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

Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuksen tasa-arvo ja laatu sekä
luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitelman perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon koulua ympäröivän maailman muutokset ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.
Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perusopetuslain ja -asetuksen sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama
valtakunnallinen määräys, jonka mukaisesti Kulosaaren yhteiskoulun opetussuunnitelma on valmisteltu. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen yhdenvertaista toteutumista.
Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-alueiden tavoitteet ja sisällöt
liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi niiden ymmärtämistä avaavaa koulun ominaispiirteitä kuvaavaa tekstiä. Perusteissa viitataan myös lainsäädäntöön, johon perusteissa määrättävät asiat perustuvat.
Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on keskeinen merkitys sekä
valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja toteuttamisessa. Opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja suunnan päivittäiselle
koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa
sekä koulun työtä. Opetussuunnitelma liittää koulun toiminnan muuhun paikalliseen toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.

1.2 Paikallisen opetussuunnitelman laatimista ohjaavat periaatteet
Opetuksen järjestäjänä Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö vastaa koulun opetussuunnitelman laadinnasta ja kehittämisestä. Opetussuunnitelmassa päätetään perusopetuksen yläluokkien 7-9 kasvatustyön, opetuksen, oppimisen arvioinnin ja tuen, ohjauksen ja oppilashuollon, kodin ja koulun
yhteistyön sekä muun toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta. Siinä täydennetään ja painotetaan opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä tavoitteita, toimintaa ohjaavia linjauksia, keskeisiä sisältöjä ja muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja koulun näkökulmasta. Opetuksen
järjestäjä on opetussuunnitelmaa laatiessaan ottanut huomioon oppilaiden tarpeet, pääkaupunkiseudun ja Kulosaaren erityispiirteet sekä koulun itsearvioinnin ja kehittämistyön tulokset. Koulun
arvot ja ja oppimiskäsitys otetaan huomioon opetussuunnitelman kaikkia osia laadittaessa, arvioitaessa ja kehitettäessä.
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Opetussuunnitelman tehtävänä on edistää opetuksen laadun jatkuvaa kehittämistä ja vahvistaa koulutuksellista jatkumoa. Se luo perustan esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksesta seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtymiselle. Laadinnassa on otettu huomioon myös lastensuojelulain
mukainen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma ja koulun kestävän kehityksen suunnitelma. Koulun opetuskielet ovat suomi ja
englanti, joko yksi- tai kaksikielisesti. Lisäksi joitakin kursseja voidaan opiskella ruotsin kielellä tai
jollakin muulla koulussa opetettavalla kielellä. Luonnontieteissä osa oppiainejakoisesta opetuksesta
eheytetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi.
Kaikki oppilaiden yksilölliset suunnitelmat rakennetaan yhteisen opetussuunnitelman varaan. Lukuvuosisuunnitelmalla ja johtokunnan päätöksillä täsmennetään, miten opetussuunnitelmaa toteutetaan kunkin lukuvuoden aikana. Keskeisistä lukuvuosisuunnitelmassa päätetyistä asioista ja muista
merkittävästi koulun toimintaan vaikuttavista asioista tiedotetaan oppilaille ja näiden huoltajille perusopetusasetuksen mukaisesti.
Huoltajat voivat osallistua opetussuunnitelmatyöhön, lukuvuosisuunnitelman valmisteluun sekä
koulun toiminnan suunnitteluun, erityisesti kasvatustavoitteiden, toimintakulttuurin sekä kodin ja
koulun yhteistyön osalta. Kulosaaren yhteiskoulun johtokunnan sekä säännöllisesti kokoontuvan
vanhempainyhdistys Kulosaaren yhteiskoulun ystävät (Kyky) ry:n toiminnan lisäksi huoltajilta voidaan kerätä palautetta ja mielipiteitä vanhempainilloissa ja -tapaamisissa, kyselyin ja muita erillisiä
tilaisuuksia järjestämällä. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaiden ja huoltajien kannalta mielekkäisiin ja monipuolisiin sekä oppilaiden kehitysvaiheen huomioon ottaviin osallistumistapoihin. Yhteistyö opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman laadinnassa edistää sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja lisää opetuksen ja kasvatustyön yhtenäisyyttä. Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö
huolehtii opetushenkilöstön mahdollisuuksista osallistua yhteistyöhön ja edistää sekä oppiaineiden
yhteistyötä että eri toimijaryhmien välistä monialaista yhteistyötä. Oppilaille järjestetään lain mukainen mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien valmisteluun.
Tärkein oppilaiden vaikuttamiskanava on oppilaskunnan hallitus, joka edustaa oppilaiden näkemystä. Lisäksi voidaan teettää kyselyitä ja järjestää erillisiä tilaisuuksia oppilaiden kuulemiseksi.
Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa rikastaa koulutyötä ja liittää sen ympäröivän yhteisön elämään. Perusopetuslain mukaisesti oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevilta osin opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden hallintokuntien, organisaatioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta kaikkien oppilaiden koulunkäynnistä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista voidaan huolehtia ja koulutyön laatua parantaa.
Oppilaalla on perusopetuslain turvaama oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman
mukaista perusopetusta. Opetuksen järjestäjä huolehtii tämän oikeuden toteutumisesta, ja jokainen oppilaiden kanssa työskentelevä toteuttaa kulloinkin voimassa olevaa koulun opetussuunnitelmaa ja noudattaa muita työtä ohjaavia normeja.

1.3 Paikallisen opetussuunnitelman arviointi ja kehittäminen
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Opetuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuu toimintansa
ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää. Opetuksen järjestäjän ja koulun
itsearvioinnissa hyödynnetään kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden
kanssa on osa avointa ja rakentavaa itsearviointia. Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön.
Lisäksi koulu tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös ajankohtaisista tarpeista lähtien sekä kehittämistyön että arvioinnin tuloksia hyödyntäen.
1.4 Opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen sekä keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut
Opetussuunnitelma, sitä tarkentavat lukuvuosisuunnitelmat sekä muut suunnitelmat laaditaan opetushenkilökunnan yhteistyönä johtokunnan linjauksia sekä edellä kuvattuja tavoitteita ja periaatteita noudattaen. Johtokunta hyväksyy opetussuunnitelman ja sen muutokset.
Opetuskielinä käytetään suomen ja englannin kieltä sekä tietyillä kursseilla ruotsin kieltä. Vieraiden
kielten kursseilla käytetään mahdollisimman paljon opiskeltavaa kieltä ja tarvittaessa kursseja voidaankin järjestää myös muilla koulussa opetettavilla kielillä.
Opetussuunnitelma tallennetaan koulun yhteiseen sähköiseen oppimisympäristöön, johon koko
henkilökunnalla ja oppilailla on pääsy. Lisäksi opetussuunnitelman tiivistelmä julkaistaan koulun kotisivuilla ja tarvittaessa Wilma-tiedotteena. Opetushenkilöstö osallistuu opetussuunnitelman laatimiseen ja kommentointiin koulutuspäivinä, opettajainkokouksissa ja muuna aikana. Koulun muu
henkilöstö tutustuu koulun arvopohjaan ja suoraan omaa toimintaansa ohjaaviin osioihin ja esittää
niistä näkemyksensä, joka huomioidaan osana laatimisprosessia. Huoltajien kanta kuullaan johtokunnassa sekä Kyky ry:n edustajien kautta. Tarvittaessa järjestetään myös kyselyjä sekä tiedotusja/tai kuulemistilaisuuksia. Oppilaiden osallisuus toteutuu johtokunnan oppilasjäsenten ja oppilaskunnan hallituksen osallistuessa keskusteluun ja opetussuunnitelman kommentointiin. Lisäksi voidaan järjestää kyselyitä tai erillisiä tilaisuuksia oppilaiden kannan selvittämiseksi.
Teemme yhteistyötä Kulosaaren ala-asteen koulun kanssa opetussuunnitelman laatimisprosessin
aikana ja tarvittaessa päivittää tilannetta ns. nivelvaiheen palavereissa Kulosaaren ala-asteen koulun ja muiden ala-asteen koulujen kanssa, joista meille tulee oppilaita. Kulosaaren yhteiskoulun yläluokkien ja lukion välinen yhteistyö tapahtuu luonnostaan suurelta osalta yhteisten opettajien ja
koko koulun yhteisten pedagogisten ja aineryhmien ansiosta. Perusopetuksen yläluokkien ja lukion
opetussuunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden ja selkeät oppiaine- ja taitokohtaiset
jatkumot.
Opetussuunnitelmatyön lähtökohtana valtakunnallisten kriteerien ohella ovat koulun erityispiirteet:
kansainvälinen oppilaskunta, kaksi- ja vieraskielinen opetus, akateemisen osaamisen arvostaminen,
avoin ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus, turvallinen oppijayhteisö ja aktiiviseen kansalaisuuteen rohkaiseminen. Opetussuunnitelmatyön yhtenä lähteenä käytetään erityisesti niitä kansallisia arviointeja, joista on olemassa oma koulukohtainen tulos. Lisäksi varsinkin oppiainekohtaisen
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työskentelyn olennainen osa on vastata edellisen opetussuunnitelman toteuttamisesta nousseisiin
haasteisiin.
Oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä käsitteleviä osuuksia laadittaessa on toimittu yhteistyössä Helsingin kaupungin koulullemme osoittaman terveydenhoitajan ja psykologin kanssa, jotka
osallistuvat oppilashuoltoryhmän toimintaan myös opetussuunnitelman osalta. Oppilashuoltoryhmä on käsitellyt omasta näkökulmastaan myös kodin ja koulun yhteistyötä koskevan opetussuunnitelman osuuden.
Opetussuunnitelman toteutumista seuraa jokainen opettaja kerätessään kurssipalautetta. Aineryhmät arvioivat kunkin oppiaineen opetussuunnitelman toteutumisen ja kehitystarpeet vuosittain
sekä tarvittaessa laativat opetussuunnitelman muutosesityksen johtokunnalle.
Koulun kestävän kehityksen ohjelman, tasa-arvosuunnitelman sekä tietostrategian vaatimukset
huomioidaan sekä koulun toimintakulttuurissa että oppiainekohtaisessa opetussuunnitelman
osassa.
Uusien seitsemäsluokkalaisten kuudennen luokan koulujen ja luokanopettajien kanssa pidetään
mahdollisuuksien mukaan keväisin oppilaaksioton tulosten selvittyä ns. siirtopalaveri, jossa käsitellään opetuksen järjestämiseksi tarpeelliset oppilashuollolliset asiat.
Opetus järjestetään vuosiluokittain etenevänä, paitsi erityisluokalla, jonka oppilailla voi olla oma
opinto-ohjelma, joka poikkeaa vuosiluokittaisesta. Lisäksi erityisluokka toimi oppilasmääränsä puitteissa tarvittaessa yhdysluokkana kattaen vuosiluokat 7-9.
Pääosa opetuksesta järjestetään oppiainejakoisena. Poikkeuksena tästä on seitsemännen luokan
Science-opintokokonaisuus, kielten ja muiden oppiaineiden integroidut kurssit, muu oppiaineiden
välinen integraatio sekä vuosittain järjestettävät ilmiöjaksot.
Opetustuntien jakautuminen vuosiluokille yhteisissä oppiaineissa, taide- ja taitoaineiden valinnaisissa kursseissa sekä oppilaille valinnaisissa aineissa on kuvattu koulun tuntijaossa. Tuntijaosta selviää myös koulun kieliohjelman sisältämien kielten kurssien jakautuminen eri vuosiluokille.
Kieliohjelmaan sisältyvät kielet:
A-kielet: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa
B1-kieli: ruotsi
B2-kielet: espanja, ranska, saksa
Native English -kokonaisuus
Muut johtokunnan päättämät kielet
Muiden valinnaisten aineiden kurssit löytyvät opetussuunnitelman ainekohtaisesta osasta joko emoaineen viimeisinä kursseina tai omina ainekohtaisina kokonaisuuksinaan. Tuntijaosta ilmenee,
kuinka monta valinnaista kurssia kullakin vuosiluokalla on suoritettava. Myös kurssien sijoittuminen
eri vuosiluokille ja mahdollisesti tarvittavat edeltävät opinnot on määritelty ainekohtaisessa osuudessa. Yhteenveto tulevana lukuvuonna tarjottavista valinnaisten aineiden kursseista julkaistaan
vuosittain oppilaille ja huoltajille seuraavan vuoden kurssivalintojen pohjaksi.
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Oppilaanohjauksen järjestäminen monialaisessa yhteistyössä, kodin ja koulun välinen yhteistyö ja
työelämään tutustumisen järjestelyt kuvataan koulun ohjaussuunnitelmassa ja oppiainekohtaisessa
opetussuunnitelman osassa oppilaanohjauksen kohdalla.

