ongelman tai ilmiön pohtimiseen, suunnitteluun, koejärjestelyjen
rakentamiseen, havainnointiin ja mittaamiseen, tulosten koontiin ja käsittelyyn sekä tulosten
arviointiin ja esittämiseen. Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri
vaiheissa.
S5 Vuorovaikutus ja liike: Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin.
Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja
niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan liikkeen
malleilla myös kvantitatiivisesti. Mekaaninen työ ja teho kytketään kvalitatiivisesti energiaan.
S4 Fysiikka maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulevat esiin fysiikan
luonne tieteenä, energian säilymisen periaate. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen fysiikkaan
liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Fysiikka 8.lk. Kurssi 3
S2 Fysiikka omassa elämässä ja elinympäristössä: Tutustutaan hiukkassäteilyn lajeihin.
S3 Fysiikka yhteiskunnassa: Fysiikan ilmiöihin ja teknologisiin sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan
erityisesti yhteiskunnan toiminnan ja kehittymisen näkökulmista. Pääpaino on energiantuotannossa
ja kestävässä energiavarojen käytössä.
Fysiikka 9 lk. Kurssi 4
S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Eri sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan
sopivia sisältöjä tarkasti ohjeistettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa tutustutaan
tutkimisprosessin vaiheisiin kuten ongelman tai ilmiön pohtimiseen, suunnitteluun, koejärjestelyjen
rakentamiseen, havainnointiin ja mittaamiseen, tulosten koontiin ja käsittelyyn sekä tulosten
arviointiin ja esittämiseen. Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten eri vaiheissa.

S6 Sähkö: Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä.
Sitä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia. Sisältöjä valitaan myös
kodin sähköturvallisuuteen sekä sähkön käyttöön ja tuottamiseen liittyen. Sähköinen varautuminen
ja magnetismi yhdistetään kvalitatiivisesti virtapiirien ilmiömaailmaan.

Oppilaan oppimisen arviointi fysiikassa vuosiluokilla 7 - 9
Monipuolista arviointia tukee työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi,
projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee
monipuolista arviointia.
Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen työskentelyn periaatteista
taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan
tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä
ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla.
Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation
rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja
suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan
oppimisprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista,
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn
loppuunsaattamista.
Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Oppilaat osallistuvat arvioinnin suunnitteluun sekä
tavoitteen asettamiseen. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden
välisiä keskusteluja käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
fysikan oppimäärän

tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso fysikan
päättöarvioinnin kriteereihin. Fysikassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla
oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen
joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden
tavoitteiden osalta.
Ilmiöoppiminen fysiikassa
Fysiikka on luontevasti yhdistettävissä eri ilmiöihin ja muihin oppiaineisiin. Fysiikka tarjoaa
ilmiöoppimiseen luonnontieteellisen tutkimisen taitoja, kuten luovaa ja kriittistä ajattelua.
Ilmiöoppiminen ohjaa oppilasta
soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan sekä tarjoaa mahdollisuuksia tutustua fysiikan
soveltamiseen erilaisissa tilanteissa.

12.4.8 KEMIA
Oppiaineen tehtävä
Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan
kehittymistä. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opetus tukee
oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus
välittää kuvaa kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan
uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus
ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden
ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7–9 opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden
abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja symbolisiin malleihin vahvistetaan.
Oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja
selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian
merkkikielellä. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin eri
tilanteissa.
Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja
tutkiminen. Tutkimusten tekemisellä on oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen
taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. Tutkimusten tekeminen
kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita
kemian opiskeluun.
Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös
jatko-opintojen ja työelämän kannalta. Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla
oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua monipuolisesti
ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
Oppiaineen tavoitteet
Helsingissä opetuksen visiona on uudistuva, tulevaisuuden koulu. Monipuolisilla työtavoilla ja
oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa
tukee käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on
oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja
toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä sekä
työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Kemian ja
teknologian soveltamiseen voidaan tutustua monipuolisesti. Koulun tilojen lisäksi hyödynnetään
Helsingin mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja asiantuntijoiden
kanssa.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen
työskentelyyn sekä tunnistamaan oppimisstrategioitaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä
tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. Kokeellisessa työskentelyssä
oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää
opetusta, jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri
tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden
käyttötavoilla voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki,
työtapojen valinta, osallisuus toiminnan suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat
oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista.
Kemian sisältöihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 - 9
● kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
● ohjata ja kannustaa oppilasta tunnistamaan omaa kemian osaamistaan, asettamaan
tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelemään pitkäjänteisesti
● ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren
kannalta
● kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään
kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
● ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
● ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä
työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
● ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten
hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista
havainnollistavien simulaatioiden avulla
● ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä täsmällisesti sekä jäsentämään omia
käsiterakenteitaan kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaisia käsityksiä

● ohjata oppilasta käyttämään erilaisia malleja kuvaamaan ja selittämään aineen rakennetta ja
kemiallisia ilmiöitä
● ohjata oppilasta käyttämään ja arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja
perustelemaan erilaisia näkemyksiä kemialle ominaisella tavalla
● ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
● ohjata oppilasta ymmärtämään perusperiaatteita aineen ominaisuuksista, rakenteesta ja
aineiden muutoksista
Kemian keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 7, kurssi 1
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri
sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin tai
avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa tutkimuksissa tutustutaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin kuten
ongelman tai ilmiön pohtimiseen, suunnitteluun, koejärjestelyn toteuttamiseen, havainnointiin,
tulosten koontiin ja käsittelyyn sekä tulosten arviointiin ja esittämiseen. Tutustutaan tieto- ja
viestintäteknologian 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 paikallinen
toimintaympäristö ja lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen.
Tutkitaan olomuotojen muutoksia.
S3 Kemia yhteiskunnassa
Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.
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 reaktion
nopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja
yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tulkitsemista.
Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8, kurssi 2
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Vahvistetaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja. Opitaan suunnittelemaan
kokeellisia tutkimuksia. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tutkimusten eri
vaiheissa.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin
rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden
rakentumisen hahmottamisessa.
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Tutustutaan pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä.
Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 8, kurssi 3
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset
Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.
S4 Kemia maailmankuvan rakentajana
Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian säilymisen
periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin,
ajankohtaisiin ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen.
Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9, kurssi 4
S1 Luonnontieteellinen tutkimus
Vahvistetaan turvallisen työskentelyn periaatteita ja perustyötaitoja.

S3 Kemia yhteiskunnassa
Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja
teknologian näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden
elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana.
S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne
Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen
yhdisteryhmään.
Oppilaan oppimisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7-9
Monipuolista arviointia tukee työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi,
projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja arviointiperusteensa, tukee
monipuolista arviointia.Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen
työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin
tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan, -taitojaan ja
-käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla.
Kannustava palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation
rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja
suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten
tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan
oppimisprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista,
tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn
loppuunsaattamista.
Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Oppilaat osallistuvat arvioinnin suunnitteluun sekä
tavoitteen asettamiseen. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden
välisiä keskusteluja käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kemian opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut

kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso kemian päättöarvioinnin kriteereihin. Kemiassa oppilaan osaaminen kehittyy
yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta
siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi
kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Ilmiöoppiminen kemiassa
Kemia on luontevasti yhdistettävissä eri ilmiöihin ja muihin oppiaineisiin. Kemia tarjoaa
ilmiöoppimiseen luonnontieteellisen tutkimisen taitoja, kuten luovaa ja kriittistä ajattelua.
Ilmiöoppiminen ohjaa oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan sekä tarjoaa
mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa.

12.4.9 TERVEYSTIETO
Terveystieto-oppiaineen tehtävä
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon
tehtävänä on oppilaan monipuolisen terveysosaamisen kehittäminen. Lähtökohtana on elämän
kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveyteen, hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan ikäkaudelle sopivalla tavalla terveysosaamisen eri
osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus,
kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. Opetuksessa huomioidaan terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä tukevat ja kuluttavat
fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syy-seuraussuhteet.
Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja
yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti. Oppilaan kehittyessä ja
elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajentuu ja syventyy.
Keskeistä on ohjata oppilasta ymmärtämään terveyttä ja hyvinvointia voimavarana

jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaan
yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi
oppilasta tuetaan turvallisuustaitojen, sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittämiseen.
Terveysosaamisen avulla oppilas hahmottaa terveyden laaja-alaisuutta ja saa valmiuksia tehdä
tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä.
Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaan
oman ja ympäristönsä terveyden ja hyvinvoinnin arvostamisen, ylläpitämisen ja edistämisen.
Opetuksessa hyödynnetään mahdollisuuksia havainnoida ja tutkia terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä ilmiöitä omassa elin-, ja oppimisympäristössä yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa sekä
harjoitella ja soveltaa osaamista käytännössä. Terveystietoa opetetaan vuosiluokilla 1-6 osana
ympäristöoppia. Vuosiluokilla 7-9 opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien
vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti. Opetuksessa pyritään aiempaa
tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun,
itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden mukaisesti.
Opetuksessa eri vuosiluokilla otetaan huomioon opetettavan aineksen ja siihen liittyvän
osaamisen merkitys oppilaan ikäkauden ja kehitysvaiheen näkökulmasta.
Oppimisympäristöt ja työtavat
Tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuuden
huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja
oppimisen taitojen kehittymiselle. Ilmiölähtöisyyden avulla oppilasta rohkaistaan omien tietojen
ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen
jäsentämiseen sekä johtopäätösten tekemiseen ja niiden perustelemiseen. Oppilasta rohkaistaan
eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien
hahmottamiseen. Aktiivinen toiminta, kokemuksellisuus, tavoitteellisuus ja pohtiva työskentely
kehittävät sekä eettisiä valmiuksia että tunne-, vuorovaikutus-, ajattelu- ja yhteistyötaitoja.
Terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat monipuolisten fyysisten oppimisympäristöjen
lisäksi ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt.
Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että
rakentamisen

yksin

ja

yhdessä,

ne

mahdollistavat

tiedon

toiminnallisuuden, liikunnallisuuden, kokemuksellisuuden,

draaman ja tarinoiden käytön sekä terveyteen yhteydessä olevien ilmiöiden tutkimisen

mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oman oppimisympäristön aktiivinen
havainnointi, oppilaan mukaan ottaminen oppimisympäristöjen ja työtapojen valintaan
voimavaralähtöinen

terveyden

ja

turvallisuuden

edistäminen

sekä

tarjoavat

mahdollisuuksia terveysosaamisen harjoittelulle ja soveltamiselle kouluyhteisössä. Ne tukevat
samalla yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko
kouluyhteisössä. Oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisympäristöjen ja työtapojen valinnassa ja
arvioinnissa. Helsinkiläisyys ja oppilaiden arjen ajankohtaiset ilmiöt vaikuttavat oppimisympäristöjen
ja työtapojen valintaan.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Terveystieto oppiaineen aihepiireistä monet koskettavat oppilaan kehitysvaihetta, yksilöllisiä
kokemuksia ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon
oppilaan kehitykseen, elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilasta ohjataan
ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen oikeutta yksityisyyteen ja koskemattomuuteen itseään
koskevissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Opetus suunnitellaan siten, että
se mahdollistaa yhteistyön eri oppiaineiden, kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon
kanssa ja tarjoaa mahdollisuuksia harjoitella ja soveltaa terveysosaamiseen eri osa- alueita
osana yhteisöllistä oppilashuoltoa ja koulun toimintakulttuuria. Yhteistyöllä varmistetaan myös
oppilaan tarvitsema henkilökohtainen tuki oppimiseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä
kysymyksissä.
Oppilaan oppimisen arviointi
Terveystiedon arvioinnin lähtökohtana on terveysosaamisen eri osa-alueiden arviointi.
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta kehittämään ja
soveltamaan osaamistaan arjessa. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan mahdollisuus
osoittaa osaamistaan monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet
huomioon ottaen. Myös arvioinnin dokumentointi kohdistuu koko oppimisprosessiin. Arvioinnin
avulla kehitetään oppilaan arviointitaitoja itsearvioinnin ja vertaispalautteen avulla. Arviointi ei
kohdistu oppilaan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen, sosiaalisuuteen, temperamenttiin
tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Eettistä pohdintaa ja itsetuntemusta koskevissa
tavoitteissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas pohtii ja perustelee käsiteltävää aihetta

terveyden näkökulmasta, tiedonalan käsitteitä ja erilaisia lähteitä käyttäen. Oppilas osallistuu
aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen sekä tavoitteiden asettamiseen. Oppilasta
ohjataan tiedostamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja. Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen,
jona terveystiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään,
miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut terveystiedon oppimäärän tavoitteet.
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso terveystieto-oppiaineen
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen terveystiedossa kehittyy oppimäärän
päättövaiheeseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava
tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan
tason ylittäminen joillakin osaamisen alueilla voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen
joillakin muilla osa-alueilla.
Ilmiöoppiminen terveystiedossa
Terveystieto on monitieteinen oppiaine, joka mahdollistaa ilmiöiden opiskelun yli oppiainerajojen
kaikkien oppiaineiden kanssa. Ilmiöoppimisent yöskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään
mahdollisuuksien mukaan eri alojen asiantuntijoita sekä tieteenalojen menetelmiä ja lähteitä.
Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun,
työtapojen valintaan sekä arviointiin. Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan
laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden tavoitteista.
Terveystiedon opetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
Terveystieto-oppiaineen sisällöt 7.-9. vuosiluokalla
S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
Sisältöalueet 7. luokalla
● Terveyden ja terveystieto-oppiaineen perusteet

● Kasvu ja kehitys, elinkaari, murrosikä
● Hygienia, arjen hyvinvointi
● Riippuvuus, tupakka
● Uni ja lepo
Sisältöalueet 8. luokalla
● Alkoholi, huumeet
● Turvallisuus, vaaratilanteet, ensiaputaidot
● Psyykkinen hyvinvointi, itsetuntemus, koti ja perhe
● Seksuaalisuus, seurustelu, seksi, raskauden ehkäisy, sukupuolitaudeilta suojautuminen
● Ravitsemus, ravintoaineet, ruokailutottumukset, ruokavaliot, ravitsemusvalinnat
● Liikunta, liikuntatottumukset, liikunnan harrastaminen
Sisältöalueet 9. luokalla
● Liikunta, harjoittelun muodot, liikuntateknologia, liikunnan terveysvaikutukset
● Sairaudet, tartuntataudit, pitkäaikaissairaudet, kansantaudit
● Ympäristöterveys, ihmisen ja ympäristön suhde
● Terveydenhuoltojärjestelmä, yhteiskunnan suojatoimet
● Yksilön vaikutus ympäristön hyvinvointiin
● Matkailu
● Seksuaalisuus, ehkäisymenetelmät, sukupuolitaudit
● Päihteet, päihteiden käytön seuraukset, päihteiden käytön lopettaminen
● Ravitsemus, energiansaanti- ja kulutus, ravinnon terveysvaikutukset

12.4.10 USKONTO
Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys tutustumalla uskontoihin, katsomuksiin ja etiikkaan. Opetus edistää uskontojen ja
katsomusten monilukutaitoa. Opetuksessa lähdetään käsittelemään opiskeltavaa uskontoa, muita
uskontoja ja katsomuksia sekä eettistä ajattelua lähtien oppilaan oman uskonnon piiristä edeten

kohti Helsingin moniuskontoista kontekstia ja laajentuen kohti Suomea ja maailman uskontojen
kirjoa. Tavoitteena on, että oppilas:
● tuntee keskeiset asiat opiskeltavasta uskonnosta ja sen monimuotoisuudesta
● tuntee keskeisiä asioita muista uskonnoista ja uskonnottomuudesta
● osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia monipuolisesti eri näkökulmista
● tuntee keskeisiä asioita uskontokritiikistä ja katsomusten välisestä dialogista
● osaa kunnioittaa elämää, jokaisen ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää
● tuntee eettisen ajattelun perusteita ja osaa keskustella eettisistä kysymyksistä
● saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen
rakentamiseen
● kasvaa vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi sekä maailmankansalaiseksi.
Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon
juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa. Opetuksessa tutustutaan
sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan
uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan
tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa. Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä
opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet.
Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja
katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen.Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen ja käsitteiden yhteinen
pohdinta. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien
mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on
oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä

tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat
oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödynttävänä vuorovaikutustaitoisena
ja aktiivisena oppijana.
Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken
sekä oppiainerajat ylittäen. Helsinkiläisissä kouluissa katsomusaineiden opettajilla on hyvä
mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi oppilasvierailujen ja yhdessä opettamisen keinoin.
Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja viestintäteknologiaa sekä
digitaalisia sisältöjä ja mediaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, draamaa sekä vierailijoita ja
vierailuja eri kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa.
Helsinkiläisessä uskonnon opetuksessa otetaan huomioon kaupungin tarjoamat mahdollisuudet:
kulttuurien moninaisuus omassa luokassa, koulussa ja asuinalueella, museot ja näyttelyt,
uskonnolliset yhteisöt ja kansalaisjärjestöt.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7-9
Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat
kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden
ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen.
Opetuksessa luodaan oppimista, osallisuutta ja yhteistyötä edistäviä yhteisiä tilanteita sekä
ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Oppiaineen arviointi vuosiluokilla 7-9
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita.
Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut

uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa.
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

12.4.10.1 EVANKELISLUTERILAINEN USKONTO
7.vuosiluokan sisällöt
● tutustutaan uskonnon eri ulottuvuuksiin
● tarkastellaan uskonnon ja kulttuuriin välistä vuorovaikutusta
● perehdytään suurten maailmanuskontojen levinneisyyteen, perusopetuksiin ja eettisiin
korostuksiin
● tarkastellaan luonnonuskontoja, uskonnottomuutta ja uskontokritiikkiä
● ohjataan oppilasta havainnoimaan Helsingin ja Suomen uskontotilannetta
● opitaan tunnistamaan uskonnollisia symboleita ja vertauskuvia
● perehdytään uskonnollisiin riitteihin ja pyhiin paikkoihin
● kannustetaan oppilasta havaitsemaan ajankohtaisia esimerkkejä uskontojen vaikutuksesta
mediassa, maailmanpolitiikassa ja taiteessa eri aihepiirien yhteydessä
8. vuosiluokan sisällöt
● kristinuskon synty, levinneisyys ja keskeiset opetukset
● kristinuskon moninaisuus: kirkkokuntia ja kristillisiä yhteisöjä eri puolilla maailmaa
● eurooppalaisuus ja kristinuskon kulttuurivaikutuksia
● kirkkokunnat Helsingissä ja Suomessa

● luterilaisuuden synty, levinneisyys ja keskeiset opetukset
● luterilaisuuden merkitys nyky-Suomessa
● symbolit ja vertauskuvat
● riitit ja pyhät paikat
● esimerkkejä uskontojen vaikutuksesta politiikkaan, taiteeseen ja populaarikulttuuriin
● kristinuskon eettisiä opetuksia
● kristillisten kirkkojen eettisiä painotuksia
9. vuosiluokan sisällöt
● Raamatun synty, historia ja keskeinen sisältö
● Raamatun kulttuurivaikutuksia
● Raamatun tulkintatapoja ja tieteellinen tutkiminen
● uskonnollisen ja tieteellisen lähestymistavan eroja
● kristillinen ja luterilainen etiikka, eettiset arvot, moraali
● YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus
● ihmisoikeusloukkauksia syrjinnästä holokaustiin
● kertausta eri uskontojen ja katsomusten eettisistä opetuksista
● oppilaiden kokemuksista ja lähipiiristä nousevia tärkeitä elämänkysymyksiä
● eettisiä valintoja ja vaikuttamista Helsingissä
● paikallinen ja globaali vastuu ihmisistä, eläimistä ja ympäristöstä

12.4.10.2 ORTODOKSINEN USKONTO

VUOSILUOKKAISTETUT TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja

osaaminen

kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä

uskontoon liittyvä monimuotoisuus

uskontoon liittyviä piirteitä
ympäröivässä kulttuurissa.

Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontojen merkityksen
hahmottaminen kulttuurissa
ja yhteiskunnassa
7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas tunnistaa

Oppilas pohtii

Oppilas tunnistaa ja osaa eritellä

ortodoksisen

ortodoksisen ja

uskonnon ja kulttuurin

tradition vaikutuksen

luterilaisen perinteen

vuorovaikutusta ortodoksisissa,

kulttuuriin

vaikutusta oman

muissa kristillisissä ja

perinteisissä

lähipiirinsä elämään.

ei-kristillisissä kulttureissa.

ortodoksissa

Oppilas pohtii uskontojen

maissa.

ja kulttuurin

Oppilas huomaa

vuorovaikustusta

ortodoksisen

Euroopassa ja muualla

perinteen ja

maailmassa.

suomalaisen
kulttuurin
vuorovaikutuksen.
Oppilas pohtii
luterilaisuuden ja
suomalaisen
kulttuurin
vuorovaikutusta.
-arjen tavat esim.

-arjen tavat

-ortodoksi-kristilliset, kristilliset ja

Kreikassa ja

ortodoksisuudessa ja

ei-kristilliset juhlat

Venäjällä:

luterilaisuudessa:

-paastot eri uskonnoissa, myös

kaupunkikuva,

kristilliset juhlat,

eri kirkoissa

juhlat, paastot,

kristinoppileiri ja sen

-luostarit: ortodoksiset, muut

musiikki

päätös, kummeus,

kristlliset ja ei-kristilliset, niiden

-ajanlaskukysymyks

mysteeriot ja

synty, kehitys ja vaikutus

et

-varhaiskristilliset

sakramentit, avioliitot ja

-suhtautuminen pyhiin ihmisiin ja

luostarit ja

avioerot, maallistuminen

marttyyriehin eri uskonnoissa ja

ortodoksiset

-muita arjen tapoja

kulttuureissa

luostarit: niiden

oppilaan lähipirissä esim. -riitit, erityisesti siirtymäriitit

synty ja vaikutus

uskonnottomuus ja sen

verrattuna ortodoksinen kaste,

-luostarien merkitys

vaikutus

mirhavoitelu, avioliitto ja hautaus

suomalaiselle

-uskonnot koulussa ja

-erilaiset arjen uskonnolliset

ortodoksisuudelle

lähiympäristössä, niiden

tavat: rukoileminen,

historiassa ja

ilmeneminen ja vaikutus

hiljentyminen, meditaatio,

nykyisyydessä

-ortodoksisuuden

hesykasmi, ja asketismi ilmiöinä

-bysantilainen

monimuotoisuus

-uskonnollisen perinteen vaikutus

maailma ja sen

-havaintoja uskonnon ja

pukeutumiseen

perintö

yhteiskunnan

-uskonnollisen perinteen vaikutus

-Konstantinopolin

vuorovaikutuksesta

eri sukupuoliin

ekumeeninen

Euroopassa

-uskonnollinen arkkitehtuuri

patriarkka

-ajankohtaisia havaintoja

-uskonnollinen musiikki

-luterilainen kirkko

uskonnon ja

-uskonnollinen taide: kuvataide ja

Suomessa

yhteiskunnan

veistokset

-luterilainen Suomi

vuorovaikutuksesta

-uskonto ja politiikka globaalisti

-ortodoksiset

muualla maailmassa

vähemmistöt
lähihistoriassa esim.
kolttasaamelaiset
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2,

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetuksessa hyödynnteään
vierailuja, vierailijoita ja erilaisia
verkkoympäristöjä
havainnollistamaan uskonnon
moninaisuutta.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan

osaaminen

opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

Oppilas osaa kuvailla
opiskelemansa uskonnon
syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän
tuntee uskonnon
perusopetukset sekä osaa
mainita tärkeimmät lähteet.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontoa koskevan tiedon
hallitseminen

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas ymmärtää

Oppilas ymmärtää

Oppilas perehtyy ortodoksiseen

kristinuskon ja kirkon

Suomen ortodoksisen

uskonoppiin ja pohtii uskon

syntyhistoriaa sekä

kirkon historiaa idän ja

merkitystä itselleen. Oppilas

kehitystä ja pohtii

lännen välissä ja

ymmärtää opin, liturgisen

tämän vaikutusta

tuntee Suomen

elämän ja kirkollisen taiteen

ortodoksisen kirkon

ortodoksista kirkkoa

yhteyden.

kehitykseen.

nykypäivänä.

Oppilas syventää

Oppilas hahmottaa

tietämystään

kirkkovuoden kierron

Raamatusta ja muista

kokonaisuudessaan ja

uskon lähteistä sekä

pohtii ajan

tutustuu niiden

pyhittämisen

käyttöön

merkitystä itselleen.

jumalanpalveluselämäs
sä.
-kirkon syntyvaiheita:

-suomalainen

alkuseurakunta,

ortodoksinen kirkko:

apostolien lähetystyö,

historiaa ja nykyaikaa

-keskeinen ortodoksinen oppi

marttyyrikirkko,

-seurakunnat,

-opin ilmentyminen

jakamaton kirkko, suuri

hiippakunnat,

uskontunnustuksessa ja

skisma, kirkon

kirkkokunnat,

keskeisissä rukouksissa

jakaantuminen

patriarkaatit

-henkilökohtainen rukouselämä

-kirkon opin

-pappeus

opin ilmentäjänä

muotoutuminen:

-luostarit ja asketismi

-jumalanpalvelukset ja oppi

uskontunnustus,

-kirkollisia toimijoita ja

-kirkkotaide opin ilmentäjänä

Traditio

järjestöjä

-kirkolliset rakennukset ja

-Raamattu kirkon

-kirkkovuoden kierto

luostarit opin näkökulmasta

kirjana: synty, sisällön

-kirkkovuoden kiertoon

muotoutuminen ja

liittyvät ikonit, veisut,

käyttäminen

rukoukset ja erityiset

-muita pyhiä tekstejä

toimitukset

-diakoniatyö:

-ajan pyhittäminen

julistaminen ja

ortodoksin elämässä

lähimmäisenrakkaus
-globaali ortodoksisuus
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Tutustumiskäynnit pyhäköissä,
osallistuminen palveluksiin ja
niiden analysointi on keskeistä
sisältöjen omaksumisen
kannalta.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja

osaaminen

katsomuksiin eri puolilla maailmaa sekä

Oppilas osoittaa hallitsevansa

uskonnottomuuteen

perustiedot suurista
maailmassa vaikuttavista

uskonnoista ja
uskonnottomuudesta. Hän
osaa kuvailla uskonnoissa ja
katsomuksissa vallitsevaa
moninaisuutta.
Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Maailmanuskontojen ja
erilaisten
katsomusten tunteminen
7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas tietää

Oppilas ymmärtää

Oppilas ymmärtää uskontoja

Suomessa

uskontojen ulottuvuuksien

yhdistäviä ja erottavia

vaikuttavat

merkityksen ja vaikutuksen

opetuksia ja käsitteitä sekä

uskonnot ja

näkyvästi kulttuuria

pohtii uskontojen

tunnistaa

muovaavina elementteinä.

ulottuvuuksien vaikutusta

uskontojen

Oppilas tunnistaa Aasian

kulttuuriin. Oppilas tunnistaa

merkityksen

uskontoja ja tarkastelee

uskonnottomuuden eri

ihmisille sekä

niiden vaikutusta

muotoja.

uskonnottomuuden

länsimaiseen kulttuuriin.

katsomuksellisena

Oppilas pohtii Aasian

valintana. Oppilas

uskontojen

perehtyy

yhteisiä ja eroavia piirteitä

kristinuskon

suhteessa kristinuskoon ja

ilmenemiseen eri

erityisesti ortodoksisuuteen.

kirkoissa.
Oppilas syventää
tietojaan
juutalaisuudesta ja
islamista sekä
pohtii niiden
yhteisiä ja eroavia

piirteitä suhteessa
kristinuskoon ja
erityisesti
ortodoksisuuteen.
-kristilliset kirkot

-uskonnollisia symboleja ja

-uudempia uskontoja

Suomessa ja

tapoja Suomessa,

-uskonnottomuus ja ateismi

globaalisti

Euroopassa ja globaalisti

-eri uskontojen yhteisiä ja

-muita suomalaisia

-uskonnon määrittelyä ja

eroavia tapoja ja piirteitä

nykyuskontoja

uskontojen luokittelua

ilmiöittäin esim. : asketismi,

-suomalainen

-Aasian uskontoja:

luostarilaitos, meditativinen

muinaisusko

hindulaisuus, buddhalaisuus,

rukous, paastot, juhlat,

-muita

kunfutselaisuus, sintolaisuus: siirtymäriitit, pyhät henkilöt,

luonnonuskontoja

syntyhistoriaa, keskeinen

pyhät paikat ja rakennukset,

-uskonnottomuus

opetus, tavat ja rituaalit,

musiikki, taide, arjen tavat

-tämän ajan

symbolit, keskeiset

mm. pukeutuminen ja

uskonnollisuus ja

suuntaukset

suhtautuminen eri sukupuoliin

maallistuminen

-uskonnot ja politiikka

-juutalaisuus ja

globaalisti

islam:
syntyhistoriaa,
keskeinen opetus,
tavat ja rituaalit,
symbolit, keskeiset
suuntaukset
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3, L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Eri uskontojen ja katsomusten
moninaisuutta ilmennetään
kunnioittavasti ja arvostavasti.
Opetuksessa otetaan

erityisesti huomioon oppilaan
omat kokemukset ja havainnot
sekä pyritään laajentamaan
arkihavainnot yleisemmän
tiedon tasolle esim. tekemällä
laajempaa tiedonhankintaa ja
toteuttamalla pieniä
tutkimuksia.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri

Oppilas osaa nimetä eri

uskontojen ja katsomusten tapoja ja

uskontoperinteiden tapoja ja

symboleita sekä tunnistamaan

symboleja. Hän osaa antaa

uskonnollisia aiheita mediassa,

esimerkkejä uskonnollisista

maailmanpolitiikassa, taiteessa ja

aiheista mediassa, taiteessa ja

populaarikulttuurissa

populaarikulttuurissa.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas osaa nimetä

Oppilas osaa

Oppilas tuntee uskonnollista taidetta ja

ortodoksisen

nimetä Aasian

tunnistaa sen vaikutuksen kulttuuriin.

perinteen,

uskontojen tapoja

Oppilas pohtii uskonnon vaikutusta

kristinuskon,

ja symboleja ja

maailmanpolitiikkaan ja tulkitsee

juutalaisuuden ja

tunnistaa niitä

eriaisia tapoja, symboleja ja

islamin tapoja ja

median eri

uskonnollisia aiheita yhteiskunnassa

symboleja ja

lähteistä.

sekä kulttuurissa.

tunnistaa niitä

Oppilas havainnoi

median eri lähteistä.

ja opettelee

Oppilas pohtii

tulkisemaan tapoja,

alustavasti uskonnon symboleja ja
vaikutusta

uskonnollisia

maailmanpolitiikkaan aiheita
.

yhteiskunnassa
sekä kulttuurissa.

-ortodoksiseen

- hindulaisuuteen,

-taide eri uskonnoissa

perinteeseen liittyviä

buddhalaisuuteen,

-uskonnolliset aiheet mediassa ja

tapoja ja symboleja

kunfutselaisuuteen

populaarikulttuurissa

yhteiskunnassa,

ja sintolaisuuteen

-uskonnot ja uskonnottomuus

mediassa ja

liittyviä tapoja ja

kotimaan politiikassa ja

kulttuurissa

symboleita

maailmanpolitiikassa

-kristinuskoon

yhteiskunnassa,

liittyviä tapoja ja

mediassa ja

symboleja

kulttuurissa

yhteiskunnassa,

-uskonnolliset

mediassa ja

aiheet mediassa ja

kulttuurissa

populaarikulttuuriss

-juutalaisuuteen ja

a

islamiin liittyviä
tapoja ja symboleja
yhteiskunnassa,
mediassa ja
kulttuurissa
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen

L2, L4, L6

osaaminen
Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja

Opetuksessa tutustutaan

työtavoista

uskonnollisiin tapoihin, symboleihin ja
aiheisiin yhteiskunnassa ja
kulttuurissa erilaisin toiminnallisin
työtavoin esim. itse tekemällä ja
yhdessä tutkimalla. Seurataan

ajankohtaisia aiheita ja uutisia
uskontoon liittyen.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan

osaaminen

erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja

Oppilas tunnistaa ja osaa

tieteen kielen välisiä eroja

antaa
esimerkkejä erilaisista
argumentaation tavoista
sekä
joistakin uskonnon ja tieteen
kielen välisistä eroista.
Arvioinnin kohteet
oppiaineessa
Ajattelun ja
vuorovaikutuksen
taidot

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas ymmärtää

Oppilas harjoittelee

Oppilas tunnistaa

tieteen ja uskonnon

erottamaan vakaumuksellisen

vakaumukseen

välisen eron

tekstin tieteellisestä kielestä.

vaikuttamaan pyrkivää

Raamatun ja

Oppilas tutustuu

argumentaatiota ja

muiden pyhien

monipuolisesti erilaisiin

harjoittelee arvioimaan

tekstien tulkinnassa. uskonnollisiin teksteihin ja

uskonnon ja tieteen kielen

Oppilas tutustuu

pohtii kriittisesti niiden

välisiä eroja.

juutalaisuuden ja

vaikuttavuutta.

Oppilas osaa arvoida

islamin tapoihin

Oppilas harjoittelee

lähteitä kriittisesti.

tulkita pyhiä

mediakriittisyyttä.

tekstejään.
Oppilas harjoittelee
mediakriittisyyttä.

-Raamattu kirkon

-vaikuttamaan pyrkivien

-erilaisten argumentaation

kirjana ja

uskonnollisten tekstien

tapojen tunnistamista ja

uskonnollisena

tarkastelemista ja arviointia

tuottamista esim. maailman

teoksena

-teologisen tekstin ja muun

luominen eri uskonnoissa ja

-erilaisia tapoja

tieteellisen tekstin

luonnontieteissä

tulkita Raamattua

tarkastelemista

-ajankohtaisia, uskontoon

-muiden pyhien

-esimerkkejä erilaisista

liittyviä aiheita mediassa ja

tekstien tulkintaa ja

argumentaation tavoista

niiden

arviointia

esim.:

totuudenmukaisuuden ja

-juutalaisuuden

auktoriteetteihin viittaaminen,

objektiivisuuden arviointia

pyhät tekstit ja

omiin kokemuksiin

-ajankohtaisten

niiden tulkintatapoja

vetoaminen, aiempiin

uskonnollisten aiheiden

-islamin pyhät tekstit tapahtumiin viittaminen, asian

taustalla vaikuttavien

ja niiden

yleisyyteen viittaaminen,

pyrkimysten pohdintaa

tulkintatapoja

tunteisiin vetoaminen,

-ajankohtaisia,

lähteiden ja näkökulmien

uskontoon liittyviä

valikointi…

aiheita mediassa ja

-kriittinen ajattelu

niiden

-ajankohtaisia, uskontoon

totuudenmukaisuud

liittyviä aiheita mediassa ja

en ja

niiden totuudenmukaisuuden

objektiivisuuden

ja objektiivisuuden arviointia

arviointia
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4, L5, L7

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Opetus voidan toteuttaa
esim. erilaisin
ryhmäprojektein oppiaineen
eri oppimäärien kesken.
Opetusmateriaalia

valittaessa otetaan
huomioon ikätaso ja
ajattelun kehittyminen.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen

Oppilas tuntee ja osaa nimetä

ajattelun keskeisiin käsitteisiin,

etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän

ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan uskonnon

osaa nimetä tärkeimmät

ja muiden uskontojen ja katsomusten

ihmisoikeussopimukset ja kertoa

eettisiin periaatteisiin

niiden keskeisestä sisällöstä.
Oppilas tuntee opiskeltavan
uskonnon sekä muiden uskontojen
ja katsomusten eettisiä periaatteita.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Etiikkaa koskeva tieto ja
ihmisoikeusetiikka

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas perehtyy

Oppilas pohtii

Oppilas perehtyy ortodoksisen

kristiuskon ja

ortodoksista

eettisen ajattelun keskeisiin

erityisesti

ihmiskäsitystä ja

käsitteisiin ja ortodoksiseen

ortodoksisen

ihmisoikeusetiikan

ihmiskuvaan.

uskon etiikan

opetusta ihmisarvosta.

Oppilas etsii eroja ja yhtäläisyyksiä

perusteisiin ja

Oppilas perehtyy Aasian

eri uskontojen eettisestä

pohtii sen

uskontojen eettisiin

opetuksesta.

suhdetta

periaatteisiin ja pohtii

Oppilas pohtii ja analysoi

ihmisoikeuksiin.

niiden suhdetta

ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä.

Oppilas tutustuu

ihmisoikeuksiin ja

juutalaisuuden ja

kristilliseen etiikkaan.

islamin eettisiin
periaatteisiin ja
pohtii niiden

suhdetta
ihmisoikeuksiin ja
kristilliseen
etiikkaan.
- ortodoksisen

-ortodoksinen

-ortodoksisen etiikan keskeinen

etiikan perusteita:

ihmiskäsitys

opetus

ihminen jumalan

-hengellinen ohjaus

-elämän tarkoitus

luotuna, hyvänä

ihmiskäsityksen

-vapaus ja vastuu

-epäitsekkyys ja

näkökulmasta

-kasvu ihmisenä, hengellinen

yhteisöllisyys

-ihmisarvo

ohjaus, paastominen, kilvoittelu

alkukirkossa

-ihmisoikeudet

-sakramentit ja

-marttyyrius ja

-eläinten ja luonnon

jumalanpalaveluselämä

nykyaikainen

oikeudet, onko niitä?