LUKU 2. PERUSOPETUS YLEISSIVISTYKSEN PERUSTANA
Perusopetus luo perustan oppilaiden yleissivistykselle. Perusopetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet nousevat perustuslaista, perusopetuslaista ja -asetuksesta, valtioneuvoston asetuksista
sekä opetussuunnitelman perusteista. Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon myös velvoitteet, jotka tulevat muusta lainsäädännöstä sekä kansainvälisistä sopimuksista, joihin Suomi on sitoutunut.

2.1 Opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet
Perusopetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää
oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Opetusryhmät muodostetaan siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Oppilashuollon järjestämistä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.
Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Oppilaalla on oikeus saada maksutta opetus, oppikirjat, muu oppimateriaali, työvälineet ja työaineet, oppilashuolto, laissa määritellyt opintososiaaliset edut ja palvelut
sekä maksuton ateria.
Koulu toimii Suomen perustuslain, yhdenvertaisuuslain ja tasa-arvolain mukaisesti sekä ihmisoikeuksien toteutumista edistäen. Opetuksen järjestämisessä otetaan lisäksi huomioon opetushenkilöstön
määrään ja kelpoisuuteen liittyvät säännökset sekä muun muassa turvallisuuteen ja työsuojeluun
liittyvät säännökset, henkilötietojen käyttöä, julkisuutta ja yksityisyyden suojaa koskevat säännökset, tekijänoikeussäännökset sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä ohjaavat
määräykset.
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2.2. Arvot
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2.3 Oppimiskäsitys
Oppimiskäsityksemme mukaisesti oppilas on aktiivinen toimija, joka asettaa tavoitteita ja ratkaisee
ongelmia sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. Myönteiset kokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.
Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri
yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista,
suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien monipuolista arvioimista. Kehitämme oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun sekä ongelmanratkaisun taitoja. Edistämme oppilaiden kykyä ymmärtää
erilaisia näkökulmia ja tuemme heidän kiinnostuksen kohteiden laajentumista. Oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa opittavaan asiaan, aikaan, paikkaan ja sosiaaliseen ympäristöön.
Tuemme oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä, oppimisprosessin tiedostamista ja itseohjautuvaa toimintaa. Oppimisprosessin aikana oppilas oppii työskentely- ja ajattelutaitoja sekä ennakoimaan ja suunnittelemaan oppimisen eri vaiheita. Jotta oppilas voisi oppia uusia käsitteitä ja syventää
ymmärrystä opittavista asioista, häntä ohjataan liittämään opittavat asiat ja uudet käsitteet aikaisemmin oppimaansa ja muodostamaan kokonaisuuksia.
Autamme oppilasta asettamaan henkilökohtaisia tavoitteita toiminnalleen. Ohjaamme oppilasta ensisijaisesti myönteisen, realistisen ja rakentavan palauttaa avulla, jota täydennämme monipuolisella
arvioinnilla mukaan lukien oppilaan itsearviointi. Pyrimme antamaan oppilaalle realistisen kuvan hänen tiedoistaan, taidoistaan ja toiminnastaan, vahvistamaan hänen luottamustaan omiin mahdollisuuksiinsa ja laajentamaan hänen kiinnostuksensa kohteita.
Arvojen ja oppimiskäsityksen toteutumista seurataan ja arvioidaan jatkuvalla arvioinnilla, kyselyiden
ja tutkimusten avulla sekä vuosittain toimintakertomuksessa.

LUKU 3 PERUSOPETUKSEN TEHTÄVÄ JA YLEISET TAVOITTEET
3.1 Perusopetuksen tehtävä
Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja
oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetus ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin. Se vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana
muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle.
Perusopetuksen tehtävänä on rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja
yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen
yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.
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Koulussamme edistetään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta yhteiskunnallisena
arvona. Eriarvoistumista ja syrjäytymistä ehkäistään ja kasvua rohkeaksi yksilöksi tuetaan. Jokaista
oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman
sukupuoleen tai muihin ominaisuuksiin sidottuja roolimalleja ja edistetään sukupuolten välistä tasaarvoa.
Koulussamme arvostetaan ja hyödynnetään yhteisön moninaisuutta. Oppilaita tuetaan löytämään
oma kulttuuri-identiteetti ja tuetaan monipuolista kulttuuriosaamista. Suhtaudumme ennakkoluulottomasti uuteen ja erilaiseen.
3.2 Opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet
Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
Koulun kasvatus- ja opetustehtävän keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen
ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Koulumme tavoite on turvallinen ja oikeudenmukainen kouluyhteisö jossa arvostetaan, autetaan ja kannustetaan toisia ja voidaan luottaa toisiin.
Kaikilla koulun ihmisillä on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan, näin otamme vastuuta oman
yhteisömme toiminnasta ja sen ulkopuolisesta maailmasta sekä edistämme kestävää kehitystä. Arvostamme ja hyödynnämme yhteisömme moninaisuutta. Elämme kansainvälisessä maailmassa,
edustamme ylpeästi suomalaisuutta ja luomme verkostoja. Suhtaudumme avarakatseisesti monimuotoisuuteen, toimimme kunnioittavasti ja empaattisesti kaikkea ympärillämme olevaa kohtaan,
arvostamme erilaisia kulttuureita ja osaamme toimia ja kommunikoida niissä sekä edistämme vastuullisuutta ja hyvinvointia.
Tarpeelliset tiedot ja taidot
Kulosaaren yhteiskoulu tarjoaa tavoitteellisen oppimisympäristön, josta voi hankkia monipuoliset
tiedot ja taidot, luoda perustan laajan yleissivistyksen muodostumiselle sekä maailmankuvan avartumiselle. Tähän tarvitaan sekä eri tiedonalojen tietoja ja taitoja että tiedonaloja läpileikkaavaa ja
yhdistävää osaamista. Taitojen merkitys korostuu. Opetettavan tiedon tulee perustua tieteelliseen
tietoon. Koulun tavoitteena on utelias ja aktiivinen oppija, joka innostuu asioista ja tarttuu niihin
rohkeasti ja yritteliäästi. Osaamisen kehittäminen sekä omien vahvuuksien löytäminen ja vahvistaminen on tärkeää. Kehitämme luovia ja yksilöllisiä ratkaisuja ja luomme uusia mahdollisuuksia.
Sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen
Kaiken koulun toiminnan tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä parantaa oppimaan oppimisen taitoja ja edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Tarvittaessa oppilashuollon toimin opintoja tuetaan niin, että oppimisen, terveyden ja/tai sosiaaliset haasteet eivät estä
tai haittaa opiskelemista kohtuuttomasti. Ulkomailta saapuneet oppilaat saavat riittävän tuen suomalaisen koulun toimintaan sopeutumiseen. Monikulttuurisessa koulussa jokainen on samanarvoinen lähtökohdistaan riippumatta ja kunkin yksilöllistä taustaa ja sen tuomaa yhteisön monipuolisuutta arvostetaan samalla tavalla.
Opiskelutaitoja kehitetään koko koulupolun ajan ikäkauden kehitystaso huomioiden ja tulevaisuuden opintoja ajatellen. Oppimisympäristöjä kehitettäessä ja valitessa vuorovaikutteisuuden ele-
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mentti tuodaan vahvasi mukaan osana yksilön ja yhteisön oppimisprosessia. Myös oppiaineiden rajat ylittävää opetusta toteutetaan sekä oppiaineiden opetussuunnitelmiin kirjatuilla tavoilla että
luokkatason tai koulun tason erillisinä opiskelujaksoina tai -tapahtumina.

3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen
Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös 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.
Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1)
Ajattelun ja oppimisen taidot luovat perustaa muun osaamisen kehittymiselle ja elinikäiselle oppimiselle. Tutkiva ja luova työskentelyote, yhdessä tekeminen sekä mahdollisuus syventymiseen ja
keskittymiseen edistävät ajattelun ja oppimaan oppimisen kehittymistä koulussamme. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan oma tapansa oppia ja kehittämään oppimisstrategioitaan. Oppilas
rohkaistuu asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan työtään, arvioimaan edistymistään sekä hyödyntämään teknologisia ja muita apuvälineitä opiskelussaan.
Oppilaita rohkaistaan luottamaan itseensä ja näkemyksiinsä ja olemaan samalla avoimia uusille ratkaisuille. Eri oppiaineissa käydään läpi olemassa olevaa aineistoa ja tarkastellaan sitä myös kriittisestä näkökulmasta. Oppilaita rohkaistaan ja innostetaan etsimään vastauksia, kuuntelemaan toisten näkemyksiä sekä samalla pohtimaan myös omaa sisäistä tietoaan.
Oppilaita ohjataan käyttämään tietoa itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa ongelmanratkaisuun, argumentointiin, päättelyyn ja johtopäätösten tekemiseen sekä uuden keksimiseen.
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)
Oppilaat kasvavat maailmaan, joka on kulttuurisesti, kielellisesti, uskonnollisesti ja katsomuksellisesti moninainen. Monimuotoisessa ympäristössä toimiminen edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamiselle perustuvaa kulttuurista osaamista, arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja ilmaista itseään ja näkemyksiään.
Oman kulttuuri-identiteetin ja myönteisen ympäristösuhteen rakentamiseen. Oppilaat oppivat tuntemaan ja arvostamaan elinympäristöään ja sen kulttuuriperintöä sekä omia sosiaalisia, kulttuurisia,
uskonnollisia, katsomuksellisia ja kielellisiä juuriaan. Heitä kannustetaan pohtimaan oman taustansa merkitystä ja paikkaansa sukupolvien ketjussa. Oppilaita ohjataan näkemään kulttuurinen moninaisuus lähtökohtaisesti myönteisenä voimavarana. Samalla heitä ohjataan tunnistamaan, miten
kulttuurit, uskonnot ja katsomukset vaikuttavat yhteiskunnassa ja arjessa, miten media muokkaa
kulttuuria sekä pohtimaan myös, millaisia asioita ei voida ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kouluyhteisössä ja koulun ulkopuolella tehtävässä yhteistyössä oppilaat oppivat havaitsemaan kulttuurisia erityispiirteitä ja toimimaan joustavasti eri ympäristöissä. Heitä kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja. Oppilaat saavat mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. He oppivat myös välittämään, muokkaamaan ja luomaan kulttuuria ja perinteitä ja huomaamaan niiden merkityksen hyvinvoinnille.
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Koulutyöhön sisällytetään runsaasti tilaisuuksia harjaantua esittämään mielipiteensä rakentavasti ja
toimimaan eettisesti. Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita ja
tilanteita eri näkökulmista. Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti
lapsen oikeuksien tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. Kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan vahvistetaan kaikessa toiminnassa, myös kansainvälistä yhteistyötä tehden.
Kouluyhteisössä oppilaat saavat kokemuksia vuorovaikutuksen merkityksestä myös omalle kehitykselle. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, oppivat ilmaisemaan itseään eri tavoin ja esiintymään eri
tilanteissa. Opetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua monipuolisiksi ja taitaviksi kielenkäyttäjiksi sekä
äidinkielellään että muilla kielillä. Oppilaita rohkaistaan vuorovaikutukseen ja itsensä ilmaisemiseen
vähäiselläkin kielitaidolla. Yhtä tärkeätä on oppia käyttämään matemaattisia symboleita, kuvia ja
muuta visuaalista ilmaisua, draamaa sekä musiikkia ja liikettä vuorovaikutuksen ja ilmaisun välineinä. Koulutyöhön sisältyy myös monipuolisia mahdollisuuksia käsillä tekemiseen. Oppilaita ohjataan arvostamaan ja hallitsemaan omaa kehoaan ja käyttämään sitä tunteiden ja näkemysten, ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Koulutyössä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön ja kekseliäisyyteen. Oppilaita ohjataan edistämään toiminnallaan esteettisyyttä ja nauttimaan sen eri ilmenemismuodoista.
Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)
Elämässä ja arjessa selviäminen edellyttää yhä moninaisempia taitoja. Oppilaita ohjataan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen kannalta tärkeitä taitoja sekä lisäämään ympäristön hyvinvointia. He oppivat myös ajanhallintaa, joka on tärkeä osa arjenhallintaa ja
itsesäätelyä.
Oppilaita opastetaan kehittämään kuluttajataitojaan sekä edellytyksiään omasta taloudesta huolehtimiseen ja talouden suunnitteluun. Perusopetuksen aikana oppilaat harjaantuvat kestävän elämäntavan mukaisiin valintoihin ja toimintatapoihin.
Monilukutaito (L4)
Monilukutaidolla tarkoitetaan erilaisten tekstien ja viestien tulkitsemisen, tuottamisen ja arvottamisen taitoja, jotka auttavat oppilaita ymmärtämään monimuotoisia kulttuurisia viestinnän muotoja
sekä rakentamaan omaa identiteettiään.
Oppilaat tarvitsevat monilukutaitoa osatakseen tulkita maailmaa ympärillään ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Oppilaiden tulee voida harjoittaa taitojaan sekä perinteisissä että monimediaisissa, teknologiaa eri tavoin hyödyntävissä oppimisympäristöissä.
Näin oppilaat voivat hyödyntää opiskelussa vahvuuksiaan ja itseään kiinnostavia sisältöjä ja käyttää
niitä myös osallistumisessa ja vaikuttamisessa.
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)
Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.
Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä
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kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti 3) Oppilaita opetetaan käyttämään
tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa.
Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri
tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja ja on tärkeä osa työelämätaitoja.
Oppilaat oppivat käyttämään tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Oppilaat
saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)
Oppilaiden tulee perusopetuksessa saada yleisiä valmiuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja työelämää kohtaan.
Oppilaat tutustuvat perusopetuksen aikana työelämään ja saavat kokemuksia työnteosta sekä yhteistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Tätä toteutetaan eri oppiaineiden kursseilla soveltavin osin ja käytännön työelämäjaksoissa (TET). Koulussamme toteutetaan lisäksi vapaaehtoistyötä esimerkiksi vierailemalla vanhainkodeissa.
Koulussamme korostetaan kielitaidon ja vuorovaikutustaitojen merkitystä. Oppilaita kannustetaan
itsenäisen työskentelyn lisäksi toimimaan yhdessä toisten kanssa. Koulutyössä harjoitellaan projektityöskentelyä ja verkostoitumista. Oppilaat oppivat vastavuoroisuutta ja työskentelyä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Oppilaita rohkaistaan suhtautumaan uusiin mahdollisuuksiin avoimesti ja toimimaan muutostilanteissa joustavasti ja luovasti. Heitä ohjataan tarttumaan asioihin aloitteellisesti ja etsimään erilaisia
vaihtoehtoja. Oppilaita tuetaan tunnistamaan ammatillisia kiinnostuksen kohteitaan sekä tekemään
jatko-opintovalintansa perustellusti.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)
Yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen on demokratian toimivuuden perusedellytys. Osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja sekä vastuullista suhtautumista tulevaisuuteen voi oppia vain harjoittelemalla. Kouluyhteisö tarjoaa tähän turvalliset puitteet. Samalla perusopetus luo osaamisperustaa oppilaiden kasvulle demokraattisia oikeuksia ja vapauksia vastuullisesti käyttäviksi, aktiivisiksi
kansalaisiksi. Koulun tehtävänä on vahvistaa jokaisen oppilaan osallisuutta.
Perusopetuksessa luodaan edellytykset oppilaiden kiinnostukselle kouluyhteisön ja yhteiskunnan
asioita kohtaan. Koulussa kunnioitetaan heidän oikeuttaan osallistua päätöksentekoon ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Oppilaat osallistuvat oman opiskelunsa, yhteisen koulutyön ja oppimisympäristön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. He saavat tietoja ja kokemuksia kansalaisyhteiskunnan osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmistä ja keinoista sekä yhteisöllisestä työskentelystä
koulun ulkopuolella. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen
kautta. Oppilaat oppivat arvioimaan median vaikutuksia ja käyttämään sen mahdollisuuksia. Kokemusten kautta oppilaat oppivat vaikuttamista, päätöksentekoa ja vastuullisuutta. Samalla he oppivat
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hahmottamaan sääntöjen ja sopimusten sekä luottamuksen merkityksen. Osallistuessaan sekä koulussa että sen ulkopuolella oppilaat oppivat ilmaisemaan omia näkemyksiään rakentavasti. He oppivat työskentelemään yhdessä ja saavat tilaisuuksia harjoitella neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista sekä asioiden kriittistä tarkastelua. Oppilaita kannustetaan pohtimaan ehdotuksiaan eri osapuolten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä oikeudenmukaisen kohtelun ja kestävän elämäntavan näkökulmista.
Perusopetuksen aikana oppilaat pohtivat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välisiä yhteyksiä sekä erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja. Heitä ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys paitsi itselle, myös lähiyhteisöille, yhteiskunnalle ja luonnolle. Oppilaat saavat valmiuksia sekä omien että yhteisön ja yhteiskunnan toimintatapojen ja -rakenteiden
arviointiin ja muuttamiseen kestävää tulevaisuutta rakentaviksi.