-seurustelu ja perhe

uskonnonvapaus

-buddhalaisuuden,

-vastaavia aiheita myös muiden

-YK:n

hindulaisuuden,

uskontojen näkökulmasta

Ihmisikeuksien

kunfutselaisuuden,

-ihmisoikeudet, erilaisia

julistus

taolaisuuden ja

ihmisoikeusssopimuksia ja niiden

-holokausti

sintolaisuuden keskeisiä

toteutuminen lähialueilla ja

-juutalaisuuden ja

eettisiä opetuksia

globaalisti

islamin keskeinen -eri uskontojen eettisiä
eettinen opetus

opetuksia

-kristinusko,

ihmisoikeuksien

juutalaisuus,

näkökulmasta ja

islam ja

verrattuna kristilliseen

ihmisoikeudet

etiikkaan

historiassa ja
nykyisyydessä
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen

L2, L7

osaaminen

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja

Opetuksessa on keskeistä yhteinen

työtavoista

pohdinta ja kiireetön keskustelu.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja

osaaminen

katsomusten maailmanlaajuista merkitystä

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida

ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

uskontojen ja katsomusten
maailmanlaajuista merkitystä
ihmisten valintojen perusteina ja
ohjaajina.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Uskontojen ja katsomusten
merkitys globaalisti

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas pohtii

Oppilas ymmärtää

Oppilas ymmärtää uskonnon

uskonnon merkitystä

uskonnon yhtenä

merkityksen valintoihin

yhtenä ihmisen

valintoihin vaikuttavana

vaikuttavana tekijänä.

valintoihin

tekijänä.

Oppilas hahmottaa

vaikuttavana

Oppilas pohtii Aasian

globalisaatioon liittyviä haasteita

tekijänä.

uskontojen merkitystä

ja ymmärtää vastuun yksilön

Oppilas tutustuu

yksilön elämässä.

näkökulmasta.

uskontojen sisäisiin

Oppilas tutustuu

ja välisiin

ekumeniaan Suomessa

konflikteihin

ja uskontojen väliseen

maailmanhistoriassa

globaaliin dialogiin.

kristinuskon,
juutalaisuuden ja
islamin osalta.

-ortodoksinen

-hengellinen ohjaus

-omat arvot ja ajatukset, mihin

kristitty: kastettu ja

ortodoksisessa

ne perustuvat

voideltu

traditiossa ja muissa

-uskonnonvapaus

-ortodoksinen

uskonnoissa

-uskontojen ilmeneminen

identiteetti

-asketismi ja luostarit

ihmisten arjessa

-kirkon historiaa ja

-ihmiskäsitys ja siihen

-globaali vastuu ihmisistä ja

nykyisyyttä:

perustuvat arvot

luonnosta

marttyyrius ja

-arvot valintojen ja

diakonius, pappeus,

toiminnan taustalla

luostarien

- buddhalaisuuden,

enkelielämä

hindulaisuuden,

-yhteisöllisyyden

kunfutselaisuuden,

ihanne

taolaisuuden ja

-ristiretket

sintolaisuuden opetuksia

-holokausti

yksilöstä ja yhteisöstä ja

-ääriliikkeitä

siitä seuraava toiminta

uskonnoissa

-ekumenia
-uskontojen välinen
dialogi

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L5, L6

Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja työtavoista

Koulussa ja opetusryhmässä
voidaan ottaa huomioon
kansalliset ja paikalliset
ekumeeniset tapahtumat ja
teemaviikot. Vietetään globaalia,
YK:n World Interfaith Harmony
Week-tapahtumaa helmikuussa.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan

Oppilas pohtii ihmisyyteen

ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä,

kuuluvia elämänkysymyksiä ja

ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien

osaa kertoa ajankohtaisista

arvojen suhdetta niihin

eettisistä kysymyksistä.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Eettinen ajattelu

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas pohtii

Oppilas pohtii

Oppilas pohtii keskeisiä ihmisyyteen

ihmisyyteen

ihmisyyteen kuuluvia

kuuluvia elämänkysymyksiä omien

kuuluvia

elämänkysymyksiä.

arvojensa ja ortodoksisen kirkon

elämänkysymyksiä

Oppilas pohtii

opetuksen pohjalta.

.

opetuksen sisällöistä

Oppilas hankkii tietoa ajankohtaisista

Oppilas pohtii

nousevia, eettisiä,

eettisistä kysymyksistä ja pohtii ja

opetuksen

ajankohtaisia teemoja

arvioi omien arvojensa suhdetta

sisällöistä

ja arvioi omaa

niihin.

nousevia, eettisiä,

suhdettaan niihin.

Oppilas arvioi toisten, ulkopuolisten

ajankohtaisia

Oppilas arvioi toisten

vaikutusmahdollisuuksia omiin

teemoja.

vaikutusta omiin

valintoihinsa.

Oppilas arvioi

valintoihinsa.

toisten vaikutusta
omiin valintoihinsa.
-oikea ja väärä

-vapaus ja vastuu

-omien eettisten valintojen sekä

-synti ja katumus

-katumus

niiden vaikutusten pohtiminen ja

-lähimmäisenrakka

-anteeksianto

perusteleminen

us

-ajankohtaiset eettiset

-kirkon opetuksen ja

-ajankohtaiset

teemat

henkilökohtaisten arvojen pohtimista

eettiset teemat

-oikeus ja velvollisuus

-ajankohtaiset eettiset teemat ja

-yksilöllisyys –

omiin mielipiteisiin ja

niiden pohtiminen omien arvojen ja

yhteisöllisyys

ajatuksiin

näkemysten perusteella

-epäitsekkyys itsekkyys

-itsenäisyys

-oman ajattelun ja omien rajojen

-epäitsenäisyys

arvostaminen ja rakentava

-oikeus omiin

puolustaminen

mielipiteisiin ja
ajatuksiin
Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen

L7

osaaminen
Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja

Opetuksessa kannustetaan

työtavoista

itsenäiseen ajatteluun ja tuetaan
jokaisen oikeuttaa omaan
näkemykseen. Harkitaan mitkä
aiheet sopivat yhteiseen pohdintaan
ja mitkä on syytä pohtia itsenäisesti.

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien

Oppilas pohtii omien valintojensa

valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden

eettisiä ulottuvuuksia ja osaa

vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa

kertoa niiden vaikutuksesta omaan

kestävään elämäntapaan

ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja
kestävään tulevaisuuteen.
Arvioinnin kohteet oppiaineessa
Eettinen ajattelu

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilas tutkii

Oppilas tutkii omien

Oppilas arvioi ja osaa perustella

omien valintojensa

valintojensa eettisiä

omien eettisten valintojensa

eettisiä

ulottuvuuksia ja pohtii

vaikutuksia omaan ja toisten

ulottuvuuksia.

niiden vaikutusta

ihmisten hyvinvointiin ja kestävään

hyvinvointiin.

tulevaisuuteen.

Oppilas pohtii

Oppilas pohtii opetuksen

opetuksen

sisällöistä nousevien

sisällöistä

eettisten kysymysten

nousevien

yhteyttä hyvinvointiin ja

eettisten

kestävään

kysymysten

elämäntapaan.

yhteyttä
hyvinvointiin ja
kestävään
elämäntapaan.
-epäitsekkyys,

-omien eettisten

-elämän tarkoitus

sitoutuminen ja

valintojen vaikutusten

-elämän ja kuoleman kysymyksiä

luottamus

pohtiminen

-seurustelu ja perhe

-toisen auttaminen, -hyvinvointi – holistinen

-vapaus ja vastuu

huolehtiminen ja

ihmiskäsitys – vastuu

-kestävä elämäntapa

diakonia

itsestä

-bioetiikka

-vastuu

-kestävä elämäntapa -

-vastuu toiminnasta sosiaalisessa

-vastuu

vastuu toisista ja

mediassa

toiminnasta

luonnosta

sosiaalisessa

-vastuu toiminnasta

mediassa

sosiaalisessa mediassa

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen

L1, L2

osaaminen
Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja
työtavoista

Opetuksen tavoite:

Arvosanan kahdeksan osaaminen
Ei vaikuta arvosanan

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan

muodostamiseen. Oppilasta

erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa

ohjataan pohtimaan kokemuksiaan

jatko-opinnoissa, työelämässä ja

osana itsearviointia.

vapaa-ajalla

Arvioinnin kohteet oppiaineessa
-

7 lk

8 lk

9 lk

Oppilasta

Oppilasta

Oppilasta rohkaistaan kohtaamaan

rohkaistaan

rohkaistaan

erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa

kohtaamaan

kohtaamaan

jatko-opinnoissa, työelämässä ja

erilaisia ihmisiä ja

erilaisia ihmisiä ja

vapaa-ajalla.

erilaisuutta etenkin

erilaisuutta

omassa ryhmässä,

ympärillään ja

koulussa ja

erilaisissa

lähiympäristössään verkkoympäristöiss
.

ä.

-kunniottava ja

-kunniottava ja

-kunniottava ja arvostava

arvostava

arvostava

suhtautuminen eri uskontoihin ja

suhtautuminen eri

suhtautuminen eri

elämänkatsomuksiin, eri tavalla eläviin

uskontoihin ja

uskontoihin ja

ihmisiin, toisten valintoihin

elämänkatsomuksii elämänkatsomuksii

-erilaisten ihmisten kohtaaminen

n

n

työelämässä ja vapaa-ajalla uhka vai

-itsensä ja toisten

-itsensä ja toisten

mahdollisuus?

suojeleminen,

suojeleminen,

-itsensä ja toisten suojeleminen,

nettietiketti

nettietiketti

nettietiketti

Tavoitteeseen liittyvät sisältöalueet

S1, S2, S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen

L6

osaaminen
Esimerkkejä oppimisympäristöistä ja

Kaikissa koulutilanteissa ohjataan

työtavoista

oppilaita suhtautumaan arvostavasti

toisiin oppilaisiin, opettajiin ja
henkilökuntaan. Opettaja suhtautuu
oppilaisiin kunnoittavasti.

12.4.10.3. ISLAMIN USKONTO

Oppiaineen tehtävä
Uskonnon opetuksen tehtävä on antaa oppilaalle laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen
yleissivistys. Uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys on uskontoon, katsomuksiin
ja etiikkaan liittyvää tietoa, taitoa ja asennetta. Opetus edistää uskontojen ja katsomusten
monilukutaitoa. Opetuksessa käsitellään opiskeltavaa uskontoa, muita uskontoja ja katsomuksia
sekä eettistä ajattelua lähtien oppilaan omasta lähiympäristöstä, Helsingistä ja laajentuen kohti
Suomea ja maailmaa.
Tavoitteena on, että oppilas
● tuntee keskeiset asiat opiskeltavasta uskonnosta ja sen monimuotoisuudesta
● tuntee keskeisiä asioita muista uskonnoista ja uskonnottomuudesta
● osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia monipuolisesti eri näkökulmista
● tuntee keskeisiä asioita uskontokritiikistä ja katsomusten välisestä dialogista
● osaa kunnioittaa elämää, jokaisen ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää
● tuntee eettisen ajattelun perusteita ja osaa keskustella eettisistä kysymyksistä
● saa aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen
rakentamiseen
● kasvaa vastuulliseksi yhteisön ja yhteiskunnan jäseneksi sekä maailmankansalaiseksi.

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja
yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon
juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa. Opetuksessa tutustutaan
sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan
uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan
tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset
periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri
uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia
elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille
voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta.
Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9
Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen ja avoimen, luottamuksellisen keskusteluilmapiirin
luomiseen. Opetuksessa on tärkeää, että oppilas tulee kuulluksi omine havaintoineen ja
kokemuksineen. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukselliseen oppimiseen, keskusteluun ja omien
mielipiteiden perusteluun sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Opetuksessa keskeistä on
oppilaslähtöisyys ja oppilaan oman kokemusmaailman kunnioittaminen etenkin eettisiä kysymyksiä
tarkasteltaessa. Luovat, toiminnalliset ja elämykselliset menetelmät, projektit ja keskustelut tukevat
oppilasta kokonaisvaltaisena, kaikkia aistejaan oppimisessa hyödyntävänä vuorovaikutustaitoisena
ja aktiivisena oppijana.
Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken
sekä oppiainerajat ylittäen. Helsinkiläisissä kouluissa katsomusaineiden opettajilla on hyvä
mahdollisuus tehdä yhteistyötä esimerkiksi opettajavierailujen ja -vaihtojen, oppilasvierailujen ja
yhdessä opettamisen
keinoin. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti
tieto- ja viestintäteknologian osaamista sekä oppilaan elämänpiiriin kuuluvia digitaalisia sisältöjä ja
mediaa. Kertomuksia, musiikkia, kuvataidetta, leikkiä, draamaa sekä vierailijoita ja vierailuja eri
kohteisiin käytetään tukemaan monipuolista työskentelyä ja oppimisen iloa. Helsinkiläisessä
uskonnon opetuksessa otetaan huomioon kaupungin tarjoamat mahdollisuudet: kulttuurien
moninaisuus omassa luokassa, koulussa ja asuinalueella,museot ja näyttelyt, uskonnolliset yhteisöt
ja kansalaisjärjestöt.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7-9
Uskonnon eri oppimäärien opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet ja taustat
kuten kielitaito ja kulttuuritausta. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden
ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille. Käytettävät työtavat sovitetaan ikäkauteen.
Opetuksessa luodaan oppimista, osallisuutta ja yhteistyötä edistäviä yhteisiä tilanteita sekä
ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.
Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7-9
Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten
tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita.
Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaille
annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin
tavoitteisiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy
kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa
otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille
vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa
arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
lmiöoppiminen ja uskonto
Uskonnon opiskelussa korostuvat uskontojen moninaisuus, niiden sisäinen monimuotoisuus, yhteys
kulttuuriin ja yhteiskuntaan sekä etiikka ja maailmankatsomukselliset kysymykset.Uskonnon
opiskelu ja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys edellyttävät näiden ilmiöiden ja niiden
välisten suhteiden
hahmottamista ikäkautta vastaavalla tavalla.

Uskonnon opiskelu mahdollistaa laaja-alaisten tietojen ja taitojen oppimisen sekä uskontokohtaisten
oppimäärien sisällä, eri uskonto-oppimäärien yhteistyönä että moniaineisena yhteistyönä. Monien
uskonto-oppiaineeseen liittyvien ilmiöiden tutkiminen hyötyy laajasti yhteistyöstä muiden
oppiaineiden ja ympäristön toimijoiden kanssa. Oppimisympäristöjen ja aiheiden valitsemisessa
hyödynnetään paikallisuutta, katsomusyhteisöjä ja oppimisen digitaalisia mahdollisuuksia.
Mahdollista on myös koota asiantuntijaverkosto oppilaiden ja opettajien käyttöön.
Oppimiskokonaisuuksia suunnitellaan ja muotoillaan yhdessä oppilaiden kanssa.
Oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
VUOSILUOKKA 7
Opetuksen tavoitteet
T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä monimuotoisuus + T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia
argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja.
T3 Eri uskontoihin ja katsomuksiin ja uskonnottomuuteen perehtyminen eri puolilla maailmaa.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä
tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin (ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon) ja muiden uskontojen katsomuseettisiin periaatteisiin.
Laaja-alainen osaaminen
L1 Ajattelun taidot
Ymmärtää uskontoilmiön moninaisuutta, havaitsee uskonnon vaikutuksia kulttuurissa ja kulttuurin
vaikutuksia uskontoon sekä osaa soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa.
L2 Kulttuurinen osaaminen
Oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja
arjessa niin Helsingissä kuin maailmalla. Oppilaiden taito käydä dialogia kehittyy.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tiedon hankintaa erilaisista lähteistä ja niiden arvioimista ja soveltamista.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Uskontojen merkitys kestävässä kehityksessä.

L3 kulttuurinen osaaminen
Oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat
yhteiskunnassa yleisesti ja ihmisten arjessa sekä pohtimaan, millaisia asioita ei voida
ihmisoikeuksien vastaisina hyväksyä.
L4 monilukutaito
Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa ja syvennetään
symbolijärjestelmien avulla ilmaistuun ja ilmenevään tietoon.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tiedon hankintaa erilaisista lähteistä ja niiden arvioimista ja soveltamista.
L1 Ajattelun taidot
Pohditaan eettisen toiminnan periaatteita, hyvää elämää ja hyveitä sekä asioiden näkeminen toisten
silmin sekä luovien ratkaisujen ja vaihtoehtojen löytäminen.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
Sisällöt
Islamin moninaisuus maailmalla ja Suomessa.
Kulttuurin ja uskonnon vuorovaikutus vähemmistö- ja enemmistönäkökulmasta.
Maailmanuskonnot, niiden perusopetukset ja levinneisyys.
Uskontojen kulttuurivaikutuksia.
Luonnonuskontoja,uskonnottomuus maailmankatsomuksena.
Uskonnot Suomessa ja Helsingissä .
Ajankohtaisia esimerkkejä uskontojen vaikutuksesta paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.
Suvaitsevaisuuden ja yhdenvertaisuuden merkitys yhteiskunnassa.
Symbolit ja vertauskuvallisuus.
Islamilaisen lain perusta, kultainen sääntö.
Uskonnoton etiikka.
VUOSILUOKKA 8, Uskonto islam - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä
sisältöalueet
Opetuksen tavoitteet

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan
uskontoon liittyvä monimuotoisuus.
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä
tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa.
Laaja-alainen osaaminen
L1 Ajattelun taidot
Oppilas tunnistaa islamiin liittyviä piirteitä, ymmärtää islamin monimuotoisuutta ja havaitsee islamin
vaikutuksia kulttuurissa ja päinvastoin sekä osaa soveltaa oppimaansa uusissa tilanteissa.
L2 Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Esteettinen ajattelu.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Ymmärtää ympäristön vaikutuksen yhteisöön ja päinvastoin.
L2 Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Ohjataan oppilaita tunnistamaan, miten islam vaikuttaa yhteiskunnassa maailmalla ja Suomessa.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys.
L2 Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Globaali islam.
L4 Monilukutaito
Symbolien ja uskonnollisen kielen käyttö globaalisti.
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
Tiedon hankintaa erilaisista sähköisistä lähteistä ja niiden arvioimista ja soveltamista.
Sisällöt
Islamilainen tiede ja taide abbasididynastiasta nykypäivään.
Islamin suuntaukset.
Islamin historiaa ja sen vaikutus nykypäivään.
Koraani: sen rakenne ja tulkintojen moninaisuus.
Hadith-tieteen perusteet ja perimätiedon merkitys uskonnollisissa tulkinnoissa.
Koraani jumalanpalveluselämässä.