3.4 Laaja-alaisen osaamisen toteuttaminen
Kulosaaren yhteiskoulussa laaja-alaisia osaamiskokonaisuuksia opiskellaan eri oppiaineisiin liitetyn
opiskelun lisäksi seuraavan vuosittaisen teema-kiertokaavion mukaisesti. Seitsemännellä luokalla
painotetaan ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja (L1) heti koulutyön alettua joka vuosi. Lisäksi
perusopetuksen ensimmäistä teemaa lähestytään itsestä huolehtimisen ja arjen taitojen näkökulmasta (L3) ja toista teemaa tieto- ja viestintäteknologian osaamisen näkökulmasta. Kahdeksasluokkalaisten näkökulma lukuvuoden ensimmäiseen teemaan on kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ja toinen monilukutaito (L4). Yhdeksäsluokkalaiset puolestaan tarkastelevat teemoja ensin työelämätaitojen ja yrittäjyyden (L6) näkökulmasta ja sitten osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen kannalta (L7).
Lukuvuosittaiset teemat vaihtelevat kolmen vuoden välein alla esitetyssä järjestyksessä. Riippumatta siitä, tuleeko seitsemännelle luokalle teemojen kierron ensimmäisenä, toisena vai kolmantena vuonna, tulee vuosiluokkien 7-9 aikana käyneeksi kaikki kuusi teemaa läpi. Näkökulma, josta
teemoja työstetään, vaihtelee sen mukaan, millä vuosiluokalla oppilas kyseisenä lukuvuonna on.

Laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painotukset luokkatasoittain

7th grade

L1 Ajattelu ja oppimaan oppimi- L3 Itsestä huolehtiminen
nen
ja arjen taidot

8th grade

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4 Monilukutaito

9th grade

L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Lukuvuosittaiset teemat
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2016-17,
2019-20

vuosi
1 Environment

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen

Society

18
2017-18,
2020-21

vuosi Tulevaisuuden taidot,
2 "selviytyminen"

Työelämä

2018-19,
2021-22

vuosi
3 Cultural capital

Hyvinvointi

Lukuvuosittaisten teemojen työstämistä tukemaan valitaan erilaisia rakenteellisia ratkaisuja vuosiluokittaisten ja teemasisällöistä nousevien tarpeiden mukaan. Ratkaisut määritellään yhteisen suunnittelun tuloksena tarkemmin lukuvuosivuosisuunnitelmassa. Myös työskentelyn tulosten arvioiminen määritellään samassa yhteydessä, vaihdellen erilaisia metodeja niin, että vuosiluokkien 7-9 aikana arviointia on suoritettu mahdollisimman monella tavalla. Samalla arvioidaan osaamisen tavoitteiden toteutumista ja näin syntynyttä tietoa käytetään työskentelytapojen ja arvioinnin kehittämisessä.

LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI
4.1 Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen
Perusopetusta kehitetään opetussuunnitelman näkökulmasta pedagogisesti yhtenäisenä kokonaisuutena. Perusopetus jäsentyy valtioneuvoston asetuksen mukaisesti vuosiluokkien 1–2, 3–6 sekä
7–9 muodostamista jaksoista. Vuosiluokat muodostavat opetuksellisesti eheän ja kasvatuksellisesti
johdonmukaisen jatkumon. Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan sekä edellisen että seuraavan koulutusvaiheen oppilaitosten kanssa.
Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisessa. Se vaikuttaa aina oppilaan kohtaaman koulutyön laatuun. Yhteisön toimintakulttuuri on prosessi, johon
heijastuu yhteisön historiallisesti ja kulttuurisesti muotoutuva tapa toimia. Se on kokonaisuus, joka
rakentuu
●
●
●
●
●

työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta,
johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista,
yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä,
pedagogiikasta ja ammatillisuudesta ja
vuorovaikutuksesta, ilmapiireistä, arkikäytännöistä ja oppimisympäristöistä.

Toimintakulttuurissa otetaan huomioon aikuisten tapa toimia ja välittää arvoja, asenteita ja vuorovaikutuksen malleja oppilaille. Perusopetuksessa kaikki käytännöt rakennetaan tukemaan opetus- ja
kasvatustyölle asetettuja tavoitteita ja niihin sitoutumista. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja
luottamusta rakentava keskustelu. Myös oppilaiden hyvinvointia ja koulukokemusta kartoittavia kyselyjä käytetään toimintakulttuuria arvioitaessa ja kehitettäessä.

4.2 Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet
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Perusopetuksen toimintakulttuurin periaatteiden tehtävänä on tukea opetuksen järjestäjiä ja kouluja toiminnassa ja sen kehittämisessä. Opetuksen järjestäjän tehtävänä on luoda edellytykset periaatteiden toteutumiselle kouluissa ja kehittää omaa toimintakulttuuria. Tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Periaatteita toteutetaan paikallisten tarpeiden pohjalta ja tehdään yhteistyötä huoltajien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa sekä otetaan oppilaat mukaan yhteisön kehittämiseen. Huoltajien vaikutuskanavista ensisijaisia ovat johtokuntatyöskentely ja vanhempainyhdistys KYKY:n toiminta. Oppilaiden vahvin vaikutuskanava on oppilaskuntatyöskentely.
Oppiva yhteisö toimintakulttuurin ytimenä
Koulu toimii oppivana yhteisönä ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Yhdessä tekeminen ja
osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta, oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Sitä tukee kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Oppimista edistää myös kehittämistyöstä, arvioinneista ja tutkimuksesta
saadun tiedon hyödyntäminen sekä pedagoginen että jaettu johtajuus.
Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen. Se luo edellytyksiä myös
tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä innostumisen ja onnistumisen kokemuksiin. Yhteisö rohkaisee
jokaista jäsentään yrittämään ja oppimaan myös virheistään. Se antaa sopivia haasteita ja tukee
vahvuuksien löytämistä ja hyödyntämistä niin, että oppilaat voivat yhteisön jäseninä luoda myönteisen ja realistisen käsityksen itsestään ja kehittää kokeilun ja tutkimisen haluaan. Oppivassa yhteisössä arvostetaan työhön syventymistä, oppimisessa tarvittavaa ponnistelua ja työn loppuunsaattamista. Siinä otetaan huomioon myös fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiseen.
Hyvinvointi ja turvallinen arki
Oppivan yhteisön rakenteet, yhteisöllinen oppilashuolto ja muut käytänteet edistävät hyvinvointia
ja turvallisuutta ja luovat siten edellytyksiä oppimiselle. Toiminnassa otetaan huomioon yhteisön
jäsenten yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus sekä yhteisön tarpeet. Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia
edistävät yhteiset toiminnat kuuluvat koulunkäyntiin.
Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa. Kuulluksi tuleminen ja oikeudenmukaisuuden kokemus rakentavat luottamusta. Rauhallinen ilmapiiri ja kiireettömyys edistävät työrauhaa ja yleistä hyvinvointia.
Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely
Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely tukevat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista
ja hyvinvointia. Oppiva yhteisö toimii joustavasti ja rohkaisee kokeilemiseen. Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä. Työskentelyä pyritään säännöllisesti
viemään ulos luokkahuoneesta.
Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus
Koulu oppivana yhteisönä on osa kulttuurisesti muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa
paikallinen ja globaali limittyvät. Erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppivassa yhteisössä kotikansainvälisyys on tärkeä voimavara. Kouluyhteisö arvostaa ja hyödyntää maan kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä sekä omaa ja
ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Se tuo esiin
myös eri vähemmistöjen merkityksen Suomessa.
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Nykyajan koulu toimii yhä laajenevassa kansainvälisessä viitekehyksessä. Siksi eri kielten käyttäminen koulun arjessa nähdään luontevana ja kieliä arvostetaan. Kielitietoisessa koulussa jokainen aikuinen on kielellinen malli ja tuo opetukseen oman kulttuuritaustansa.
Osallisuus ja demokraattinen toiminta
Oppivan yhteisön toimintatavat rakennetaan yhdessä. Osallisuutta edistävä, ihmisoikeuksia toteuttava ja demokraattinen toimintakulttuuri luo perustan oppilaiden kasvulle aktiivisiksi kansalaisiksi.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Samanarvoisuus ei
merkitse samanlaisuutta. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää perusoikeuksien toteuttamista, kaikkien osallisuutta sekä oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista niin, että koulu tukee
jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.
Vastuu ympäristöstä ja kestävään tulevaisuuteen suuntautuminen
Oppiva yhteisö ottaa kaikessa toiminnassaan huomioon kestävän elämäntavan välttämättömyyden.
Arjen valinnoillaan ja toimillaan koulu ilmentää vastuullista suhtautumista ympäristöön. Oppilaat
ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kestävää arkea.

4.3 Oppimisympäristöt ja työtavat
Oppimisympäristöt
Oppimisympäristöjen tulee tukea yksilön ja yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta. Erilaiset
oppimisympäristöt muodostavat pedagogisesti monipuolisen ja joustavan kokonaisuuden, joka tarjoaa mahdollisuuksia luoviin ratkaisuihin sekä asioiden tarkasteluun ja tutkimiseen eri näkökulmista.
Oppimisympäristöjen kehittämisessä ja valinnassa otetaan huomioon se, että koulun ulkopuoliset
yhteistyötahot tarjoavat myös monimuotoisia oppimisympäristöjä.
Koulun tilaratkaisuilla kalusteineen, varusteineen ja välineineen tuetaan opetuksen pedagogista kehittämistä, oppilaiden aktiivista osallistumista sekä itsenäistä opiskelua. Oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon monimuotoinen mediakulttuuri ja opastetaan vastuulliseen verkossa toimimiseen. Uusia tieto- ja viestintäteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi.
Oppimisympäristöjen suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Mahdollisuuksien mukaan oppilaat otetaan mukaan tilojen kehittämiseen niin, että oppimisympäristö tukee
jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja
edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä.
Työtavat
Työtapojen valinnan lähtökohtana ovat opetukselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet sekä oppilaiden tarpeet, edellytykset ja kiinnostuksen kohteet. Työtapojen vaihteleminen tukee ja ohjaa koko
opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista. Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri ikäkausiin
sekä erilaisiin oppimistilanteisiin soveltuvia työtapoja.
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Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia sekä tukevat eri ikäkausille ominaisen luovaa toimintaa. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja
liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Työtapojen valinnalla
voidaan tukea myös yhteisöllistä oppimista, jossa osaamista ja ymmärrystä rakennetaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa, jakamaan tehtäviä
keskenään ja olemaan vastuussa sekä henkilökohtaisista että yhteisistä tavoitteista.
Opetuksen eriyttäminen ohjaa työtapojen valintaa ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon oppilaiden yksilölliset tarpeet. Opetusta eriyttämällä huolehditaan siitä, että oppilaiden erityistarpeet
otetaan huomioon, toteutetaan erilaisille oppijoille sopivia työtapoja sekä annetaan mahdollisuus
edetä yksilöllisesti. Näin ehkäistään ennalta myös erityisen tuen tarpeen syntymistä.
Monipuolinen ja tarkoituksenmukainen tieto- ja viestintäteknologian käyttö lisää oppilaiden mahdollisuuksia kehittää työskentelyään ja verkostoitumistaitojaan niin, että valmiudet tiedon omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat. Työtapojen valinnassa hyödynnetään pelien tarjoamat mahdollisuudet. Opettaja valitsee työtavat vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa ja ohjaa oppilaita erityisesti uusien työtapojen käytössä
niin, että oppilaan itsenäinen toiminta vahvistuu.