Uskonnolliset riitit ja pyhät paikat.
VUOSILUOKKA 9, 1 vvt Uskonto islam - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen
tavoitteet sekä sisältöalueet
Opetuksen tavoitteet
T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista.
T6 ohjata oppilasta perehtymään eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, ihmisoikeuksiin sekä
opiskeltavan uskonnon ja (muiden uskontojen) katsomuseettisiin periaatteisiin.
T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä, ajankohtaisia eettisiä
kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin.
Laaja-alainen osaaminen
L2 Kulttuurinen osaaminen ja vuorovaikutus
Oppilaita ohjataan tunnistamaan, miten uskonto vaikuttaa yhteiskunnan eri tasoilla ja arjessa.
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.
L1 Ajattelun taidot
Havainnoinnista analyysiin.
L2 Kulttuurinen osaaminen
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja
katsomuksellisesti moninainen. Kulttuurisesti kestävä elämäntapa ja monimuotoisessa
ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista ja
uskonnollista osaamista.
L3 Itsestä huolehtimisen taidot
Arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
L4 Monilukutaito
Uskonnollisen kulttuurin vaikutus yhteiskuntaan ja päinvastoin.
L1 Ajattelun taidot
Eettisen ajattelun taitojen kehittyminen, muiden kuuntelemisen taito ja ratkaisutaidot.
L3 Itsestään huolehtimisen ja arjen taidot
Oppilaita ohjataan ottamaan vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta, elämäntaidot.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Osallisuus yhteiskunnan jäsenenä, vuorovaikutustaidot ja ympäristökysymyksiä.
Sisällöt
Uskonnon ja kulttuurin välinen suhde maailmassa, Euroopassa, Suomessa ja Helsingissä islamin
näkökulmasta.
Ympäristöstä huolehtiminen.
Islamilainen etiikka.
Islamilainen laki ja lainoppi sekä lainopin tulkintoja.
Ihmisoikeudet islamissa.
Ihmisoikeuskysymykset ja – loukkaukset.
Kansainvälisistä ihmisoikeussopimuksista.
Elämän arvo ja uskonnollisten sääntöjen suhde siihen.
Ihmisoikeudet.
Ympäristöetiikka ajankohtaisten kysymysten kautta.
Koraanin opetuksia ja tulkintatapoja.
Päättöarviointi
Kriteerit otetaan sellaisenaan OPH:n perusteista. Näihin ei voi tehdä kuntakohtaisia
lisäyksiä/tarkennuksia tai poistoja!

12.4.11 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO

Oppiaineen tehtävä
Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.
Elämänkatsomustiedossa ihmiset nähdään kulttuurisina toimijoina, jotka itse tuottavat merkityksiä
vuorovaikutuksessa ympäröivän maailman kanssa. Erilaisia katsomuksia ja niiden käytäntöjä
tarkastellaan yksilön, yhteisön ja kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tuloksina.
Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja
toimintaansa. Opetuksessa ja opiskelussa on tärkeää sovittaa oppilaan oma ajattelu- ja
kokemusmaailma mukaan opetukseen.

Elämänkatsomustiedon opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia kasvaa itsenäiseksi,
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tavoitteena on
kasvattaa oppilaista täysivaltaisia demokraattisia kansalaisia globalisoituvaan ja nopeasti
muuttuvaan maailmaan. Elämänkatsomustiedon opetus on oppilaan monipuolisen katsomuksellisen
ja kulttuurisen yleissivistyksen kartuttamista. Lisäksi opetus kehittää oppilaan eettisen ja kriittisen
ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitoja. Kriittinen ajattelu edellyttää avointa ja
pohdiskelevaa näkökulmaa. Kriittinen ajattelu nähdään perusteita etsivänä ja itseään korjaavana.
Oppilasta kannustetaan pohdiskeluun sekä etsimään ilmiöille perusteluita. Elämänkatsomustieto
tukee laaja-alaisen osaamisen kehittymistä, erityisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja,
kulttuurisen osaamisen, vuorovaikutuksen ja ilmaisun taitoja, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja
sekä osallistumista, vaikuttamista ja vastuullisuutta.
Vuosiluokilla 7.-9.elämänkatsomustiedon opetuksen erityisenä tehtävänä on kasvattaa oppilaiden
kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen. Oppilaiden identiteetin ja
elämänkatsomuksen rakentamisen tukemisessa otetaan erityisesti huomioon yleissivistävän
tietoperustan laajentaminen sekä oppilaiden omakohtaiset valinnat perusopetuksen jälkeen.
Oppilaita tuetaan omakohtaisten hyvän elämän mallien löytämisessä.
Elämänkatsomuksen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Työtapojen valinnassa on oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä taata turvallinen ja avoin
oppimis- ja keskusteluympäristö, jossa oppilas kokee tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi ja näkee
mahdollisuuden vaikuttaa omaan oppimiseensa. Erityisesti kunkin uuden ryhmän aloittaessa
ryhmäytyminen on olennainen osa oppimisympäristön rakentumista. Oppilaat käyttävät erilaisia
digitaalisia sovelluksia osana oppimisympäristöä ja tulevaisuuden koulua. Elämänkatsomustiedon
aiheita tarkastellaan erityisesti paikallisuuden, helsinkiläisyyden näkökulmasta.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7-9
Ohjauksen tavoitteena on myönteinen minäkuva sekä oppilaan osallisuuden vahvistaminen.
Ohjausta ja tukea tarvitaan oppiaineen käsitteellisen sisällön hahmottamiseen erityisesti eettisissä
kysymyksissä sekä vuorovaikutus- ja ajattelutaitojen kehittymiseen. Oppilaiden yksilöllisen tuen
tarpeet sekä mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon
työtapojen ja sisältöjen valinnassa. Keskeisiä käsitteitä pohditaan ja avataan niin, että niiden
ymmärtäminen on mahdollista kaikille oppilaille.

Oppilaan oppimisen arviointi elämänkatsomustiedossa vuosiluokilla 7-9
Elämänkatsomustiedon arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin ja
argumentaatioon sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten sisällön lisäksi
arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten muodostamista, perusteluiden
rakentamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä,
ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta
käytetään arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
elämänkatsomustiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla
oppilaan osaamisen taso elämänkatsomustiedon valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
7. vuosiluokan sisällöt
● Kannustetaan oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun
ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.
● Ohjataan oppilasta tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta.
● Ohjataan oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena. Koulutyössä tuetaan
oppilaiden kulttuuri-identiteetin muodostumista ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa, joka
perustuu ihmisoikeuksien kunnioittamiselle.
● Perehdytään ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen.
● Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, esim. käsittelemällä
holokaustia tai tutustumalla Amnesty Internationalin toimintaan.
● Ohjataan oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan.

● Oppilas ohjataan ymmärtämään, mitä kestävä elämäntapa merkitsee ja miten koulussa
hankittua osaamista voidaan käyttää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
● Tutustutaan erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, esim. humanistiseen,
utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen.
● Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä
ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin, kuten eläinten oikeuksiin
8. vuosiluokan sisällöt
● Ohjataan oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä.
● Ohjataan oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla
olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita. Oppilasta kannustetaan luottamaan itseensä ja
näkemyksiinsä sekä perustelemaan ajatuksiaan.
● Perehdytään maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.
● Käydään oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.
● Ohjataan oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia ja niiden
keskinäistä vuorovaikutusta.
● Ohjataan oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita. Oppilas
etsii teknologian avulla tietoa teistisistä ja ateistista katsomuksista.
● Perehdytään teistisiin ja ateistiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin
humanismiin ja maailman uskontoihin.
● Ohjataan oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja perehtymään Unescon
maailmanperintöohjelmaan. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön
sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan.
● Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnon perintöön
● Seurataan nyky- ja populaarikulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa
nuorten omista lähtökohdista.
9. vuosiluokan sisällöt
● Ohjataan oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä
kehittämään eettistä ajatteluaan. Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita,
kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri
aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista.
● Tutustutaan etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin.

● Innostetaan oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen
paikallisesti ja globaalisti.
● Oppilaiden kanssa pohditaan, mitä heille merkitsee oikeudenmukainen ja kestävä
tulevaisuus omassa maassa ja maailmassa ja mitä he voivat itse tehdä sen puolesta.
● Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja
oikeudenmukaisuus.
● Tarkastellaan kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.
● Pohditaan, mitä on kestävä elämäntapa.
● Perehdytään teon eettisen arviointiin, kuten tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen sekä teon
seurauksiin nuorten arjessa esiintyvissä tilanteissa.
● Perehdytään sosiaalisessa mediassa esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä
näkökulmasta.

12.4.12 HISTORIA
Historia oppiaineen tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaan historiatietoisuutta, herättää oppilaan
kiinnostus menneisyyden tapahtumiin sekä ilmiöihin. Historia auttaa oppilasta ymmärtämään
menneisyyttä, nykyisyyttä ja yksilön merkitystä historiallisena toimijana. Historiaa opiskellessaan
oppilas syventyy historian tutkimuksen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden arviointiin. Historian
kautta kehittyy oppilaan oivalluskyky. Hän tutustuu historiallisten tapahtumien taustalla vaikuttaviin
tekijöihin ja menneisyyden ihmisten toiminnan motiiveihin.
Historian avulla oppilas rakentaa omaa identiteettiään ja perehtyy erilaisten kulttuurien alkuperään
ja kehitykseen. Tämän avulla kehittyy oppilaiden kulttuurinen vuorovaikutus, ilmaisu ja erilaisuuden
ymmärtäminen. Historia tukee myös oppilaan kasvua aktiiviseksi ja vastuulliseksi kansalaiseksi.
Oppilaan oman lähialueen, Helsingin ja pääkaupunkiseudun historia otetaan kiinteäksi osaksi
historian opiskelua. Tämän tavoitteena on herättää oppilaan uteliaisuus omaa ja lähiympäristön
menneisyyttä kohtaan.
Vuosiluokilla 7-8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen
tiedon luonteesta. Opetus tukee oppilaiden oman identiteetin kehittymistä ja perehdyttää kulttuurien

vaikutuksiin yksilöihin ja yhteiskuntiin. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja
tutkimuksellisia työtapoja.
Historia oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-8
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia
toiminnallisia työtapoja. Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen,
analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Vuorovaikutus yhteiskunnan eri toimijoiden
kanssa on niin ikään tärkeää. Opetuksessa voidaan käyttää myös oppiainerajat ylittäviä
lähestymistapoja esimerkiksi erilaisten projektien yhteydessä. Yhteistoiminnallisten työtapojen
lisäksi tutkiva oppiminen korostuu. Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan
hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa.
Historian opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä. Koulutilojen lisäksi
historian opetuksessa hyödynnetään koulun lähiympäristön tarjontaa (esimerkiksi historialliset
rakennukset, muistomerkit, lähialueen ihmiset, kansalaisjärjestöt, kaupunginosaseurat). Helsingin ja
pääkaupunkiseudun laajaa historiallista ja kulttuurista tarjontaa hyödynnetään aktiivisesti.
Sähköisiä oppimisympäristöjä, uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa pyritään
käyttämään monipuolisesti historian opetuksessa. Oppimisvälineinä hyödynnetään myös oppilaiden
omia sähköisiä laitteita kuten puhelimia ja tabletteja. Oppilaita innostetaan hankkimaan tietoa myös
draaman, elokuvien, pelien ja kirjallisuuden avulla. Näiden avulla oppilas kehittää monipuolisesti
omaa identiteettiään, kriittistä arviointikykyä ja historiallisen ajattelun taitoja.
Historialliset ilmiöt tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden oppiaine- ja vuosiluokkarajat ylittävään
yhteistyöhön. Oppilaat osallistuvat ilmiöiden valintaan, suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä
arviointiin. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään historiatieteelle tyypillisiä menetelmiä.
Historiassa voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä muiden oppiaineiden kuten äidinkielen ja kirjallisuuden
kanssa. Erilaisten tekstien ymmärtäminen ja tuottaminen sekä suullinen ja kirjallinen käsitteiden
avaaminen tarjoavat hyvän mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön.
Historian työtavoissa korostuvat ennen kaikkea oppilaslähtöiset tutkivat työtavat,
vuorovaikutuksellisuus, elämyksellisyys ja toiminnallisuus. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö
äidinkielen kanssa vahvistaa oppilaan tekstin ymmärtämistä, tiedon soveltamista ja vertailua. Myös

muiden oppiaineiden kanssa tehtävä yhteistyö syventää historian opiskelua ja tekee siitä
elämyksellisempää ja toiminnallisempaa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki historia oppiaineessa vuosiluokilla 7-8
Vuosiluokilla 7-8 vahvistetaan tutkivaan oppimiseen liittyviä taitoja: lähteiden vertailua,
tutkimuskysymysten asettamisesta ja omien tulkintojen tekemistä. Oppilaita ohjataan kirjallisen
ilmaisemisen lisäksi eläytymään historiallisiin tapahtumiin esimerkiksi draaman ja kuvallisen
ilmaisun keinoja hyödyntäen.
Historian opiskeluun soveltuvia oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään.
Havainnollistamisessa apuna käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. Tarvittaessa historian
tekstejä yksinkertaistetaan ja käsitteitä avataan oppilaiden yksilölliset tarpeet, kielellinen tausta ja
oppimistyylit huomioiden. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, käsitekarttoja ja tukisanalistoja.
Oppilaan opiskelua voidaan tukea oman äidinkielen tunneilla, S2-opetuksessa tai
samanaikaisopetuksessa. Mahdollisuus syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan
huomioon historian opiskelussa.
Oppilaan oppimisen arviointi historia oppiaineessa vuosiluokilla 7-8
Historian arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten kirjallisten, suullisten ja
kuvallisten tuotosten arviointiin. Ohjaava, kannustava ja jatkuva palaute sekä itse- ja vertaisarviointi
rohkaisee oppilasta omiin tulkintoihin ja näkemystensä argumentointiin.
Sisältöjen yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään huomiota tiedon
soveltamiseen sekä historiallisen ajattelun kehittymiseen ja hallintaan. Pääpaino historiassa on
suurten linjojen ja historian syy-seuraus-suhteiden ymmärtämisessä. Kirjallisten tehtävien ohella
arvioinnissa on otettava huomioon oppilaiden monimuotoiset työskentelyn ja tuottamisen tavat.
Päättöarviointi sijoittuu 8. lukuvuoteen. Päättöarvioinnilla määritellään, miten kukin oppilas on
opiskelun päättyessä saavuttanut historian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan
suhteuttamalla jokaisen oppilaan osaamisen taso historian valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Historian osaamisen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jossa opiskeltavia
sisältöjä käytetään oppilaiden historiallisen ajattelun vahvistamiseen. Päättöarvosanan
muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta

siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas
saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Ilmiöoppiminen historia
Historia on oppiaine, jonka kautta on hyvä tutustua ympäröivän maailman ja yhteiskunnan todellisiin
ilmiöihin eri näkökulmista. Yhteistyötä eri oppiaineiden ja luokka-asteiden välillä on helppo toteuttaa.
Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun,
työtapojen valintaan sekä arviointiin. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään historiatieteelle
tyypillisiä menetelmiä. Tiivis yhteistyö yksittäisten oppiaineiden kuten äidinkielen ja kirjallisuuden tai
muiden yläkoulun oppiaineiden kanssa (esim. maantieto, katsomusaineet, taito- ja taideaineet)
tarjoaa hienon mahdollisuuden oppiainerajat ylittävään rikastuttavaan yhteistyöhön. Äidinkielen
kanssa tehtävä yhteistyötä voi olla esimerkiksi historiaan liittyvien tekstien ymmärtämistä,
tuottamista ja vertailua. Historian ja muiden oppiaineiden yhteistyö syventää historian ymmärtämistä
ja tulkintojen tekemistä ja tekee historian opiskelusta samalla elämyksellisempää ja
toiminnallisempaa.

7. luokan sisällöt
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehittyminen
Perehdytään ilmiöön, joka on muuttanut ihmisen elämää, ihmisen ja luonnon suhdetta sekä
maailmaa.
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
Tutustutaan yhteiskunnallisiin aatteisiin, niiden merkitykseen ja seurauksiin sekä siihen, miten
ihmiset ovat pystyneet vaikuttamaan omana aikanaan.
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa autonomian ajalla.
S4 Suurten sotien aika

Perehdytään ensimmäiseen maailmansotaan ja sodasta selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta.
8. luokan sisällöt
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
Perehdytään kulttuurin merkitykseen identiteetin rakentamisessa itsenäisen Suomen
alkutaipaleeseen.
S4 Suurten sotien aika
Perehdytään toiseen maailmansotaa, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten
ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten
holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten
ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä
kaupungistumiseen.
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten
jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

12.4.13 YHTEISKUNTAOPPI
Yhteiskuntaoppi oppiaineen tehtävä
Yhteiskuntaoppi on oppiaine, jonka tehtävänä on tukea oppilaan kasvua oma asemansa
yhteiskunnassa tiedostavaksi aktiiviseksi kansalaiseksi. Oppilaalla on mahdollisuus vaikuttaa
yhteisiin asioihin eri tavoin. Hän ymmärtää myös omien valintojensa vaikutuksen. Oppilas kiinnostuu
ajankohtaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista omaan elämäänsä. Hän kykenee
arvioimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin
kysymyksiin henkilökohtaisella, paikallisella ja globaalilla tasolla. Oppilaita ohjataan näkemään
erilaisten mielipiteiden ja arvojen vaikutus valittuihin toimintatapoihin. Oppilas ymmärtää päätösten
merkityksen eri ihmisryhmien ja yhteisöjen kannalta.