4.4 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
Opetuksen eheyttäminen on tärkeä osa perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa toimintakulttuuria. Eheyttämisen tavoitteena on tehdä mahdolliseksi opiskeltavien asioiden välisten suhteiden ja
keskinäisten riippuvuuksien ymmärtäminen. Se auttaa oppilaita yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja sekä jäsentämään niitä mielekkäiksi kokonaisuuksiksi vuorovaikutuksessa toisten
kanssa.
Eheyttämistä voidaan toteuttaa muun muassa:

● rinnastamalla eli opiskelemalla samaa teemaa kahdessa tai useammassa oppiaineessa sa●
●
●
●
●

manaikaisesti,
jaksottamalla eli järjestämällä samaan teemaan liittyvät asiat peräkkäin opiskeltaviksi,
toteuttamalla toiminnallisia aktiviteetteja, kuten teemapäiviä, erilaisia tapahtumia, kampanjoita, opintokäyntejä ja leirikouluja,
suunnittelemalla monialaisia, pitempikestoisia oppimiskokonaisuuksia, joiden toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja joihin voi sisältyä edellä mainittuja eheyttämistapoja,
muodostamalla oppiaineista integroituja kokonaisuuksia ja
kokonaisopetuksena, jossa kaikki opetus toteutetaan eheytettynä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät perusopetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja erityisesti laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat
opetusta eheyttäviä ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvia opiskelujaksoja. Niiden toteuttamisen

päivitetty 15.05.2018

22

tulee ilmentää koulun arvoja ja oppimiskäsitystä. Oppimiskokonaisuudet konkretisoivat perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavia periaatteita ja tukevat laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa hyödynnetään paikallisia
voimavaroja ja mahdollisuuksia. Myös oppilaita kannustetaan tekemään ehdotuksia eri aineissa yhteisesti opiskeltavista teemoista. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on rohkaista
oppilaita verkostoitumaan monipuolisesti yhteiskunnallisten toimintojen eri osa-alueille, opettaa
heitä havainnoimaan oman elinympäristön antamia mahdollisuuksia ja auttaa hahmottamaan mahdollisia kehittämiskohteita muun muassa demokratian ja kestävän kehityksen näkökulmista. Oppilaita motivoidaan eri oppiaineissa kehittämään kotikaupunkiaan ja lähiympäristöstään sekä kantamaan vastuuta niistä.

LUKU 5 OPPIMISTA JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ KOULUTYÖN JÄRJESTÄMINEN
5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä
Koulutyön järjestämisen lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat 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. Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtäviin kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja
hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen
kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja
oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien
kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää
yhteistyötä.
Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena muihin oppilaisiin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuus, työn ja työrauhan kunnioittaminen sekä sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.
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5.2 Yhteistyö
Oppilaiden osallisuus
Oppilaiden osallistuminen oman koulutyönsä ja ryhmänsä toiminnan suunnitteluun vahvistaa osallisuutta. Oppilaille annetaan tilaisuus vaikuttaa jokaisen kurssin arviointiperiaatteisiin, opetuksen
painotuksiin sekä opiskelumenetelmiin. Oppilailta kysytään palaute jokaiselta kurssilta. Lisäksi oppilaita rohkaistaan vaikuttamaan myös koulun yhteisen toiminnan ja oppimisympäristön suunnitteluun ja kehittämiseen. Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen
liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Oppilaat ovat myös mukana arvioimassa ja kehittämässä yhteistyötä.
Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää oppilaiden yhteistoimintaa, vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.
Kodin ja koulun yhteistyö
Kodin ja koulun yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä sekä kehittää oppilaan ja
koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.
Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Hänen on myös huolehdittava siitä, että
oppivelvollisuus tulee suoritettua. Oppivelvollisuuden voi suorittaa joko siten, että oppilas osallistuu
opetukseen tai saa muulla tavalla perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot. Koulu tukee kotien
kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Yhteistyön lähtökohtana on luottamuksen rakentaminen, tasavertaisuus ja keskinäinen kunnioitus. Yhteistyössä otetaan huomioon perheiden moninaisuus sekä tiedon ja tuen tarpeet. Kodin ja koulun
yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että yksilötasolla.
Huoltajalle annetaan tietoa lapsensa oppimisen ja kasvun edistymisestä sekä mahdollisista poissaoloista. Lisäksi huoltajien tai heidän edustajiensa kanssa keskustellaan opetuksen järjestämisen keskeisistä asioista, kuten opetussuunnitelmasta, oppimisen tavoitteista, oppimisympäristöistä ja työtavoista, oppimisen tuesta ja oppilashuollosta, arvioinnista ja todistuksista sekä opiskeluun liittyvistä valinnoista ja lukuvuoden erilaisista tapahtumista. Säännöllisen palautteen avulla huoltaja voi
osaltaan tukea lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä.
Huoltajille tai heidän edustajilleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua koulun arkeen ja osallistua
koulun toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen yhdessä
koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa. Kodin ja koulun yhteistyössä edistetään myös huoltajien
keskinäistä vuorovaikutusta ja luodaan pohjaa vanhempainyhdistystoiminnalle. Vanhempien verkostoituminen ja yhteinen toiminta vahvistavat yhteisöllisyyttä ja antavat tukea opettajien ja koulun
työlle.
Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa
Henkilöstön tiivis yhteistyö edesauttaa koulun kasvatus- ja opetustavoitteiden toteuttamista. Koulutyö järjestetään tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti yhdessä toimien ja työtä jakaen. Aikuisten
yhteistyö mallintaa koulun toimintaa oppivana yhteisönä myös oppilaille. Yhteistyötä tarvitaan erityisesti monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa ja toteuttamisessa, oppimisen arvioinnissa ja tuessa sekä oppilashuollon toteuttamisessa.
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Koulut tekevät myös keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on edistää opetuksen kehittämistä ja yhtenäisyyttä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista. Toiminta paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa edistää pedagogiikan kehittämistä.
Yhteistyö nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuritoimen, poliisin sekä seurakuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden lähiympäristön toimijoiden kuten luontokoulujen, museoiden ja nuorisokeskusten
kanssa lisää oppimisympäristöjen monipuolisuutta ja tukee koulun kasvatustehtävää.

5.3 Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
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 ohjaus ja palaute, yhteistyö sekä yhteinen vastuunotto ja huolenpito. Pedagogisia ratkaisuja kehittämällä sekä luottamuksen ja välittämisen ilmapiiriä vahvistamalla
luodaan edellytykset hyvän työrauhan rakentumiselle. Työrauhan turvaamiseksi ja epäasialliseen
käyttäytymiseen puuttumiseksi voidaan käyttää kasvatuskeskustelua ja erilaisia kurinpitokeinoja.
Näiden käytöstä määrätään tarkemmin koulun järjestyssäännöissä.
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. Kasvatuskeskustelun käytöstä päättää opettaja tai
rehtori.

5.4 Opetuksen järjestämistapoja
Opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon oppilaiden tarpeet ja olosuhteet sekä paikalliset mahdollisuudet. Näin pyritään löytämään oppimista ja hyvinvointia parhaiten edistäviä ratkaisuja.
Vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
Vuosiluokkiin sitomatonta opiskelua käytettäessä tuntijako sekä oppiaineiden opetuksen tavoitteet
ja niihin liittyvät sisällöt määritellään opintokokonaisuuksittain. Tarvittaessa oman opinto-ohjelman
mukaan etenemistä koskeva ratkaisu voidaan tehdä hallintopäätöksenä yksittäiselle oppilaalle. Päätökseen liitetään toteuttamis- ja seurantasuunnitelmat.
Yhdysluokkaopetus
Yhdysluokalla tarkoitetaan opetusryhmää, jossa opiskelee eri vuosiluokilla olevia tai vuosiluokkiin
sitomattomasti edettäessä eri-ikäisiä oppilaita. Yhdysluokka voidaan perustaa pedagogisista syistä,
jos on tarvetta eri luokkatasoja yhdistävään erityisluokkaan. Opiskelu yhdysluokassa voidaan toteuttaa myös vuosiluokkiin sitomattomana perusopetusasetuksen mukaisesti. Tällöin oppimäärä määritellään opetussuunnitelmassa opintokokonaisuuksina jakamatta sitä vuosiluokkiin.
Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus
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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. Etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen käytöstä päättää opettaja tai tarvittaessa rehtori.
Laajamuotoisesta etäopetuksesta päättää koulun johtokunta. Oppimisympäristön turvallisuudesta
sekä oppilaiden valvonnasta ja ohjauksesta huolehditaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin
muissakin opetustilanteissa.
Opetus erityisissä tilanteissa
Oppilaan opetuksen järjestäminen ja oppilaan tarvitsema tuki edellyttää erityistä pohdintaa esimerkiksi oppilaan sairastuessa vakavasti tai vaikeassa elämäntilanteessa. Opetus voidaan tällöin järjestää kunnan tai muiden viranomaisten kanssa yhteistyössä oman koulun ulkopuolella muun muassa
joustavassa perusopetuksessa, sairaalaopetuksena, koulukodissa, vastaanottokodissa tai -keskuksessa taikka vankilassa tai muussa rangaistuslaitoksessa annettavana opetuksena.

5.5 Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toiminta
Koulu järjestää opetuksen lisäksi monipuolista toimintaa, jolla tuetaan oppilaiden kasvua ja kehitystä
sekä oppimistavoitteiden saavuttamista. Muun toiminnan järjestämisestä päätetään lukuvuosisuunnitelmassa.
Koulun kerhotoiminta
Kerhotoiminnan tehtävä on tukea oppilaiden monipuolista kasvua ja kehitystä. Kerhot tarjoavat oppilaille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrastuksiin. Kerhotoiminnassa oppilaat saavat tilaisuuksia koulussa opitun soveltamiseen, luovaan toimintaan ja monimuotoiseen vuorovaikutukseen aikuisten ja toisten oppilaiden kanssa. Kerhotoiminnan tavoitteet integroidaan osittain valinnaiskurssien sisältöihin.
Koulun kirjastotoiminta
Kirjastotoiminnalla vahvistetaan oppilaiden yleissivistyksen ja maailmankuvan laajenemista ja avartumista. Monimuotoinen koulukirjastotoiminta tukee oppimiskäsityksen toteutumista aidoissa oppimistilanteissa. Koulun kirjasto ja muut kirjastot tarjoavat aktivoivia ja virikkeisiä oppimisympäristöjä sekä monipuolisia työtapoja. Kirjastotoiminnan tehtävänä on kannustaa oppilaita omaehtoiseen lukemiseen ja omiin lukuvalintoihin, tyydyttää heidän tiedonhaluaan, kannustaa hakemaan tietoa eri lähteistä ja arvioimaan tietolähteitä.
Kouluruokailu
Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaan
liittyvän osaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle annetaan jokaisena työpäivänä maksuton
ateria. Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja
kulttuurinen merkitys. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden
hoitoon liittyviä tarpeita, sopivat oppilas, huoltaja, ruokailusta vastaavan henkilöstö ja kouluterveydenhuolto yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta. Muut kouluruokailuun liittyvät
erityisjärjestelyt sovitaan rehtorin kanssa.
Välitunnit, päivänavaukset ja muut koulun yhteiset tapahtumat
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Opetus on jaoteltu pääosin vähintään 75 minuuttia kestäviin oppitunteihin. Osa työajasta käytetään
työelämään tutustuttamiseen sekä lukuvuoden päättäjäisiin, teemapäiviin, retkiin ja muihin yhteisiin tapahtumiin. Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella.
Koulun yhteisöllisyyden ja oppilaiden terveen kehityksen, sosiaalisten suhteiden sekä opiskelussa
jaksamisen kannalta välitunnit ja monenlaiset yhteiset tapahtumat ovat tärkeitä. Niitä hyödynnetään myös osana monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Ne vahvistavat oppilaiden laaja-alaista osaamista ja tekevät näkyväksi koulun kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Koulun kansainvälistä
luonnetta tuetaan opintokäynneillä ja leirikouluilla, jotka mahdollistavat laajemman oppimisympäristön, oppimisen autenttisissa tilanteissa sekä yhteistyön eri toimijoiden kanssa.
Koulumatkat ja koulukuljetukset
Oppilaita kannustetaan kulkemaan koulumatkat terveyttä ja kuntoa edistävällä tavalla. Heitä opastetaan sekä itsenäisesti että koulukuljetuksin liikuttaessa huolehtimaan omasta ja muiden turvallisuudesta ja käyttäytymään matkaa tehdessään hyvin.
Koulu maksaa oppilaidensa koulumatkakustannukset Helsingin kaupungin voimassa olevia periaatteita noudattaen. Koulumatkojen järjestämisestä tiedotetaan yhteistyössä kaupungin kanssa.
Koulu ilmoittaa tietoonsa tulleesta, koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, väkivallasta tai häirinnästä tekoihin syyllistyneiden sekä niiden kohteina olleiden oppilaiden huoltajille ja tarvittaessa
tukee huoltajia asian selvittämisessä.

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI
6.1 Arvioinnin tehtävät ja oppimista tukeva arviointikulttuuri
Oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä
itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä tulee arvioida monipuolisesti. Kulosaaren yhteiskoulussa painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa.
Arviointikulttuurimme keskeisiä piirteitä ovat
● rohkaiseva ja yrittämään kannustava ilmapiiri
● oppilaiden osallisuutta edistävä, keskusteleva ja vuorovaikutteinen toimintatapa
● oppilaan tukeminen oman oppimisprosessinsa ymmärtämisessä sekä oppilaan edistymisen
näkyväksi tekeminen koko oppimisprosessin ajan
● arvioinnin oikeudenmukaisuus ja eettisyys
● arvioinnin monipuolisuus: monipuoliset arviointimenetelmät ja kurssiarvioinnin perustuminen erilaisiin näyttöihin
● oppilaiden osallisuus arviointimenetelmistä ja painotuksista päätettäessä
● arvioinnin avulla saadun tiedon hyödyntäminen opetuksen suunnittelussa
● arviointitiedon käyttäminen koko koulun toiminnan arviointiin ja kehittämiseen
Oppilaita ohjataan havainnoimaan omaa ja yhteistä työskentelyä ja antamaan rakentavaa palautetta toisilleen ja opettajille. Jokaisessa yhteisessä oppiaineessa valitaan sopivat vertaisarvioinnin
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kohteet ja toteuttamistavat, jolloin kokemus arvioinnin kohteista ja tavoista muodostuu monipuoliseksi. Lisäksi opettajat keräävät säännöllisin väliajoin oppilaspalautetta omasta työstään kehittämistyön pohjaksi.
Oppilaalla ja huoltajalla on oikeus saada tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan
arviointiin. Opettajan, oppilaan ja huoltajan yhteiset keskustelut edistävät keskinäistä luottamusta
ja välittävät tietoa oppilaan tilanteesta. Aineenopettajat tiedottavat edistymisestä Wilman avulla ja
tarvittaessa yhteisten tapaamisten aikana. Kunkin jakson loputtua arviointiajan päätyttyä Wilmaan
tulevat näkyviin arvioinnit, jotka on annettu loppuun suoritetuista kursseista. Luokanvalvoja puolestaan tapaa oppilaan ja hänen huoltajansa vuosiluokkien 7-9 aikana ainakin kerran ja keskustelee
oppilaan menestyksestä monesta näkökulmasta katsottuna.
Tarkat oppiaine- ja kurssikohtaiset arviointikriteerit löytyvät opetussuunnitelman oppiainekohtaisesta osiosta.

6.2 Arvioinnin luonne ja yleiset periaatteet
Perusopetuksessa oppimisen arviointi jaetaan opintojen aikaiseen sekä päättöarviointiin. Molemmissa noudatetaan arvioinnin yleisiä periaatteita.
Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin
Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden persoonaan,
temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Opettajat huolehtivat, että tavoitteet
ja arviointiperusteet ovat oppilaiden tiedossa. Päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin kriteereihin, jotka eivät ole oppilaille asetettuja tavoitteita, vaan ne määrittelevät hyvää osaamista kuvaavan
arvosanaan 8 vaadittavan tason.
Jos erityisen tuen päätöksessä mainitaan, että oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan yleisen oppimäärän tavoitteiden kriteerein. Yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa opiskelevan oppilaan suorituksia arvioidaan ko. oppiaineissa suhteessa hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin. Tällöin osaamisen tason määrittelyssä ei käytetä valtakunnallisia kriteereitä, vaan henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS) määriteltyjä oppilaan yksilöllisiä tavoitteita.
Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt
Palautetta annettaessa kiinnitetään huomiota onnistumiseen ja oppimisen edistymiseen. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Lisäksi tarvittaessa huolehditaan mahdollisuuksista hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa, antaa suullisia näyttöjä sekä käyttää apuvälineitä ja avustajia.
Annettujen ohjeiden ymmärtäminen ja suoritusajan riittävyys varmistetaan. Oppimisvaikeudet ja
kielitaidon puutteet huomioidaan opetuksessa ja arvioinnissa. Maahanmuuttajataustaisten ja vieraskielisten oppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon kunkin oppilaan kielitausta sekä kehittyvä
suomen kielen taito käyttämällä joustavia arviointitapoja.
Itsearvioinnin edellytysten kehittäminen
Oppilaita ohjataan niin yksilöinä kuin ryhmänä havainnoimaan oppimistaan ja sen edistymistä sekä
niihin vaikuttavia tekijöitä. Huomio kiinnitetään onnistumisiin ja vahvuuksiin sekä omien opintojen
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edistymisen tarkkailuun. Tavoitteena on, että oppilas oppii suunnittelemaan ja ohjaamaan omaa
oppimistaan. Itsearviointiin kuuluu myös oppilaan kyky antaa ja vastaanottaa vertaispalautetta,
mitä harjoitellaan säännöllisesti osana ryhmässä työskentelyn taitoja.

6.3 Arvioinnin kohteet
Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Luotettava arviointi
edellyttää näiden osa-alueiden monipuolista havainnointia ja dokumentointia.
Oppiminen
Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen
antamista niistä. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen ja asetettuihin tavoitteisiin. Osaamisen tason arvioimiseksi oppilaan työn tuloksia tai suorituksia tarkastellaan mahdollisimman monipuolisesti. Tiedollisen ja taidollisen osaamisen tason arvioinnissa hyödynnetään valtakunnallisesti määriteltyjä arviointikriteerejä.
Työskentely
Opetuksessa tuetaan oppilaiden itsenäisen ja yhdessä työskentelyn taitoja. Työskentelytaitoihin sisältyvät myös taito suunnitella, säädellä ja arvioida omaa työtään, taito toimia vastuullisesti ja parhaansa yrittäen sekä taito toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa. Työskentelytaitoja harjoitellaan
eri oppiaineissa, monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa ja koulun muussa toiminnassa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia ja arvosanan muodostamista.
Käyttäytyminen
Käyttäytymistä arvioidaan ja oppilaille annetaan käyttäytymisestä ohjaavaa palautetta. Käyttäytymisen tavoitteet perustuvat koulun kasvatustavoitteisiin, yhteisön toimintakulttuuria määrittäviin
linjauksiin ja järjestyssääntöihin, jotka laaditaan yhteistyössä oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä se vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Päättö- ja erotodistukseen käyttäytymisen
arviota ei merkitä. Käyttäytymisen arvosanakriteerit ovat tämän opetussuunnitelman liitteenä.