Helsinki tarjoaa hyvät mahdollisuudet perehtyä esimerkiksi erilaisiin ammatteihin, päätöksentekoon
eri tasoilla sekä tutustua erilaisiin yrityksiin ja kansalaisjärjestöihin. Helsingissä on lukuisia erilaisia
vaikuttamisen, talouskasvatuksen ja yrittäjyyden työkaluja, joita voi käyttää opetuksen apuna.
Yhteiskuntaopissa päätöksenteon, vaikuttamisen ja yrittämisen taitoja pääsee hyvin harjoittelemaan
luokkahuoneen ulkopuolella, kosketuksessa ympäröivään lähiyhteisöön, kaupunkiin ja koko
yhteiskuntaan.
Vuosiluokan 9 opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja -taitoja
demokratiassa sekä vastuuta omaan elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja
vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetuksessa
kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin
käsitteisiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan
niihin liittyviä erilaisia mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien
kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma laajenee kattamaan myös globaalit
kysymykset.
Yhteiskuntaoppi oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet
vuosiluokalla 9
Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia
toiminnallisia työtapoja. Yhteiskuntaopin opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia
oppimisympäristöjä. Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on ajankohtaisten asioiden ja
tapahtumien seuraaminen eri tiedotusvälineissä ja niiden analysointi. Vuorovaikutus yhteiskunnan
eri toimijoiden kanssa on niin ikään tärkeää. Koulutilojen lisäksi yhteiskuntaopin opetuksessa
hyödynnetään koulun, lähiympäristön ja koko Helsingin tarjontaa (esimerkiksi oppilaskunta ja
erilaiset osallisuusryhmät, yritykset, lähialueen ihmiset, kansalaisjärjestöt, kaupunginosaseurat,
käräjäoikeus, eduskunta, kaupungintalo).
Sähköisiä oppimisympäristöjä, uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa ja sosiaalista mediaa pyritään
käyttämään monipuolisesti yhteiskuntaopin opetuksessa. Oppimisvälineinä hyödynnetään myös
oppilaiden omia tietoteknisiä laitteita. Yhteiskuntaopin työtavoissa korostuvat ennen kaikkea
oppilaslähtöiset työtavat, vuorovaikutuksellisuus, elämyksellisyys ja toiminnallisuus.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaoppi-oppiaineessa vuosiluokalla 9
Vuosiluokalla 9 syvennetään aiemmin opittuja yhteiskuntaopin tietoja ja taitoja. Keskeistä on
oppilaan kommunikoinnin taitojen, osallisuuden ja yhteistyötaitojen vahvistaminen.
Yhteiskuntaopissa tuetaan oppilaan kasvamista aktiiviseksi kansalaiseksi ja eri yhteisöjen
jäseneksi. Oppilasta ohjataan vastuulliseen rahankäyttöön ja tulojen ja menojen hallintaan sekä
talouden peruskäsitteiden hallintaan. Oppilaita ohjataan ymmärtämään erilaisia näkökulmia,
toimimaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnassa, ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteitään sekä
hankkimaan, vertailemaan ja soveltamaan tietoa.
Opiskeluun soveltuvia oppimisstrategioita ja erilaisia käsitteitä syvennetään. Havainnollistamisessa
apuna käytetään kuvia, videoita, karttoja ja kaavioita. Tarvittaessa tekstejä yksinkertaistetaan ja
käsitteitä avataan oppilaiden yksilölliset tarpeet, kielellinen tausta ja oppimistyylit huomioiden.
Apuna voidaan käyttää esimerkiksi kuvia, käsitekarttoja ja tukisanalistoja.
Yhteiskuntaopin opiskelua ja ymmärtämistä voidaan tukea myös oppilaan oman äidinkielen
tunneilla, S2-opetuksessa tai samanaikaisopetuksessa. Näillä tunneilla voidaan esimerkiksi tuoda
esille erilaisia opiskeltavaa teemaa tukevia lukustrategioita, käsitteitä ja tekstejä. Mahdollisuus
syventymiseen ja yksilölliseen etenemiseen otetaan huomioon.
Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaoppi-oppiaineessa vuosiluokalla 9
Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella
palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan
käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. Arvioinnissa otetaan huomioon
oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten
tietojen ja taitojen soveltamista kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään
perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään yhteiskunnasta.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona yhteiskuntaopin opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan

osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhteiskuntaopissa
oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka.
Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin
kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa
opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin
kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Yhteiskuntaopin arviointi perustuu oppilaan oppimisprosessin sekä monipuolisten kirjallisten,
suullisten ja kuvallisten tuotosten arviointiin. Myös kannustava ja jatkuva palaute sekä itse- ja
vertaisarviointi ovat tärkeässä roolissa yhteiskuntaopin oppimisen kannalta. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota yhteiskunnallisen tietojen ja taitojen soveltamiseen sekä oppilaan oman
yhteiskunnallisen käsityksen ja ajattelun rakentumiseen.
Ilmiöt yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi on oppiaine, jonka kautta on hyvä tutustua ympäröivän maailman ja yhteiskunnan
todellisiin ilmiöihin eri näkökulmista. Yhteiskuntaopin sisältöalueista, joita ovat arkielämä ja oman
elämänhallinta, demokraattisen yhteiskunnan toiminta, aktiiviseen kansalaisuus ja vaikuttaminen
sekä taloudellinen toiminta on helppo nostaa monia todellisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Rikastuttavaa yhteistyötä eri oppiaineiden, luokka-asteiden ja lähiyhteisöjen kanssa on helppo
toteuttaa. Oppilaat osallistuvat tarkasteltavien ilmiöiden valintaan, oppimiskokonaisuuksien
suunnitteluun, työtapojen valintaan sekä arviointiin.

Myös tiivis työskentely yksittäisten tai useampien oppiaineiden kanssa tarjoaa mahdollisuuden
oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön. Tämä yhteistyö onnistuu hienosti vaikka äidinkielen,
matematiikan ja katsomusaineiden kanssa. Yhteiskuntaopin sekä taito- ja taideaineiden yhteistyö
syventää yhteiskunnallista ymmärrystä ja tekee yhteiskuntaopin opiskelusta samalla
elämyksellisempää ja toiminnallisempaa.
Sisällöt

S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
● kansalaisen vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
● oman elämän hallinta
● oman talouden hallinta
● työelämään ja elinkeinoihin tutustuminen
● oman ja lähiyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen
S2 Demokraattinen yhteiskunta
● demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteet
● ihmisoikeudet ja kansainväliset sopimukset sekä vähemmistöryhmät
● yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö
● mielipiteiden kanavoituminen yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi
● päätöksenteko Suomessa ja kansainvälisesti
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
● yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot ja niiden harjoittelu autenttisissa tilanteissa
● työelämätaidot
S4 Taloudellinen toiminta
● talouden toiminnan perusteet ja vaikutukset paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
● talouden ilmiöt ja peruskäsitteet
● erilaiset taloudelliset toimijat
● työ, ammatit ja yrittäjyys
● talouden toiminta eettisestä, ekologisesta ja globaalista näkökulmasta
Opetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

12.4.14 MUSIIKKI
MUSIIKIN OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7- 9

Oppiaineen tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja
aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin monia
merkityksiä eri kulttuureissa sekä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnoissa. Oppilaiden musiikillinen
osaaminen laajenee, mikä vahvistaa myönteistä suhdetta musiikkiin ja luo pohjaa musiikin
elinikäiselle harrastamiselle. Musiikin opetus rakentaa arvostavaa ja uteliasta suhtautumista
musiikkiin ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen.
Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja musiikillisen
ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa.
Näitä vahvistetaan ottamalla musiikin opetuksessa huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen
kohteet, muut oppiaineet, eheyttävät teemat, koulun juhlat ja tapahtumat sekä koulun ulkopuolella
tapahtuva toiminta.
Oppilaiden ajattelua ja oivalluskykyä kehitetään tarjoamalla säännöllisesti mahdollisuuksia äänen ja
musiikin parissa toimimiseen, säveltämiseen sekä muuhun luovaan tuottamiseen. Musiikin
opetuksessa

oppilaat

opiskelevat

musiikkia

monipuolisesti,

mikä

edesauttaa

heidän

ilmaisutaitojensa kehittymistä.
Vuosiluokkien 7-9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan
laajentamiseen. Samalla opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan musiikin merkityksiä ja jäsentämään
musiikkiin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden kriittistä
musiikkikulttuurien lukutaitoa ohjaamalla heitä analysoimaan ja arvioimaan, miten musiikilla
viestitään ja vaikutetaan. Oppilaiden toimijuutta ja ajattelua vahvistetaan kertaamalla ja
syventämällä aiemmin opittuja musiikillisia taitoja. Lisäksi oppilaat saavat tilaisuuksia oman
oppimisensa suunnitteluun ja arviointiin. Heillä on mahdollisuus

monipuoliseen

luovaan

musiikilliseen ilmaisuun ja musiikin tuottamiseen yksin ja yhdessä muiden kanssa. Tätä tuetaan
luomalla yhteyksiä muihin ilmaisumuotoihin. Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaat
tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin
liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.
Musiikin oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, joissa
erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu musiikillinen
yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään
musiikillista osaamistaan. Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian
käyttöön

musiikillisessa

toiminnassa.

Musiikkikäsitteitä

opiskellaan

musiikillisin

työtavoin.

Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia
mahdollisuuksia.
Osa oppilaista ei enää perusopetuksen viimeisten luokkien jälkeen saa ohjausta musiikin
opiskelussa. Näin ollen vuosiluokilla 7-9 on tärkeää ohjata musiikin tietojen ja taitojen
itseopiskeluun, sekä esitellä musiikin alan ammatteja.
Hyödynnetään Helsingin ja lähialueiden elävän musiikin ja musiikin työpajojen tarjontaa ja ohjataan
niiden käyttöön myös perusopetuksen jälkee

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikin oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet,
aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä
ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Opetuksessa hyödynnetään
monipuolisia opetusmenetelmiä, joilla huomioidaan oppilaiden eri taitotasoja. Ratkaisuilla luodaan
musiikin oppimista edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita, joihin jokainen oppilas voi osallistua omalla
taitotasollaan jo opittua vahvistaen ja uutta oppien. Samalla vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa,
työskentelytaitoja

ja

oma-

aloitteisuutta.

Työtapojen

valinnassa

kiinnitetään

huomiota

musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.

Vuosiluokan 7 musiikin - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet

12.4.15 KUVATAIDE

Kuvataide oppiaineen tehtävä
Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti
moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista
osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat
kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää
kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan
tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen.

Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus
tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan
elinympäristöön ja yhteiskuntaan. Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden
paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.
Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen
oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja
kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä.
Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja
ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä
visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja.

Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun
opetuksen ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin
kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.

Vuosiluokilla 7–9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen.
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden kuvallisen tuottamisen taitoja sekä kannustetaan häntä
toimimaan erilaisissa visuaalisissa ympäristöissä.

Oppilaita harjaannutetaan tutkimaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja
yhteiskunnallisia merkityksiä sekä käyttämään niitä osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina.
Opetuksessa kehitetään yhdessä toimimisen taitoja sekä rakennetaan yhteyksiä ajankohtaisiin
kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin ja ilmiöihin.

Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä luovasti,
kriittisesti ja vastuullisesti. Oppilaille tarjotaan riittäviä edellytyksiä perusopetuksen jälkeisille
opinnoille sekä huomioidaan työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavia yleisiä valmiuksia.
Kuvataiteen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Kuvataiteen oppimisympäristöt ja työtavat mahdollistavat monipuolisen materiaalien, teknologioiden
ja ilmaisukeinojen käyttämisen sekä niiden luovan soveltamisen.
Opetustilanteissa luodaan aktiiviseen kokeilemiseen ja harjoitteluun rohkaiseva ilmapiiri. Kaikki tilat
ovat taideoppimisen tiloja. Pedagogisilla ratkaisuilla ja monipuolisilla oppimisympäristöillä tuetaan
moniaistista havainnointia, pitkäjänteistä työskentelyä sekä tutkivaa ja tavoitteellista oppimista.

Opetuksessa huomioidaan yksilölliset kuvailmaisun tarpeet sekä mahdollistetaan
tarkoituksenmukainen työskentely yksin ja ryhmässä. Tavoitteena on luoda oppimiseen ja
vuorovaikutukseen kannustava toimintakulttuuri koulussa ja koulun ulkopuolisissa ympäristöissä.
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä.
Helsingin museot, galleriat ja kulttuurilaitokset ovat olennaisia kuvataiteen oppimisympäristöjä, jotka
mahdollistavat elämyksellisen taidekokemuksen ja aktiivisen yhteistyön visuaalisen alan
asiantuntijoiden kanssa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö laajentaa taiteen ja visuaalisen
kulttuurin oppimisympäristön maailmanlaajuiseksi. Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja
mediaympäristöjen monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä
globaalien kysymysten käsittelylle.
Helsingin museot, galleriat ja muut kulttuurilaitokset sekä luonnonympäristöt ovat olennaisia
kuvataiteen oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat elämyksellisen taidekokemuksen ja aktiivisen
yhteistyön visuaalisen alan asiantuntijoiden kanssa.
Vuosiluokilla 7–9 oppilaita ohjataan syventämään omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja
muuhun visuaaliseen kulttuuriin sekä asettamaan määrätietoisia tavoitteita toiminnalleen.
Helsingissä painotetaan muun muassa taiteen ja visuaalisen kulttuurin ajankohtaisiin ilmiöihin kuten

instituutioiden ulkopuolelle jäävään taiteeseen syventymistä sekä nykytaiteen ja muotoilun sekä
median uudistuneisiin prosesseihin tutustumista.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9
Tavoitteena ohjauksen, eriyttämisen ja tuen järjestämisessä on oppilaiden sosiaalisten, psyykkisten
ja motoristen lähtökohtien ja taitojen huomioon ottaminen. Taideoppimisen yksilöllinen ja
yhteisöllinen luonne tukee oppilaan identiteettien rakentumista, osallisuutta ja hyvinvointia.
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset ohjauksen tarpeet. Opetusta eriytetään
tarvittaessa esimerkiksi ilmaisukeinojen, työtapojen ja oppimisympäristöjen valinnoilla.
Opetustilanteissa oppilaat voivat hyödyntää vahvuuksiaan, soveltaa erilaisia työtapoja ja käyttää
vaihtoehtoisia lähestymistapoja. Taideoppimiselle luodaan turvallinen, moninaisuutta kunnioittava ja
itseilmaisuun rohkaiseva ilmapiiri, jossa oppilaat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tukea.
Vaihtoehtoisia pedagogisia lähestymistapoja voidaan tarvita erityisesti havaintojen ja tunteiden
visuaalisessa ilmaisussa sekä motoristen taitojen kehittämisessä. Ohjauksen, eriyttämisen ja tuen
järjestämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi leikinomaisuutta, pelejä ja eri aistialueisiin liittyviä
kokemuksia. Vuosiluokilla 7-9 tavoitteena on vahvistaa oppilaan osaamista kuvataiteessa
perusopetuksen jälkeisiin opintoihin valmistavasta näkökulmasta.

Oppilaan oppimisen arviointi kuvataiteessa vuosiluokilla 7–9
Oppimisen arviointi kuvataiteessa on luonteeltaan kannustavaa, ohjaavaa ja oppilaiden yksilöllisen
edistymisen huomioivaa. Se kohdistuu kaikkiin opetuksen tavoitteissa määriteltyihin taideoppimisen
ulottuvuuksiin. Yksittäisten suoritusten rinnalla arvioinnissa painottuu oppimisprosessi. Arvioinnilla
tuetaan kuvan tuottamisen ja tulkinnan taitojen, taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin tuntemuksen,
pitkäjänteisten työtapojen sekä itsearviointitaitojen kehittymistä. Oppilasta ohjataan ymmärtämään
ja arvioimaan omaa oppimisprosessiaan ja edistymistään. Se tehdään näkyväksi itse- ja
vertaisarvioinneissa, portfolioissa ja yhteisissä tuntikeskusteluissa. Työskentelyä koskeva
monipuolinen palaute kaikissa opiskelutilanteissa edistää oppilaiden mahdollisuuksia tarkastella
omaa työskentelyään ja kehittyä työskentelytaidoissa. Oppilaita ohjataan arvioinnilla omien
ajatusten ilmaisemiseen ja toisten näkemysten arvostamiseen. He osallistuvat itse arvioinnin
suunnitteluun ja toteutukseen.
PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona kuvataiteen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
kuvataiteen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso kuvataiteen valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Kuvataiteessa oppilaan
osaaminen kehittyy kaikissa opetuksen tavoitteissa kuvatuilla taideoppimisen ulottuvuuksilla
oppimäärän päättymiseen saakka. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on
asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöpohjainen opetus kuvataiteessa

Kuvataide sopii hyvin ilmiöpohjaisen ja monialaisen opetuksen toteuttamiseen kaikkien muiden
oppiaineiden kanssa, luokkarajat ja perinteisen toimintaympäristön rajat ylittäen:
Kuvataide on prosessinomaista ja kulttuurisesti laaja-alaista toimintaa. Ilmiöpohjaisessa
opetuksessa voidaan käyttää kuvataiteen keinoja ymmärtämisen, oppimisen ja tuottamisen
välineenä.
● kuvat viestivät kohteesta usein enemmän kuin sanat; lisäksi oppimisprosessin
dokumentoinnissa ja tuloksien visualisoinnissa graafisella viestinnällä on olennainen rooli
● taiteen perinteen tuntemus tukee kulttuurista itseymmärrystä
● nykytaide reagoi ajassa liikkuviin ilmiöihin ja pyrkii usein yhteisöllisyyteen
Kuva on itsessään tiedon lähde ja tutkimuksen kohde. Visuaalisen kulttuurin kenttä tarjoaa paljon
aiheita ilmiöpohjaiseen oppimiseen, esim. median maailmasta ja eri kuvakulttuureista.
7 lk. tavoitteet

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan, taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria
moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä
perustelemaan näkemyksiään

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti erilaisia välineitä ja
tiedon tuottamisen tapoja käyttäen eri ympäristöissä

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä
syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

T5 ohjata oppilasta tutkivaan lähestymistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa
työskentelyssä

T6 rohkaista oppilasta ilmaisemaan mielipiteitään sekä soveltamaan kuvallisen viestinnän ja
vaikuttamisen keinoja omissa kuvissaan

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa
ilmeneviin arvoihin

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja
kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

7 lk. sisällöt

S1 Omat kuvakulttuurit

Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat
omaehtoisesti. Opetuksen sisältöjä valitaan myös oppilaiden omia kuvakulttuureja uudistavista
ilmiöistä.
Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä omaan elinympäristöön sekä
yhteiskuntaan vaikuttamisen kannalta.
S2 Ympäristön kuvakulttuurit
Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja
virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä
mediasta. Sisältöjen valinnoilla kehitetään oppilaan tietoisuutta erilaisia ympäristöjä ja medioita
koskevista la
Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään erilaisten ympäristöjen ja medioiden merkitystä sekä oppilaiden elinpiirin
että globaalin maailman näkökulmista.
S3 Taiteen maailmat
Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.
Oppilaat syventyvät erilaisiin taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin tarkastelemalla niitä taiteilijan ja
vastaanottajan sekä taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista.
Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.
Opetuksessa käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen aiemmista
kysymyksistä tuottamiseen että tulkintaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista.

7. JA 8. LUOKAN PAKOLLISTEN KUVATAIDEKURSSIEN KESKEISET SISÄLLÖT
KOULUSSAMME
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
● oppilas kokeilee kuvailmaisun keskeisiä menetelmiä ja yhdistelee niitä luovasti: esim.
piirustus, maalaus, keramiikka, kuvanveisto, grafiikka, valokuva, digitaalinen kuva
● tutustuu kuvan rakentamisen perusteisiin, sommitteluun ja värioppiin
Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
● oppilas vierailee taidemuseossa tai galleriassa

● käyttää internetin mahdollisuuksia taiteeseen ja kuvakulttuureihin tutustumisessa
● analysoi taidekuvia kehittäen monilukutaitoaan
Arkkitehtuuri ja muotoilu
● oppilas tutustuu tilan esittämisen keinoihin
● tekee savitöitä sekä keramiikan että kuvanveiston näkökulmasta
Media ja kuvaviestintä
● oppilas kehittää medialukutaitoa
● keskustelee kriittisestä ja vastuullisesta suhtautumisesta mediaan ja sosiaaliseen mediaan
● tutustuu elokuvan ja sarjakuvan ilmaisukeinoihin
● tutustuu graafiseen suunnitteluun

12.4.15.1 KUVATAIDEPAINOTTEINEN OPETUS

7.-9. luokka

Tavoitteet
● syvennetään visuaalisen kulttuurin tuntemusta
● kehitetään luovaa ilmaisukykyä, ja -rohkeutta, löytää omia ominaispiirteitään kuvantekijänä
● kehitetään monipuolisesti kuvailmaisun keinoja ja menetelmiä
● ohjataan itsenäiseen, kokeilevaan ja tutkivaan työskentelyyn
● ohjataan tavoitteellisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja vastuullisuuteen
● tutkitaan maailman ja elämän ilmiöitä taiteen keinoin
● ohjataan yhteisöllisyyteen, aktiiviseen toimijuuteen ja vaikuttamiseen

Sisällöt
● tutkitaan kuvataiteen ja kuvallisen viestinnän ilmiöitä

● tehdään kuvataidetöitä monipuolisia menetelmiä käyttäen, esim. piirustus, maalaus,
kuvanveisto, grafiikka, valokuva, video, digitaaliset menetelmät, esim. kuvanmuokkaus-,
piirustus- ja vektorigrafiikkaohjelmat, sekatekniikat, taiteidenvälisyys
● käydään taidenäyttelyissä sekä kulttuurikohteissa ja -tapahtumissa
● harjoitellaan oman taiteellisen prosessin suunnittelua, taltiointia ja itsearviointia

15.4.16 KÄSITYÖ

KÄSITYÖ VUOSILUOKAT 7 - 9

Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7 – 9

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Käsityössä oppilailla on aktiivinen rooli oppimisprosessin suunnittelussa. Häntä rohkaistaan
asettamaan oppimiselleen tavoitteita, suunnittelemaan työnsä ja työskentelynsä etenemistä.
Prosessin päätteeksi hän arvioi sekä lopputuloksen että työskentelynsä onnistumista. Opettajan
tehtävänä on kannustaa oppilasta luottamaan itseensä, näkemyksiinsä sekä rohkaista oppilasta
soveltamaan koulun ulkopuolella oppimiaan käsityötaitoja koulutyössä.

Oppilaan omat ideat, kuvittelukyky, uuden oivaltaminen, ennakkoluuloton uovien ratkaisujen
löytäminen ja vaihtoehtojen näkeminen sekä yksin että yhdessä toisten oppilaiden kanssa, ovat
käsityössä keskeisessä asemassa.

Käsityötunneilla nämä itsenäiset ja yhteiset ongelmanratkaisutehtävät kehittävät oppilaan
ajatteluntaitoja, syventävät eettistä ja esteettistä ajattelua sekä lisäävät oppilaan kykyä
argumentoida ja perustella näkemyksiään.

Käsityö on luonteeltaan kokeilevaa ja toiminnallista, tätä ominaisuutta voidaan hyödyntää myös
oppiainerajat ylittävässä työskentelyssä.

Oppilasta autetaan ottamaan selvää käsityöalan jatko-opintomahdollisuuksista ja huomioimaan
perustellusti omat taipumuksensa valintoja tehdessään.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Käsityön tunneilla vallitsevassa keskinäisen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiirissä oppilasta
rohkaistaan luovaan toimintaan.

Kulttuurien monimuotoisuutta käytetään rikastuttamaan opetusta kaikissa käsityöprosessin
vaiheissa.

Oman elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen ohjaa oppilasta osallistumaan
toiminnallisesti esineellisen kulttuuriperinnön uudistamiseen.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä omassa
elämässä, kouluyhteisössä ja yhteiskunnassa. Heitä opetetaan myös ymmärtämään myös
teknologian toimintaperiaatteita ja kustannusten muodostumista sekä harjoittelemaan sen
vastuullista käyttöä ja teknologisten ideoiden kehittämistä ja mallintamista. Oppilaiden kanssa
pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Oppilaita
ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta
ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina.

Monilukutaito (L4)

Oppilasta ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen laajentamalla tekstien kirjoa yhteistyössä
eri oppiaineiden kanssa. Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa käyttämällä erilaisia
kuvatulkinnan menetelmiä ja esittämisen tapoja. Oppilaat harjaantuvat kaikkien aistialueiden ja
tietämisen tapojen monipuoliseen hyödyntämiseen oppimisessa. Oppilaita kannustetaan
ilmaisemaan näkemyksiään monipuolisten viestinnän ja vaikuttamisen keinojen avulla.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tietoteknisiä laitteita hyödynnetään välineellisesti ja tavoitteena on luoda oppilaille mahdollisuuksia
käyttää laitteita tutkivan ja luovan työskentelyn yksilöllisissä ja yhteisöllisissä tehtävissä. Oppilaan
työskentelyn ja arvioinnin dokumentoinnin välineenä käytetään joustavasti erilaisia tietoteknisiä
välineitä ja viestinnän kanavia.

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden tietopohjaa ja kiinnostusta sekä myönteistä asennetta
työntekoa kohtaan. Oppilaita opetetaan tunnistamaan lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteiden ja
keskeisten toimialojen yhteys opiskeluun sekä tulevaisuuteen. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa
opitaan suunnittelemaan

työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia

vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden muuttuessa.
Samalla opitaan tarttumaan tehtäviin aloitteellisesti, ennakoimaan työskentelyn mahdollisia
vaikeuksia, arvioimaan ja ottamaan hallittuja riskejä, kohtaamaan myös epäonnistumisia ja
pettymyksiä sekä viemään tehtävä pitkäjänteisesti päätökseen. Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan
ja kehittämään omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään
opintoihin ja työhön liittyvät valintansa perustellusti ja omista lähtökohdistaan, perinteisten
sukupuoliroolien ja muiden roolimallien vaikutukset tiedostaen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Oppilaat harjoittelevat ilmaisemaan omia näkemyksensä rakentavasti, etsimään ratkaisuja
yhteistyössä toisten kanssa sekä pohtimaan erilaisten toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista.
Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle sekä lähiyhteisölle,
yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaiden kanssa pohditaan menneisyyden, nykyisyyden ja
tulevaisuuden välisiä yhteyksiä ja erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja.

Ilmiöoppiminen
Käsityö tarjoaa hyvän mahdollisuuden ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja tuo kaikkia aisteja vahvistaen
myös kädet ilmiön tarkkailijaksi. Ilmiöt nousevat opetussuunnitelmien tavoitteista, mutta niihin on
yhdistetty ajankohtaisesti tarkoituksenmukaisia asioita todellisesta maailmasta / tulevaisuudesta.
Käsiteltävät asiat ovat luonnollisessa kontekstissa; asiayhteys ja merkitys hahmotetaan laajemman
kokonaisuuden kannalta.

KÄSITYÖ OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7 – 9

Yleistä

Käsityön oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan. Käsityö
on monimateriaalinen oppiaine, jossa yhdistellään käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian
aineksia. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja
oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa
toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä
valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja
kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa.
Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä,
jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan

edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa
työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kiinnostuksen kohteet. Oppilaiden monipuolinen
osaaminen sekä omien vahvuuksien tunnistaminen korostuu yhteisissä projekteissa sekä
yhteisöllisessä toiminnassa. Käsityössä lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen
kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat luontevasti ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman
tuntemus luo perustaa kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy myös oppilaiden oma
elämänpiiri, paikallinen kulttuuriperintö sekä yhteisön kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa
eettisiä, tiedostavia, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia, jotka arvostavat itseään
tekijöinä ja joilla on taito käsityöilmaisuun sekä halu ylläpitää ja kehittää käsityökulttuuria.

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9

Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämysmaailmasta
nousevaa innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun
liittyvien tietojen ja taitojen osaamista. Käsityön opiskelu pohjautuu rakennetun ympäristön ja
monimateriaalisen maailman havainnointiin, tutkimiseen ja tiedon soveltamiseen. Tekemisen taitoja
syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä
käytännön ongelmia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja
elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.

Käsityön oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9

Monipuoliset laitteet, koneet, työvälineet ja ympäristöt mahdollistavat monimateriaalisen käsityön
oppimisen ja vastuullisen työskentelyasenteen omaksumisen. Arkielämää, luontoa, rakennettua ja
esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa.

Käsityössä hyödynnetään mobiililaitteita ja harjaannutaan kolmiulotteisten piirrosten ja mallien
tekemiseen. Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja. Toiminnallista oppimista
tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja eri tahojen
kanssa oppiaineiden rajoja ylittäen. Käsityöhön tutustutaan museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppiaineen tavoitteiden kannalta keskeistä ohjauksen/tuen järjestämisessä on huomioida
pedagogisesti erilaiset työ- ja vuorovaikutustavat, joilla tuetaan oppilaiden käsityötaitojen oppimista,
suunnittelua ja yhteisöllistä työskentelyä. Yksilö-, ryhmä- ja yhteisöllisillä työtavoilla kannustetaan
oppilaita osallisuuteen, aktiivisuuteen ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden
erilaiset edellytykset ja tarpeet käsityön opiskeluun ja tehdään sen mukaisia eriytettyjä ratkaisuja
esimerkiksi käytettävien oppimisympäristöjen, työvälineiden, työtapojen ja työtehtävien valinnassa.

Oppilaan oppimisen arviointi käsityössä vuosiluokilla 7-9

Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaiseen käsityön
prosessiin, sen tavoitteisiin ja kriteereihin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja
dokumentointiin. Huolehditaan siitä, että oppilaat tietävät arvioinnin perusteet. Eri vaiheiden
dokumentointi toimii arvioinnin välineenä. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään
ja osaamisestaan. Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä. Oppilaille annetaan
erilaisia mahdollisuuksia osoittaa edistymistään ja kannustetaan omien vahvuuksien ylläpitämiseen
sekä kehittymässä olevien taitojensa hallitsemiseen. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa
oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse- ja vertaisarviointia. Palautteen anto on
vuorovaikutteista, jolloin myös opettaja saa palautetta käyttämistään menetelmistä tai työtavoista.

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
käsityön oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso käsityön valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy koko
opiskelun ajan. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset
päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa
keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden
osalta. Numeroarvosana laaditaan yhdessä käsityön opetukseen osallistuneiden opettajien kesken.

Käsityön tehtävä erityisesti 7. luokalla oppilas osaa ja ymmärtää pitkäjänteisen käsityöprosessin
vaiheita. Oppimistehtävissä oppilas osaa käyttää materiaaleja ja työvälineitä sekä niihin soveltuvia
koneita ja laitteita turvallisesti.

Tavoitealue 1: Suunnittelu
Suunnittelun tavoitealueeseen kuuluvat alkuideoinnin lisäksi sekä visuaalinen ja tekninen
suunnittelu. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

T1 ohjata oppilasta suunnittelemaan työskentelyään sekä ideoimaan, tutkimaan ja kokeilemaan
yritteliäästi
T2 ohjata oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita sekä
toteuttamaan niiden perusteella kokonainen käsityöprosessi ja arvioimaan oppimistaan

Suunnittelun osa-alueet ovat innovointi, muotoilu ja kokeilu.
Oppilas

● perehtyy materiaalien ominaisuuksiin ja tunnistaa yleisimmät käsityössä käytettävät
materiaalit
● kokeilee ja valitsee tarkoituksenmukaiset materiaalit, työvälineet ja –menetelmät
● tekee suunnittelua yksin tai ryhmässä
● käyttää suunnittelussa mittakaavaa ja tarkoituksenmukaisia mittayksiköitä sekä suunnittelun
peruskäsitteitä
● ilmaisee ajatuksensa ja ideansa visuaalisesti
● osaa tehdä tarvittavia muutoksia arvioidessaan suunnitelmaansa
● harjoittelee oppimispäiväkirjan pitämistä
● tekee suunnitteluun ja dokumentointiin liittyviä kotitehtäviä

Tavoitealue 2: Toteutus
Toteutuksen tavoitealueeseen kuuluvat työskentely, työn valmistaminen ja omien ideoiden
testaaminen käytännössä. Nämä vahvistavat oppilaan käsitystä monivaiheisesta käsityöprosessista.

T3 Opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja
ja tarkoituksenmukaisia työtapoja sekä kehittämään
innovaatioita.
T4 Ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja sekä
vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista ilmaisuaan.
T5 Ohjata oppilasta havainnoimaan, ennakoimaan ja reagoimaan työtilanteisiin liittyviin
riskitekijöihin ja toimimaan turvallisesti käsityöprosessissa.

Teknisen työn työtavat

Työvälineet valitaan käytettävälle materiaalille ja oppilaan ikäkaudelle sopiviksi
työturvallisuusmääräykset huomioiden.
Oppilas
● tutustuu oppimistehtävien avulla käsityön peruskäsitteisiin.
● harjoittelee valitsemansa materiaalin taloudellista käyttöä.
● perehtyy materiaaleille ominaisiin aineliitos- ja työstötekniikoihin
● harjoittelee tarkoitukseen sopivien väri- ja pinnankäsittely -aineiden käyttö
● lisää tietämystään sähköopin ja elektroniikan perusteista.

Tekstiilityön työtavat

● Keskeistä on eri tekniikoiden luova ja soveltava yhdistäminen kokonaisessa
käsityöprosessissa. Prosessin dokumentointi on keskeisessä roolissa työskentelyn kaikissa
vaiheissa.
● Materiaalit: Valitaan myrkyttömät ja allergisoimattomat materiaalit. Kokeillaan monipuolisesti
erilaisia materiaaleja, jotka ovat teollisuuden ja kuluttajien käytössä olevia valmisteita,
jalosteita ja komponentteja, ja jotka soveltuvat koulukäyttöön.
● Kuluttajatieto ja -taito: harjoitellaan ostotaitoa, tavoitteena taloudellinen ja ekologinen
kuluttajakäyttäytyminen
● Erikoistekniikat: Muotoilu, valmistetaan tuote valitulla erikoistekniikalla

Tavoitealue 3: Arviointi
Oppilasta ohjataan tarkastelemaan sekä omaa että toisten toimintaa kaksisuuntaisesti.
Tarkoituksena on hyödyntää toisilta saatua palautetta ja tarkastella samalla toisten tekemiä
ratkaisuja osana omaa oppimista.

T6 Ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia käsityön
suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen tiedon tuottamisessa ja
jakamisessa.
T7 Ohjata oppilasta tuntemaan käsityön, kädentaitojen ja teknologisen kehityksen merkitys omassa
elämässään, yhteiskunnassa, yrittäjyydessä ja muussa työelämässä.
T8 Ohjata oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka
edistävät kestävää elämäntapaa.

12.4.17 KOTITALOUS
SISÄLLÖT
7. vuosiluokan opetuksessa käsitellään opetushallituksen antamat keskeiset sisällöt.
Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9
Sisältöjen valinnoissa otetaan huomioon monipuolinen kotitaloudellisen osaamisen ja ajattelun
kehittyminen sekä kestävään tulevaisuuteen tähtäävä toiminta. Paikallisia, alueellisia ja globaaleja
ajankohtaisia aiheita hyödynnetään, ja niitä sovelletaan oppimistehtävien suunnittelussa.
Kotitalouden tavoitteisiin liittyvät oppimistehtävät vaihtelevat oppilaiden, oppimisen paikallisten
olosuhteiden ja koulun omien painotusten mukaisesti.
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat ruoanvalmistus- ja leivontataitojen kehittymistä. Aterioiden
suunnittelu, toteutus ja erilaiset ruokailutilanteet tähtäävät ruokaan ja syömiseen liittyvien valintojen
ja tottumusten pohtimiseen ravitsemussuositusten, ruokaturvallisuuden, ruokaketjun,
elintarviketuntemuksen, taloudellisuuden, eettisyyden ja ruokaan liittyvän luotettavan tiedon
näkökulmasta. 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 kehittymista. Puhtaanapito samoin kuin tekstiilien ja materiaalien hoito
tarkoituksenmukaisine aineineen, laitteineen, välineineen ja työtapoineen tähtäävät arjessa
tarvittavien taitojen kehittymiseen. Sisältöjen avulla perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen
voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä. Sisällöt johdattavat 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. Sisällöt johdattavat median- ja teknologian
käyttöön arjen työvälineenä ja kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin
kulutusvalintoihin. Sisällöt harjaannuttavat vastuulliseen päätöksentekoon ja ajankohtaisen tiedon
hankintaan sekä evästävät tunnistamaan kotitalouksien rahankäyttöön liittyviä tilanteita ja ongelmia.
Opetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen
Ilmiöpohjainen opetus kotitaloudessa
Kotitaloudessa eheyttämisen tavoitteena on auttaa oppilasta jäsentämään omia kokemuksiaan
arkielämästä, koulumaailmasta ja ympäröivästä yhteiskunnasta mielekkäiksi kokonaisuuksiksi sekä
yhdistelemään ja soveltamaan eri tiedonalojen tietoja ja taitoja. Kotitalous on oppiaine, jonka
käytäntöön soveltavaan opetukseen on luontevaa integroida monia muita peruskoulun oppiaineita,
esimerkiksi kemiaa, matematiikkaa, biologiaa, yhteiskuntaoppia, äidinkieltä ja vieraita kieliä.
Kotitalouden opetuksessa oppiminen on parhaimmillaan kokonaisvaltaista ja kokemuksellista, ja
erityispiirteenä korostuu toiminnallisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus. Oppiainesisällöt ovat tuttuja ja
koskettavat oppilaan omaa arkea. Kotitalouden sisältöalueilla on useita liittymäkohtia laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien sisältöihin.

12.4.18 LIIKUNTA

LIIKUNTA
Yleistä
Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla hänen fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä
toimintakykyään sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoonsa. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin
liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat
kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja
yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu eri vuodenaikojen ja
paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja
luontoa monipuolisesti. Oppilasta ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja
oppimisilmapiiriin.
Liikunnassa oppilas kasvaa liikkumaan liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaan ikä- ja
kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien
harjoitteleminen. Oppilas saa tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen.
Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä
kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. Liikunta tarjoaa
mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun
ja ponnisteluun sekä toisten auttamiseen.
Liikunnanopetuksen yhteydessä oppilas saa tietoa ja valmiuksia terveyden hyvinvoinnin ja hygienian edistämiseen.
Perusopetuksen aikana muodostuu näkemys siitä, miksi liikunnan opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä, mitä kestävä
liikunnallinen elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän tulevaisuuden
rakentamisessa.