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

6.4.1 Arviointi kurssien aikana

päivitetty 15.05.2018

29

Pääosa opintojen aikaisesta arvioinnista on luonteeltaan formatiivista. Opettajan antaman, oppimisprosessia näkyväksi tekevän ja oppimista edistävän arvioinnin tulee auttaa oppilaita hahmottamaan ja ymmärtämään
● mitä heidän on tarkoitus oppia
● mitä he ovat jo oppineet
● miten he voivat edistää omaa oppimistaan ja parantaa suoriutumistaan.
Jokaisen kurssin aluksi opettaja ja oppilaat käyvät läpi kurssin arviointitavat ja -perusteet. Oppilaille
annetaan tällöin mahdollisuus vaikuttaa arvioinnin toteuttamistapoihin.
6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä
Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden päätteeksi tehtävä
arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.
Vuosiluokkien 7-9 todistuksissa käytetään pääosin numeroarviointia. Myös yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa käytetään pääosin numeroarviointia sekä tarvittaessa sanallista arviointia sitä
täydentämään. Tarvittaessa sanallista arviointia käytetään päättöarviointia lukuun ottamatta myös
niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

6.4.3 Opinnoissa eteneminen perusopetuksen aikana
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, asiasta
keskustellaan hyvissä ajoin kurssin aikana huoltajan ja oppilaan kanssa sekä sovitaan toimenpiteistä
oppimisen tukemiseksi.
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 luokalle jättämistä
oppilaalla on mahdollisuus opetukseen osallistumatta erillisessä kokeessa osoittaa saavuttaneensa
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Tilaisuus järjestetään kesäkuussa noin viikon kuluttua lukuvuoden
päättymisestä. Erillinen koe voi sisältää 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
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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 pidetään
hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan huoltajalle varataan
tällöin 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 opintoohjelman 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 hän eroaa koulusta. Kulosaaren yhteiskoulussa erityisluokan oppilaat opiskelevat usein vuosiluokkiin sitomattomasti.

6.5 Perusopetuksen päättöarviointi
Päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7, 8 tai 9. Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Arvioinnin tuloksena
annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.

6.5.1 Päättöarvosanan muodostaminen
Perusopetuksen päättöarvosanat annetaan yhdenvertaisin perustein. Päättöarvosanan muodostamista varten on määritelty kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin sekä vapaaehtoisen kielen A-oppimäärään
valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit sekä päättöarvosanan muodostamisen periaatteet.
Perusopetuksessa oppilaan päättöarvosanaa ei muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssi-,
jakso- tai lukuvuositodistusten arvosanoista lasketun keskiarvon perusteella. Koska osaamisen kehittyminen on aina kumuloituvaa, päättöarvosanan muodostamisen tulee perustua oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanaan kahdeksan (8) vaadittavan tieto- ja taitotason kussakin oppiaineessa. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. Oppilas on saavuttanut perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet oppiaineessa välttävästi (5) mikäli hän osoittaa jossakin määrin oppiaineelle asetettujen tavoitteiden
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mukaista osaamista. Tällöin oppilas on suorittanut yleisen oppimäärän ko. oppiaineessa hyväksytysti. Arvosanan muodostaminen perustuu myös tässä tapauksessa oppilaan osoittamaan keskimääräiseen osaamiseen, eli välttävän tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida
hylätyn (4) suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Perusopetuksen päättöarvioinnissa numeroin arvioitavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö,
liikunta sekä kotitalous. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa oppilas on joissakin tapauksissa voinut opiskella kahta eri kielen oppimäärää. Tällöin arvioidaan molemmat oppilaan suorittamat äidinkieli ja
kirjallisuus- oppiaineen oppimäärät.
Mikäli oppilas on perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitetulla päätöksellä vapautettu kokonaan jonkin perusopetuksen oppimäärään kuuluvan oppiaineen opiskelusta, ei tätä oppiainetta arvioida. Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten oppimäärää samaa kieltä koskien, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta tai sen oppimäärästä toiseen.
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan numeroin. Laajuudeltaan alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja
tällaisista oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu
valinnainen aine katsotaan jonkin yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus voi korottaa
kyseisen oppiaineen arvosanaa.
Jos erityistä tukea saava oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja arvioinnissa käytetään päättöarvioinnin kriteerejä. Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, että oppilas opiskelee yksilöllistetyn
oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suoriutumista
näissä oppiaineissa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS)
hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin ja sisältöihin perustuen eikä suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota myös päättöarvioinnissa.
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan päättöarviointi perustuu perusopetuksen
yleisiin oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa päätöksessä on päätetty. Jos pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva oppilas opiskelee
opintokokonaisuuksia, annetaan arviointi todistuksessa kuitenkin oppiaineittain.

6.5.2 Kaksikielinen ja englanninkielinen opetus ja päättöarviointi
Koulumme toteuttaa kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta, joten opetuksen koulukohtaiset tavoitteet englannin kielessä ovat korkeammat kuin valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa asetetut tavoitteet. Oppilaiden yhdenvertaisuuden vuoksi suoriutumista kuitenkin arvioidaan
perusopetuksen päättyessä suhteessa valtakunnallisiin tavoitteisiin ja kriteereihin.

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät
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Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat:
1.
Lukuvuositodistus
2.
Välitodistus
3.
Erotodistus
4.
Päättötodistus
Lukuvuositodistus
Oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Todistukseen merkitään oppilaan
opinto-ohjelma ja oppiaineittain sanallinen arvio tai numeroarvosana siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet lukuvuoden aikana. Sanallista arviota voidaan käyttää todistuksissa vuosiluokalla 7. Sanallisistakin arvioista käy ilmi, onko oppilas suoriutunut hyväksytysti lukuvuoden opinnoista kussakin opinto-ohjelmaansa kuuluvassa oppiaineessa. Merkittäessä arvio todistukseen numerona, todistukseen merkitään myös perusopetusasetuksen 10 §:n mukainen arviointiasteikko.
Muissa todistuksissa kuin päättötodistuksessa voidaan numeroarvosanaa aina täydentää sanallisilla
arvioilla ja näin antaa palautetta osaamisen tason lisäksi yksilöllisestä edistymisestä.
Lukuvuositodistuksissa ja mahdollisissa välitodistuksissa käyttäytymisen numeroarvosana merkitään todistukseen. Silloin kun käyttäytymisestä kirjoitetaan sanallinen arvio, arvio annetaan aina
todistuksen liitteellä.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvio tai arvosana merkitään lukuvuositodistukseen ja mahdollisiin välitodistuksiin muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin. Jos
oppilas on saanut oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, mikäli
kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta
opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25 % on opetettu muulla kuin koulun opetuskielellä, mainitaan todistuksessa opetuksessa käytetty kieli.
Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskelluissa oppiaineissa voidaan todistuksessa käyttää
numeroarvioinnin sijasta sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. Sanallisesta arviosta käy ilmi, onko
oppilaan suoritus hyväksytty vai hylätty. Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas
opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan
kyseisen oppiaineen numeroarvosana sekä sanallinen arvio tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Lukuvuositodistukseen merkitään:
● todistuksen nimi
● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
● oppilaan nimi ja syntymäaika
● todistuksen antamispäivä
● opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
● oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet
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arvio oppilaan käyttäytymisestä
oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
● luokalta siirtyminen tai mahdollinen luokalle jättäminen
● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.
Välitodistus
Lukuvuoden aikana annetaan yksi välitodistus syyslukukauden päätteeksi. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä
yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua.
Erillinen välitodistus annetaan tarvittaessa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta varten oppilaan osaaminen
arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä
9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen.
Välitodistukseen merkitään:
● todistuksen nimi
● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
● oppilaan nimi ja syntymäaika
● todistuksen antamispäivä
● opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus
● oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet
● oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
● arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa välitodistusta)
● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.
Erotodistus
Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä on koulussamme noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista.
Erotodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvioita.
Erotodistukseen merkitään:
● todistuksen nimi
● opetuksen järjestäjän ja koulun nimi
● oppilaan nimi ja syntymäaika
● todistuksen antamispäivä
● rehtorin allekirjoitus
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oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet
● oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät
● merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman
perusteiden mukainen.
Perusopetuksen päättötodistus
Perusopetuksen päättötodistus annetaan oppilaalle, jonka suoriutuminen suhteessa oppiaineiden
oppimäärien tavoitteisiin on hyväksytty kaikissa hänen opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa.
Numeroarvosanoja käytettäessä tämä merkitsee vähintään todistusarvosanaa viisi (5) ja sanallisesti
arvioitavissa oppiaineissa arviota ”hyväksytty”.
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen aikana käytettäviin todistuksiin seuraavin täsmennyksin:
● oppilaan koko nimi ja henkilötunnus
● rehtorin allekirjoitus
● yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvioitavien valinnaisten aineiden arviointi numeroin (510) ja sanoin (välttävä – erinomainen)
● oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli
ja vieraat kielet) merkitään suoritettu oppimäärä tai oppimäärät
● maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään
tutustumista.
Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään 25% on opetettu muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli.
Niistä valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, merkitään todistukseen numeroarvosana. Numeroin arvioitavista valinnaisista aineista
merkitään todistukseen nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja annettu arvosana. Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät oppilaan suorittamat valinnaiset aineet merkitään päättötodistukseen välittömästi kyseisen oppiaineen alle.
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista ja tällaisista oppimääristä koostuvista kokonaisuuksista merkitään todistuksiin sanallinen arvio. Sanallisesti arvioitavan
valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä ”valinnaiset opinnot”, sen jälkeen kaikkien yhteen
yhteiseen aineeseen liittyvien sanallisesti arvioitavien aineiden yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä sekä merkintä ”hyväksytty”.
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen merkitään päättötodistukseen otsikon ”muut valinnaiset aineet” alle. Aineesta mainitaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä arvio joko numeroin tai
merkinnällä ”hyväksytty”.
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Mikäli oppilas vaihtaa valinnaisen aineen toiseen joko Kulosaaren yhteiskoulussa tai koulun vaihdon
yhteydessä, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden nimet. Kesken jäänyt valinnaisaine arvioidaan numeroin, mikäli oppilas on ehtinyt suorittaa kyseisestä aineesta vähintään kahden vuosiviikkotunnin laajuisen osuuden. Mikäli osuus on alle kaksi vuosiviikkotuntia, kesken jääneen valinnaisaineen kohdalle tulee merkintä ”osallistunut”. Kesken jääneestä valinnaisesta aineesta merkitään todistukseen myös oppilaan suorittama tuntimäärä. Uudesta valinnaisesta aineesta tulee todistukseen joko numeroarvosana tai sanallinen arvio ”hyväksytty” riippuen siitä,
minkä laajuiseksi kyseinen valinnainen aine on koulun opetussuunnitelmassa määritelty sekä merkintä opetussuunnitelman mukaisesta tuntimäärästä.
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, ettei oppilaan päättötodistukseen merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana jätetään pois ja todistukseen tulee
merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvioidaan numeroin.
Uskonnon ja elämänkatsomustiedon arvosana merkitään päättötodistukseen muodossa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä sitä, kumpaa oppiainetta oppilas on opiskellut. Oppilaan
opiskelemaa uskonnon oppimäärää ei merkitä päättötodistukseen. Jos oppilas saa oman uskonnon
opetusta, hänen saamansa arvio merkitään päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti
saatua arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen.
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
myös päättöarviointi voi näissä aineissa olla sanallinen. Päättötodistuksessa voidaan käyttää näissä
oppiaineissa myös numeroarvostelua. Sekä numeroarvosana että sanallinen arvio varustetaan tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee merkintä siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä (*)
merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja työskentelystä
sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista aineista. Myös peruskoulun
aikana mahdollisesti suoritetuista lukion kursseista annetaan erillinen todistus päättötodistuksen
liitteenä. Jokaisesta liitteestä ilmenevät oppilaan tunnistetiedot.
Päättötodistuksen liitteistä ei tule mainintaa päättötodistukseen.