Liikunta -oppiaineen tehtävä 7.-9. luokalla
”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja oppien ja soveltaen.”
Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen
opiskelussa eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja
oman muuttuvan kehon hyväksymistä. Opetus tukee oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä
kannustaa terveyttä edistävään omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilas osallistuu kehitysvaiheensa mukaisesti
toiminnan suunnitteluun sekä ottaa vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta.

Liikunta oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä
sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun
ja ympäristön tarjoamat monipuoliset mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan
fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista
sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen
tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista
liikennekäyttäytymistä.

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunta -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa
jokaiselle oppilaalle mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää
toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä oppilaan yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri
sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. Pätevyyden kokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan
oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7-9
opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota oppilaan toimintakyvyn tukemiseen ja mieluisan liikuntaharrastuksen
löytämiseen ja ylläpitämiseen. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään eri opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä
sekä pyritään huomioimaan oppilaiden näkemyksiä liikuntatuntien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Oppilaan oppimisen arviointi liikunta -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9
Oppilaan kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja
arvioinnilla. Ne tukevat oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon
oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa totetaan
huomioon oppilaan terveydentila ja erityistarpeet.
Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat
oppiminen (tavoitteet 2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä
arvioinnin perusteena. Move!-mittausten tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään
monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaata ohjataan
itsearviointiin ja oppimisen arvioinnissa käytetään myös vertais- ja prosessiarviointia. Oppilas ja opettajat keskustelevat
yhdessä oppimisprosessista ja sen arvioinnista. Oppilasta tuetaan oman oppimisprosessinsa ja edistymisensä
ymmärtämisessä ja näkyväksi tekemisessä koko oppimisprosessin ajan. Oppilas ymmärtää arvioinnin perusteet ja eri
arviointimuodot sekä sen, miten itse voi vaikuttaa omaan oppimiseensa

Oppilas osallistuu aktiivisesti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet.
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin
kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivisesti. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien
määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa
heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Ilmiöoppiminen liikunnassa
Ilmiöpohjainen oppiminen edistää tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista sekä yhteiskunnassa ja tulevassa
työelämässä tarvittavia ydintaitoja. Ilmiöpohjaisessa opiskelussa tavoitteet ja sisällöt johdetaan laaja-alaisen osaamisen
ja eri oppiaineiden tavoitteista. Liikunnan tavoitteita ja sisältöjä integroidaan eri oppiaineiden kanssa ilmiöoppimisen
kokonaisuuksiksi. Työskentelyote on tutkiva ja siinä käytetään mahdollisuuksien mukaan liikunnan asiantuntijoita sekä
menetelmiä ja lähteitä. Pelien ja leikkien avulla voidaan toteuttaa ilmiöoppimisen tavoitetta joustavista
opetusjärjestelyitä, ja siinä mahdollistetaan myös eri-ikäisten oppilaiden työskentelyn yhdessä.

Vuosiluokkien 7-9 Liikunta -oppiaineen laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
Liikunnanopetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilas yleisten liikuntamuotojen harrastamiseen liittyviin
mahdollisuuksiin, tietoihin ja taitoihin, jotta hän saa edellytyksiä löytää itselleen sopivia iloa ja virkistystä tuottavia
liikuntaharrastuksia
Fyysiset tavoitteet:
Liikúnnan opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta fyysiseen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja
ja harjoittelemaan parhaansa yrittäen. Tavoitteena on harjaannuttaa oppilaan havaintomotorisia taitoja eri
liikuntatilanteissa sekä ympäristöissä. Tavoitteena on kehittää harjoittelun avulla oppilaan kehonhallinta, tasapaino ja
välineenkäsittelytaitoja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri välineillä, eri vuodenaikoina ja eri
liikuntamuodoissa.
Liikunnan tavoitteena on kannustaa ja ohjata oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä
ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta sekä mahdollisuuksien mukaan vahvistaa uima- ja
vesipelastustaitoja, jotta oppilas osaa sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä. Tavoitteena on ohjata oppilasta
turvalliseen ja asialliseen toimintaan kaikissa tilanteissa.
Sosiaaliset tavoitteet:

Tavoittena on ohjata oppilasta toimimaan erilaisissa ja erikokoisissa ryhmissä toimintaansa ja tunneilmaisuaan säädellen
sekä toimimaan reilun pelin periaatteella, yhteisistä oppimistilanteista vastuuta ottaen. Oppilasta ohjataan ilmaisemaan
tunteitaan, näkemyksiään, ajatuksiaan ja ideoitaan eri tavoin. Oppilas saa rohkeutta esiintyä eri tilanteissa ja olla luovia.
Oppilasta ohjataan asettumaan toisen asemaan ja heitä kasvatetaan kohtaamaan muita ihmisiä arvostavasti sekä
noudattamaan hyviä tapoja.
Psyykkiset tavoitteet:
Liikunnan opetuksen tavoitteena on kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan
itsenäisen työskentelyn taitoja huolehtia siitä, että oppilas saa riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehostaan,
pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään riittävän fyysisen aktiivisuuden ja
liikunnallisen elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille.
Perusopetuksen aikana oppilaalle muodostuu näkemys siitä, miksi liikunnan opiskelu ja osallistuminen ovat tärkeitä,
mitä kestävä liikunnallinen elämäntapa merkitsee ja miten koulussa hankittua osaamista voi käyttää kestävän
tulevaisuuden rakentamisessa.

Laaja-alainen osaaminen 7.-9. luokalla fyysisten tavoitteiden osalta:
7. luokalla
Liikunnassa vahvistetaan oppilaan aktiivista roolia oppimistilanteissa sekä luodaan edellytyksiä oppimista tukeville
myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilasta opetetaan arvostamaan ja hallitsemaan kehoaan ja käyttämään sitä
tunteiden, näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Liikunta oppiaineena ohjaa oppilasta ymmärtämään, että
jokainen vaikuttaa toiminnallaan niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen sekä
tunnistamaan hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä.
Oppilasta kannustetaan liikunnan avulla huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta
tärkeitä taitoja sekä ennakoimaan että toimimaan tapaturma- ja onnettomuustilanteissa tarkoituksenmukaisesti.
Mahdollisuuksien mukaan järjestettävän vesiliikunnan opetuksen aikana oppilas harjoittelee
tunnistamaan ja ymmärtämään turvallisuuden merkityksen vesiliikunnassa. Oppilas saa tilaisuuksia harjoitella
toimimista omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien erilaisissa veteen ja veden äärellä liikkumiseen liittyvissä
tilanteissa. Oppilasta ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti sekä
tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

8. luokalla

Liikunnassa kehitetään edelleen oppilaan aktiivista roolia oppimistilanteissa sekä luodaan edellytyksiä oppimista
tukeville myönteisille kokemuksille ja tunteille. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan
samalla avoimia uusille ratkaisuille liikuntatilanteissa sekä pohtimaan asioita eri näkökulmista ja hakemaan uutta tietoa
liikunnasta, omia ajattelutapojaan tarkastellen. Oppilaan itsenäistymistä tuetaan yhteistyössä kodin kanssa. Oppilasta
ohjataan ja kannustetaan ottamaan lisää vastuuta liikuntaan liittyvissä opetustilanteissa sekä itsestä että toisista ja arjen
sujumisesta.
Oppilasta ohjataan monilukutaitoisuuden syventämiseen sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja
kinesteettisten symbolijärjestelmien laajentamisella
(kuten suunnistuksen kartanlukutaito, tehtäväkorttien tulkinta, musiikin tulkinta ja hyödyntäminen liikunnassa,
suullisten ohjeiden ymmärtäminen, kehon liikeratojen hahmottaminen tilan ja suunnan muuttuessa).
Oppilasta ohjataan harjoittelemaan oman kehon arvostamista ja käyttämään sitä monipuolisesti tunteiden, näkemysten,
ajatusten ja ideoiden ilmaisun välineenä. Liikunnan avulla syvennetään oppilaan ymmärrystä jokaisen oman toiminnan
vaikutuksista niin omaan kuin toistenkin hyvinvointiin sekä kannustetaan harjoittelemaan oman elämän kannalta
tärkeitä taitoja. Oppilasta ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia toimintatapoja
sekä harjaantumaan hyvinvointia edistävien tapojen noudattamiseen.
Vesiliikunnan opetuksen aikana oppilaat harjaannuttaa ymmärrystään hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä
haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkityksestä. Oppilas saa tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja
muiden turvallisuudesta huolehtien erilaisissa veteen ja veden äärellä liikkumiseen liittyvissä tilanteissa. Oppilas
opetetaan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti. Oppilasta opetetaan tunnistamaan
keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit.

9. luokalla
Liikunnassa kehitetään edelleen oppilaan aktiivista roolia oppimistilanteissa. Oppilasta rohkaistaan luottamaan itseensä
ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia uusille ratkaisuille liikuntatilanteissa. Oppilasta ohjataan pohtimaan
asioita eri näkökulmista ja hakemaan uutta tietoa liikunnasta, omia ajattelutapojaan tarkastellen. Oppilaan
itsenäistymistä jatketaan yhteistyössä kotien kanssa. Oppilaan tulisi kyetä ottamaan oma-aloitteisesti vastuuta liikuntaan
liittyvissä opetustilanteissa sekä itsestä että toisista ja arjen sujumisesta.
Oppilaan arvostusta omaa kehoaan kohtaan syvennetään ja monipuolistetaan kehonhallintaan perustuvaa ilmaisua.
Oppilaan tulisi tunnistaa omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja vakiinnuttaa terveyttä,
hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviä toimintatapoja. Hänen tulisi osata ennakoida ja välttää vaaratilanteita ja toimia
onnettomuustilanteessa tarkoituksenmukaisesti.

Oppilas ymmärtää teknologian kehitystä ja sen mukanaan tuomia mahdollisuuksia sekä uhkia oman hyvinvoinnin
kannalta. Oppilasta opetetaan tuntemaan lähialueiden elinkeinoelämää ja koulun yhteistyötahoja. Hänelle tarjotaan
mahdollisuuksien mukaan kokemuksia työelämästä ja toiminnasta koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten
urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen kanssa kanssa.
Oppilaan tulisi osata vesiliikunnan opetuksen aikana tunnistaa ja ymmärtää hyvinvointia ja terveyttä edistävien ja sitä
haittaavien tekijöiden sekä turvallisuuden merkitystä. Oppilas saa tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden
turvallisuudesta huolehtien erilaisissa veteen ja veden äärellä liikkumiseen liittyvissä tilanteissa.
Oppilasta ohjataan huolehtimaan turvavarusteiden käytöstä ja päihteettömyydestä veden äärellä. Oppilaan tulisi osata
ennakoida vaaratilanteita ja häntä ohjataan toimimaan niissä tarkoituksenmukaisesti.

Laaja-alainen osaaminen 7.-9. luokalla sosiaalisten tavoitteiden osalta:
7. luokalla
Liikunnanopetuksessa oppilasta ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä ja toisista ja arjen sujumisesta.
Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehitystä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten
kohtaamista ja hallintaa. Oppilasta kannustetaan kohtaamaan ja hyväksymään erilaisuutta sekä toimimaan erilaisia
kulttuureja, elämäntapoja ja näkemyksiä arvostavasti.

8. luokalla
Liikunnanopetuksessa oppilas harjoittelee ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti ja soveltamaan osaamistaan
liikuntaan liittyvissä yhteistyö- ja vuorovaikutustilanteissa sekä käyttämään liikettä monipuolisesti ilmaisun välineenä.
Oppilasta ohjataan ja kannustetaan ottamaan enemmän vastuuta itsestään ja toisista sekä arjen sujumisesta. Sosiaalisia
taitoja harjoitellaan edelleen ja tuetaan tunnetaitojen kehitystä. Käsitellään yhdessä ristiriitaisten tunteiden ja ajatusten
kohtaamista ja hallintaa.

9. luokalla
Oppilaiden tulisi ottaa vastuuta itsestä, toisista ja arjen sujumisesta liikuntaan liittyvissä tilanteissa suorituspaikoille
siirtyminen ja pukuhuonetilanteeet mukaan lukien. Sosiaalisia taitoja harjoitellaan edelleen ja tuetaan tunnetaitojen
kehitystä. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa kyetään suunnittelemaan suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan
hypoteeseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä ja löytämään uusia ratkaisuja olosuhteiden

muuttuessa. Oppilas osaa tarttua tehtäviin aloitteellisesti, ennakoida työskentelyn mahdollisia vaikeuksia, arvioida ja
ottaa hallittuja riskejä, kohdata myös epäonnistumisia ja pettymyksiä sekä viedä työ sisukkaasti loppuun.
Liikuntatuntien toiminnassa oppilas osaa neuvotella ja ratkaista ristiriitoja. Oppilaan itsenäistä ja muiden kanssa
työskentelyä tuetaan edelleen. Oppilaat osaavat toimia järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti sekä pohtia eri
toimintatapojen oikeutusta eri näkökulmista.
Oppilas osaa asettua toisen asemaan ja kohdata arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattaa hyviä tapoja. Liikunnassa
vahvistetaan edelleen oppilaan kiinnostusta yhteisiä ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan sekä harjoitellaan toimintaa
demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä.

Laaja-alainen osaaminen 7.-9. luokalla psyykkisten tavoitteiden osalta:
7.luokalla
Oppilasta kannustetaan ilmaisemaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan rohkeasti. Oppilaalle tarjotaan
mahdollisuuksia esiintyä ja olla luova erilaisissa liikuntatilanteissa. Oppilasta kannustetaan ottamaan vastuuta itsestään
ja ympäristöstään kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen
elämänrytmin, liikkumisen ja monipuolisen ravinnon merkitykseen ja hyvien tapojen tärkeyteen elämässä.

8. luokalla
Oppilaan omien ideoiden tukemisen lisäksi liikunnan avulla kehitetään ajattelun taitoja luomalla tilaisuuksia itsenäiseen
ja yhteiseen ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen. Yleisesti johdatellaan
systemaattisen ajatteluun. Eettisen ajattelun kehittymistä tuetaan pohtimalla oikeata ja väärää.
Liikunnassa painotetaan erilaisten ajattelun taitojen harjoittelua. Oppilasta kannustetaan rohkeaan innovatiiviseen ja
uutta luovaan ajatteluun, jolloin oppilas voi käyttää kuvittelukykyään ja oppii näkemään vaihtoehtoja sekä
yhdistelemään näkökulmia, uusia tietoja ja taitoja omaksuen. Oppilaan omia ideoita tuetaan ja harjoitetaan.
Oppilas harjoittelee ilmaisemaan omia tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan monipuolisesti. Oppilas saa rohkeutta esiintyä
ja olla luova erilaisissa liikuntatilanteissa. Oppilasta ohjataan pohtimaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden
näkökulmasta ja toimimaan vastuullisena kuluttajana.
Oppilasta ohjataan liikunnan ja liikuntaympäristöjen avulla tunnistamaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen
kulttuuriperintöä sekä omia kulttuurisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan.

Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen elämänrytmin, liikkumisen, monipuolisen ravinnon ja
päihteettömyyden merkitykseen sekä hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Oppilasta ohjataan harjaantumaan terveyttä,
hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin toimintatapoihin.
Lisätään oppilaan mahdollisuuksia osallistua koulutyön sekä oppimisympäristön ja -menetelmien suunnitteluun ja
toteuttamiseen. Ajattelun taitoja ja oppimisen motivaatiota ylläpidetään ja vahvistetaan oppiainerajat ylittävillä
työskentelytavoilla, joiden avulla voidaan tukea myös perusopetuksen jälkeisiin opintoihin liittyvien valintojen
tekemistä.
9. luokalla
Oppilaan omien ideoiden tukemisen lisäksi kehitetään ajattelun taitoja luomalla tilaisuuksia itsenäiseen ja yhteiseen
ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen.
Oppilas osaa ilmaista omia tunteitaan, ajatuksiaan ja ideoitaan monipuolisesti. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta ja toimimaan vastuullisena kuluttajina.
Erityistä huomiota kiinnitetään unen ja levon, tasapainoisen elämänrytmin, liikkumisen, monipuolisen ravinnon ja
päihteettömyyden merkitykseen sekä hyvien tapojen tärkeyteen elämässä. Oppilasta ohjataan noudattamaan terveitä
elämäntapoja ja hyvää käytöstä. Lisätään oppilaan mahdollisuuksia osallistua koulutyön sekä oppimisympäristön ja
-menetelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Ajattelun taitoja ja oppimisen motivaatiota ylläpidetään ja vahvistetaan
oppiainerajat ylittävillä työskentelytavoilla, joiden avulla voidaan tukea myös perusopetuksen jälkeisiin opintoihin
liittyvien valintojen tekemistä.

Liikunta -oppiaineen sisällöt 7.-9. luokalla
Opetukseen liittyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa monipuolisten tehtävien, leikkien, harjoitteiden ja pelien
kautta. Liikuntaa toteutetaan monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä (kuten jää-, lumi-,
luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunnassa, palloilut, voimistelut ja mahdollisuuksien mukaan myös vesiliikunta
huomioiden).
Oppilaan tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja vahvistetaan liikuntamuotojen ja -lajien avulla monipuolisesti
eri vuodenaikoina ja erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja
ratkaisuntekotaitoja sekä niiden soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä, joiden avulla oppilas
opettelee harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä, liikkuvuutta ja kehonhallintataitoja. Liikuntatehtävien avulla
oppilas oppii arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Valtakunnaliset Move
-toimintakykymittaukset tehdään 8.:lla luokalla. Move -mittauksia voidaan suorittaa myös 7. ja 9. vuosiluokilla oppilaan
oman kehittymisen seuraamiseksi ja liikuntamotivaation ylläpitämiseksi.

Liikunnan opetukseen kuuluu mahdollisuuksien mukaan uinnin, vesiliikunnan ja vesipelastuksen opetusta, ensisijaisesti
8. ja 9. luokalla.
Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia sekä pelejä, joissa opitaan ottamaan
toiset huomioon sekä harjoitellaan muiden auttamista ja avustamista. Tehtävien avulla oppilas oppii arvioimaan ja
kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään sekä ottamaan vastuuta yhteisistä asioista, niiden järjestelyistä ja
yhteisten sääntöjen noudattamisesta.
Liikunnassa kehitetään monipuolisesti ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin.
Iloa ja virkistystä tuottavilla leikeillä, peleillä, fyysisellä aktiivisuudella, kokeellisuudella ja muilla toiminnallisilla
työtavoilla edistetään oppimisen iloa ja vahvistetaan luovan ajattelun edellytyksiä sekä myönteisten tunteiden
kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä oppilas tutustuu harjoittelun periaatteisiin hänen
kehitystasoaan vastaavalla tasolla sekä annetaan tietoa liikunnan harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri
liikuntamuodoissa.

12.4.19 VALINNAISET AINEET

Helsingin Uuden yhteiskoulun valinnaisaineet jakautuvat lyhyisiin valintoihin ja pitkiin valintoihin.
Ensimmäiset valinnat tehdään 7.-luokan syksyllä, jolloin valitaan ensimmäinen lyhyt valinnaiskurssi,
joka toteutuu 7.-luokan keväällä. Loput valinnaiskurssit valitaan 7.-luokan keväällä. Valinnat ovat
sitovia, eikä niitä voi muuttaa kuin erittäin pätevistä syistä rehtorin päätöksellä.
12.4.19.1 KOTITALOUS

Pitkä valinnainen
● 1 kurssi 8.luokalla ja 1 kurssi 9 luokalla.
Lyhyet valinnaiskurssit
● 1 kurssi 7. luokalla ja 2 kurssia 8/9 luokalla.

TAVOITTEET

Perusopetuksen tietojen ja taitojen syventäminen, soveltamaan oppiminen ja itsenäiseen
työskentelyyn harjaantuminen.

SISÄLLÖT
● Ruoka- ja tapakulttuuri meillä ja muualla
● Ateriasuunnittelu
● Arjen ruokavalintoja
● Makunautintoja ja ruokatrendejä
● Kodin puhtaanapitoa
● Ajankohtaisia ravitsemus- ja elintarvikealan aiheita
● Oman talouden hallinta
12.4.19.2 KÄSITYÖ

7.-luokan valinnainen
7. luokan valinnaiskurssilla tavoitteena on syventää ja monipuolistaa oppilaiden taitoja ottaen
huomioon oppilaiden toiveet ja ajankohtaiset aiheet sekä tekniikat.
8.- ja 9.-luokan valinnainen
Lyhyt valinnainen: 8 lk tai 9 lk 1 kurssi
Pitkä valinnainen 8 lk 1 kurssi ja 9 lk 1 kurssi
Käsityön tehtävä on 8. luokalla ja 9. luokalla vahvistaa oppilaan kiinnostusta ja innostusta käsin
tekemiseen sekä herättää hänessä uteliaisuus kokeilevaan ja keksivään käsityöhön kokonaisen
käsityöprosessin avulla.

12.4.19.3 MUSIIKKI

7-luokan lyhyt valinnainen

Sisällöt:

S1 projektikurssi, oman musiikin tuottaminen

S2 oppimisessa käytetään ATK, MIDI ym. sähköisiä laitteita

8/9 keskeiset sisällöt:

● omien musisointitaitojen kehittäminen
● toiminta ryhmän jäsenenä
● esiintymiskokemukset

Yhteinen musiikkiproduktio (8- ja 9-luokka)

● musiikkiesitykset koulun juhliin, teemapäiviin ym.
● yhteiset produktiot muiden taitoaineiden kanssa

Musiikkiteatteri (8 MuV)

● keskeiset genret: ooppera, operetti, baletti, musikaali
● ryhmätöitä, esitelmiä, musiikkinäytteitä
● mahdollinen vierailu koululaisesityksessä

Millään kursseista ei ole esiintymispakkoa.
12.4.19.4 KUVATAIDE

7.-luokan valinnainen kurssi

Seitsemännen luokan valinnaisella kuvataiteen kurssilla tehdään vuositeemaan tai ajankohtaisiin
aiheisiin liittyviä laajoja tehtäväkokonaisuuksia, joissa on yksilö-, pari- ja ryhmätyöosuuksia.

Tavoitteet
● tutustua kuvataiteellisen työskentelyn perusteisiin: ideointi, suunnittelu, sopivan menetelmän
valinta
● ymmärtää, että kuvataide on viestintää
● harjoitella ajattelun ja tiedonhankinnan taitoja, oppia valintojen perustelua
● harjoitella pari- ja ryhmätyötaitoja
● harjoitella vertais- ja itsearviointia

Sisällöt
● tehdään tehtäväkokonaisuuksia, jotka voivat koostua erilaisista osioista
● tehtäväkokonaisuuksien teemat liittyvät ajankohtaisiin asioihin, kuten teemavuosiin tai
koulussa käsiteltäviin ilmiöihin
● keskitytään tavoitteelliseen työskentelyyn, jossa tekijät itse päättävät tavoitteenmukaiset
menetelmänsä
● eri oppilaiden ja eri oppilasryhmien ei tarvitse välttämättä tehdä samoja osuuksia tai käyttää
samoja menetelmiä

2. Pitkä valinnaisainekurssi: Piirustus-, maalaus- ja muotoilukurssi
1 kurssi 8. lk:lla, 1 kurssi 9. lk:lla

Tavoitteet
● kehittää tavoitteellisesti omaa kuvailmaisua

● syventää mielikuvituksen, näkyvän todellisuuden havainnoinnin sekä taidekuvan käyttöä
kuvailmaisun lähteinä
● tallentaa ja arvioida omaa työskentelyprosessia
● oppia käyttämään kuvataiteen materiaaleja niille ominaisilla tavoilla
● syventää piirustuksen ja maalauksen tekniikoiden sekä välineiden hallintaa
● kehittää kolmiulotteisen muodon tajua ja ymmärtää esineen muodon suhdetta
käyttötarkoitukseen
● ymmärtää esinesuunnittelun ja -tuotannon eettisiä ja ekologisia kytköksiä
● tutustua taidehistoriallisiin aikakausiin ja ymmärtää niiden vaikutuksia piirustus- ja
maalaustaiteeseen sekä kuvanveistoon
● tutustua esinesuunnittelun ja keramiikan ilmaisukeinoihin ja perinteisiin

Sisällöt
● tutustutaan monipuolisten tehtäväkokonaisuuksien kautta piirustuksen, maalauksen,
kuvanveiston ja muotoilun välineisiin, materiaaleihin ja tekniikoihin
● tutustutaan tarkemmin kuvan rakentamisen keinoihin
● tutustutaan kuvataiteen ja muotoilun historiaan
● tutustutaan plastisen sommittelun perusteisiin ja muotoiluprosessiin
● harjoitellaan tavoitteiden asettamista ja itsearviointia
● harjoitellaan työskentelyprosessin tallentamista

3. Lyhyt valinnainen: Videokurssi

1 kurssi 8. lk:lla

Tavoitteet

● oppia ymmärtämään ja käyttämään liikkuvan kuvan keskeisiä ilmaisukeinoja
● oppia elokuvan tekemisen vaiheita ja työnjakoa
● suunnitella ja toteuttaa ryhmässä lyhyt videoelokuva
● kehittää ryhmätyöskentelytaitoja
● syventää tietoa elokuvan ja muun kuvallisen median lajeista ja vaikutuskeinoista
● kehittää kriittistä medialukutaitoa
● kehittää itsearviointitaitoja yksilönä ja ryhmän jäsenenä

Sisällöt
● tutustutaan videokameran ja editointiohjelman käyttöön
● tutustutaan liikkuvan kuvan lajityyppeihin ja ilmaisukeinoihin sekä dramaturgian perusteisiin
● suunnitellaan ja toteutetaan työryhmissä lyhyt videoelokuva: käsikirjoitus, kuvaus ja editointi
● keskustellaan elokuvista ja videoista viihteenä ja taiteena ja pohditaan niiden vaikutuksia
yksilöön ja yhteisöön
● pohditaan omaa media-ajankäyttöä esimerkiksi mediapäiväkirjaa apuna käyttäen

4. Lyhyt valinnainen: Valokuvaus- ja kuvaviestintäkurssi

1 kurssi 9. lk:lla

Tavoitteet
● luoda henkilökohtainen suhde valokuvaukseen ja kehittää omaa kuvallista ilmaisua erilaisten
harjoitusten avulla
● tutustua valokuvien erilaisiin käyttötapoihin: esim. valokuvataide, tiedonvälitys, sosiaalinen
media, viihde
● ymmärtää valokuvan mahdollisuuksia ilmaisukeinona ja vaikuttamisen välineenä

Sisällöt
● perehdytään valokuvailmaisun perusteisiin kuten aiheen ja kohteen valinta, kuvan rajaus,
sommittelu, valo
● tutustutaan valokuvauksen historiaan ja nykysuuntauksiin
● opetellaan digitaalisen ja mahdollisuuksien mukaan analogisen järjestelmäkameran käyttöä
● tutustutaan suljinajan ja himmentimen aukon vaikutukseen
● kuvataan digitaalikuvia erilaisin tehtäväksiannoin
● tutustutaan pimiötyöskentelyyn ja mahdollisuuksien mukaan kuvataan mv-filmille
● harjoitellaan erilaisten valokuvien tulkintaa
● tutustutaan kuvanmuokkausohjelman kuvanparannustoimintoihin

12.4.19.5 LIIKUNTA

7.-luokan valinnainen kurssi
1. Kaikki pelaa

Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan sosiaalista toimintaa, oma-aloitteisuutta ja
ryhmätyötaitoja sekä kannustaa häntä löytämään erilaisia ongelmanratkaisukeinoja sekä
itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Tavoitteena on tukea oppilasta liikunnallisen elämäntavan
omaksumisessa ja omien liikunnallisten mieltymystensä löytämisessä.

Kaikki pelaa -kurssilla keskitytään liikunnallisten taitojen kehittämiseen sekä liikunnallisen
elämäntavan vahvistamiseen ensisijaisesti erilaisten pelien ja leikkien avulla, lähiliikuntaympäristöä
ja -välineistöä monipuolisesti hyödyntäen ja vuodenaika huomioiden.

8.- luokan valinnainen

2. Liiku ja nauti

Liiku ja nauti -kurssi painottuu monipuoliseen kehonhallinnan ja motoristen taitojen oppimiseen ja
harjaannuttamiseen sekä vuodenaikaan liittyvien liikuntamuotojen hyödyntämiseen.

Kurssin tavoitteena on edesauttaa oppilaan oma-aloitteista liikkumista ja luoda oppilaalle
edellytykset löytää itselleen mieluisia liikuntamuotoja ja -lajeja. Liikunnallisten perustaitojen sekä
lajitaitojen harjaannuttamisen avulla oppilas saa työkaluja omien liikuntamieltymystensä
toteuttamiseen sekä vahvistaa omaa minäkuvaansa liikkujana.

9.-luokan valinnainen

3. Liikunnasta virtaa

Liikunnasta virtaa -kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan liikunnallisia taitoja sekä auttaa
oppilasta löytämään sellaisia liikuntamuotoja, jotka tuottavat hänelle iloa ja lisäävät hänen
voimavarojaan arjessa.
Kurssin on tarkoitus auttaa oppilasta löytämään itselleen sopivia liikuntamuotoja, joiden avulla hän
voi ylläpitää aktiivista ja liikunnallista elämäntapaa vapaa-ajallaan.

Kurssilla liikutaan monipuolisesti sekä yksilöllisesti että ryhmässä ja soveltuvilta osin oppilaiden
omia kiinnostuksen kohteita ja toiveita huomioiden. Kurssilla hyödynnetään koulun lähiympäristön
liikuntamahdollisuuksia ja mahdollisuuksien mukaan tutustutaan lähiympäristön
harrastusmahdollisuuksiin sekä käytettävissä olevaan liikuntateknologiaan ja sen hyödyntämiseen
eri liikuntamuodoissa.

12.4.19.6 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Oppiaineen tehtävä

Tieto- ja viestintätekniikan opetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita ymmärtämään tietotekniikkaa,
sen kehitystä ja sen tarjoamia mahdollisuuksia, sekä kasvattaa oppilaista tietotekniikkaa aktiivisesti
ja vastuullisesti käyttäviä ja verkon sisällön tuottamiseen osallistuvia kansalaisia.

Tieto- ja viestintätekniikan opetuksessa kehitetään oppilaiden ajattelu-, oppimaan oppimisen-,
ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja. Opiskelu kehittää myös oppilaan monilukutaitoa. Lisäksi
harjoitellaan taitoja, jotka antavat valmiuksia tietotekniikkaa hyödyntävien alojen opiskeluun sekä
työelämään.

Tieto- ja viestintätekniikan opetus auttaa oppilaita ymmärtämään miten teknologiaa voidaan
soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä ja opiskelussa. Oppilaita ohjataan kehittymään teknologian
viihdekäyttäjistä aktiivisiksi tiedon tuottajiksi.

Tieto- ja viestintätekniikan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet

Sähköisten oppimisympäristöjen käyttö on luonnollinen osa tieto-ja viestintätekniikan opiskelua.
Oppimisympäristöjen valinnassa ja niiden käytössä pyritään mahdollisimman suureen
autenttisuuteen.

Tieto- ja viestintätekniikassa seurataan teknologian kehitystä ja käytetään teknologian tarjoamia
mahdollisuuksia osana opetusta. Ajankohtaiset asiat näkyvät myös opetuksen sisällöissä. Työtapoja
valittaessa otetaan huomioon oppilaiden elämismaailma ja yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen
kanssa. Opetuksessa annetaan aikaa oppilaiden ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle.

Ohjaus eriyttäminen ja tuki tieto- ja viestintätekniikassa

Oppilaiden lähtötaso ja harrastuneisuus vaihtelevat tieto- ja viestintätekniikassa voimakkaasti.
Oppilaiden erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon esimerkiksi tehtävien valinnassa. Opetuksen
monikanavaisuus ja erilaisten hahmottamisvaikeuksien huomioiminen opetuksessa auttavat kaikkia
oppilaita.

Oppilaan oppimisen arviointi tieto- ja viestintätekniikassa

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen alussa oppilaalle tehdään selväksi tavoitteet, sisältö ja arviointi.
Oppilaat osallistetaan alusta asti arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Arvioinnin tulee
muodostua koko prosessista ja monipuolisesta näytöstä. Prosessiarvioinnin lisäksi käytetään
itsearviointia sekä vertaisarviointia.

Arviointi perustuu monipuolisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Opiskeluprosessin
aikana arvioidaan mm. kysymysten muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, omasta
työskentelystä vastuun ottamista, aktiivisena ryhmän jäsenenä toimimista ja työn
loppuunsaattamista. Arviointi dokumentoidaan niin, että oppilaan on helppo seurata arvosanansa
kehittymistä opintojensa aikana. Näin arvioinnista tulee läpinäkyvää ja oikeudenmukaista.
Arvioinnissa painotetaan myös oppimaan oppimista ja ongelmanratkaisutaitoja.

Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää
osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Arvioinnin kohteet ja arvosanan 8 osaaminen
Oppilas:
● osaa käyttää tietoverkkoa tehokkaaseen tiedonhakuun ja -hallintaan
● osaa käyttää tietoverkkoa tehokkaaseen tiedon jakamiseen ja verkostoitumiseen
● osaa perustaa ja ylläpitää yksinkertaisia verkkosivuja
● osaa tallentaa, yhdistellä ja muokata verkosta löytyvää materiaalia
● tuntee teknologian käyttöön liittyviä riskejä ja osaa niiltä suojautumisen perusteet
● tuntee tekijänoikeuslainsäädännön perusteet ja huomioi ne työskentelyssään
● noudattaa hyviä tapoja toimiessaan verkossa
● osaa suunnitella ja toteuttaa erilaisia projekteja teknologiaa apuna käyttäen ja ottaa vastuun
omasta työskentelystään

TVT1: Tietoverkot
Oppilas kehittää kurssilla omia valmiuksiaan aktiiviseen ja osallistuvaan internetin käyttämiseen.
Kurssilla tutustutaan myös ajankohtaisiin teknologiaan ja sen käyttöön liittyviin uutisiin.
Tavoitteet
● aktiiviseksi, osallistuvaksi ja vastuulliseksi verkon käyttäjäksi kasvaminen
● oppilas ottaa vastuuta omasta työskentelystään, oppimisestaan sekä harjoittelee niiden
itsearviointia
● oppimaan oppiminen: tietoverkkojen käyttö tehokkaaseen ja kriittiseen tiedonhakuun ja
oppimiseen
● oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden kehittämisen ja omaehtoisen oppimisen tukeminen
● tekijänoikeuksien tiedostaminen ja niiden noudattaminen omassa työskentelyssä

Sisällöt
Tietoverkon käyttö

● verkkoselaimen käyttäminen
● internetin toimintaperiaatteeseen tutustuminen
● tiedon hakeminen, tallentaminen ja jakaminen verkossa
● turvallinen verkon käyttö, tutustutaan ajankohtaisiin tietoturvauhkiin ja niiltä suojautumiseen

Sisällöntuotanto
● web-sivujen rakenne ja niiden muokkaaminen
● olemassa olevien web-resurssien yhdistely, muokkaaminen ja jakaminen

Yhteistyö
● tiedon jakaminen esimerkiksi sosiaalista mediaa käyttäen
● tutustutaan erilaisten verkkoyhteisöjen toimintaan ja niihin osallistumiseen
● yksityisyyden suojaaminen ja käyttäjän oikeudet sosiaalisessa mediassa

TVT2: Projektityö
Kurssin aikana suunnitellaan ja toteutetaan laajahko projektimuotoinen työ oppilaan omien
kiinnostuksen kohteiden mukaan. Projekti voi olla esimerkiksi esitelmä, multimediaesitys, peli,
verkkosivusto tai jonkin tuotteen suunnittelu ja valmistaminen esimerkiksi 3d-tulostimen avulla. Työ
voidaan toteuttaa yhteistyössä jonkin toisen oppiaineen, yrityksen tai yhteisön kanssa. Työn
suunnittelu, dokumentointi ja oman työskentelyn arviointi on tärkeä osa kurssin suoritusta.

Tavoitteet
● oman työskentelyn suunnittelu ja dokumentointi
● oppilas ottaa vastuuta omasta työskentelystään ja oppimisestaan ja harjoittelee niiden
itsearviointia
● yhteistyötaitojen kehittäminen
● oppimaan oppiminen: tietoverkkojen käyttö tehokkaaseen tiedonhakuun ja oppimiseen
● oppilaan omien kiinnostuksen kohteiden kehittämisen ja omaehtoisen oppimisen tukeminen
● tekijänoikeuksien tiedostaminen ja niiden noudattaminen omassa työskentelyssä

Sisällöt
● blogin tai verkkosivuston ylläpitäminen

● Oman projektin kannalta keskeisten työskentelymenetelmien oppiminen
● yrittäjyyskasvatus: rahoituksen hankkiminen, sosiaalinen media ja markkinointi verkossa
● avointen verkkoresurssien kehittäminen ja niiden tuottamiseen osallistuminen

LIITTEET
Perusopetuksen käyttäytymisen arvosanat ja kriteerit
Perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Helsingin Uuden yhteiskoulun tietostrategia