LUKU 7 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI
7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet
Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat oppilaan oikeus omista lähtökohdistaan, osana
yhteisöä onnistua oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Lähtökohtana on
varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy ja oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstään vahvistava tuki.
Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuotoja ovat
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mm. tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus. Oppilaan saama tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti
suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tuen tarvetta ja oppilaan edistymistä arvioidaan
jatkuvasti yhdessä oppilasta opettavien opettajien, oppilaan, huoltajien sekä tarvittaessa muiden
yhteistyötahojen kanssa.
Tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
käytetään hyväksi pedagogista asiantuntemusta ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialaista yhteistyötä. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki. Lähikoulun kanssa
järjestetään nivelpalaveri ennen oppilaiden siirtymistä koulumme seitsemännelle luokalle.
Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Seitsemännen luokan alussa erityisopettaja toimii paljon samanaikaisopettajana tehden yhteistyötä aineenopettajien ja eri oppilasryhmien kanssa. Tarvittaessa tarkemman ja
konkreettisemman tuen tarpeen selvittää erityisopettaja yhteistyössä aineenopettajan, luokanvalvojan ja tarvittaessa moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa.
Mikäli oppilas tarvitsee tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa, yhteistyö kodin
kanssa on tärkeää. Tuen tarve ja annettu tuki kirjataan.

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.
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 tarvittaessa oppilashuollon eri asiantuntijoiden kanssa oppilaan jatkokoulutukseen liittyvistä erityisistä kysymyksistä.
7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana
Kodin ja koulun yhteistyön merkitys korostuu, kun oppilaalla on tuen tarvetta. Huoltajien kanssa
tehtävässä yhteistyössä korostuu luottamuksellisuus. Koulun henkilöstö on yhteydessä kotiin heti,
kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai koulunkäynnin ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarassa.
Oppilaille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista, tuen kolmiportaisuudesta
sekä käytettävissä olevista tukimuodoista. Huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan lapsensa tavoitteellista oppimista ja koulunkäyntiä. Oppilaan edistymisen ja tuen tarpeen arviointi sekä tuen
suunnittelu on osa kodin ja koulun säännöllistä yhteistyötä. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppilas tai huoltaja ei voi kuitenkaan kieltäytyä perusopetuslaissa säädetyn tuen vastaanottamisesta. Oppilas voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon
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tukea. Yksilökohtaisen oppilashuollon tuki perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää oppilaan tai
tarvittaessa huoltajan suostumusta.
7.2. Yleinen tuki
Yleinen tuki on tarkoitettu yleisopetuksen oppilaalle, joka tarvitsee lyhytaikaista tukea jossakin oppiaineessa. Yleistä tukea annetaan 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 sekä mahdollisten oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Keskeistä on vuorovaikutteisen ilmapiirin luominen ja edistäminen siten, että kaikki tulevat kohdatuksi ja kuulluksi.
Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä,
opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.
Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Yleisen tuen muotoja ovat mm. tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajan tuki. Yleinen
tuki järjestetään opettajien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden yhteistyönä ja vuorovaikutuksessa oppilaan ja huoltajan. Tukea antava opettaja tiedottaa huoltajaa oppilaalle annettavasta tuesta. Kaikki yleisen tuen tukimuodot kirjataan, jotta tuen jatkotarvetta, muotoa ja riittävyyttä voidaan jatkuvasti arvioida.
Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Se sisältää tällöin soveltuvin
osin samoja osa-alueita kuin tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Myös pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

7.3. Tehostettu tuki
Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä,
ja niin kauan, kun oppilas sitä tarvitsee. Tehostettu tuki perustuu pedagogiseen arvioon, joka käsitellään koulussa moniammatillisesti.
Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen
aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen yhteisiä opetusjärjestelyjä ja tukimuotoja, lukuun
ottamatta erityisen tuen päätökseen perusteella annettavaa kokoaikaista erityisopetusta. Oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan. Tehostetun tuen tarpeen toteaminen ja jatkuminen perustuu opettajien tekemään jatkuvaan havainnointiin ja seurantaan sekä huoltajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön.
Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan
kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä seurataan ja
arvioidaan säännöllisesti. Tuen tarpeen muuttuessa, oppimissuunnitelma päivitetään vastaamaan
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uutta tilannetta. Tuen tarve tarkistetaan vähintään lukuvuosittain yhteistyössä oppilaan, huoltajan
ja opettajan/opettajien sekä tarvittaessa muiden tahojen kanssa.
7.3.1 Pedagoginen arvio
Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa
kuvataan:
● oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
● oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
● oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
● arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
● arvio tehostetun tuen tarpeesta.
Pedagogisen suunnitelman laatii oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita ja hyödynnetään mahdollisia muita suunnitelmia. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.
Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin
käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Pedagoginen arvio kirjataan sille tarkoitetulle lomakkeelle. 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
Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta. Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, tuen edellyttämä
yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja palvelut. Oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa
arviossa annettuun tietoon.
Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Laatimiseen osallistuvat
tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.
Oppimissuunnitelmaa voidaan käyttää myös tilanteissa, joissa oppilasta ei siirretä varsinaiseen tehostettuun tukeen. Nämä tilanteen ovat:
● oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman
opinto-ohjelman mukaisesti
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●

opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan.
Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä
kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.
7.4. Erityinen tuki
Jos tehostettu tuki ei riitä, voidaan oppilaalle antaa erityistä tukea. Erityisen tuen tehtävänä on antaa oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan itsetuntoa, opiskelumotivaatiota ja mahdollisuutta kokea onnistumisen ja oppimisen iloa vahvistetaan. Samoin tuetaan
oppilaan osallisuutta ja vastuunottoa opiskelusta. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen antamisesta tehdään kirjallinen päätös.
Erityisopetuksen integraatiopäätöksen saanut oppilas opiskelee pääsääntöisesti yleisopetuksessa oman luokan oppitunneilla saaden erityisen tuen päätöksessä määriteltyä tukea sekä aineenopettajalta että erityisopettajalta. Erityisluokalla olevat oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti
omassa erityisluokassa. Erityisluokan oppilaita integroidaan mahdollisuuksien mukaan yleisopetuksen oppitunneille.
Erityisen tuen päätös tai sen muutos edellyttää aina pedagogisen selvityksen laatimista. Erityisen
tuen päätöksen saaneelle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma (HOJKS) koulun määrittelemälle lomakkeelle. Pedagogisilla ratkaisuilla pyritään ensisijaisesti turvaamaan oppilaan oppiminen ja opinnoissa eteneminen. Pedagogiset ratkaisut voivat liittyä esimerkiksi opetukseen ja työtapoihin tai valittaviin materiaaleihin ja välineisiin. Nämä vaihtelevat oppimisen tavoitteiden ja sisältöjen sekä oppilaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti.
Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.
7.4.1 Pedagoginen selvitys
Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä, oppilaasta laaditaan moniammatillisesti pedagoginen selvitys. Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Pedagogisen selvityksen kokoamisesta vastaava opettaja hankkii
● oppilaan opetuksesta vastaavilta opettajilta selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä
● oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa moniammatillisena yhteistyönä tehdyn kirjallisen selvityksen oppilaan saamasta tehostetusta tai erityisestä tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta.
Tämän tiedon perusteella selvityksen koonnut opettaja kirjaa moniammatillisen käsittelyn jälkeen
arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta koulun käytössä olevalle lomakkeelle.
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Pedagogisen selvityksen laatimisessa hyödynnetään oppilaasta aiemmin laadittua pedagogista arviota, oppilaan oppimissuunnitelmaa, aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia sekä lisäksi muita lausuntoja, mikäli oppilaalla sellaisia on. 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. Kuulemistilaisuudessa on käytössä valmis pedagoginen selvitys ja tarvittavat asiantuntijalausunnot,
koska kuuleminen pohjautuu päätöksessä tarvittaviin asiakirjoihin.

7.4.2 Erityisen tuen päätös
Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa
tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti.
Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan
sairauden seurauksena tai jos ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä
viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa
muuten.
Päätös tulee tarkistaa 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, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle
ryhdytään antamaan tehostettua tukea.
Erityisen tuen päätös on hallintopäätös, josta päättää koulun rehtori.
7.4.3 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma
Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava henkilökohtainen
opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelmasta tulee ilmetä oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Kaikki erityistä tukea saavan oppilaan tuki kirjataan HOJKSiin. Se on kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja
koulunkäynnin tavoitteista, sisällöistä, käytettävistä opetusjärjestelyistä, pedagogisista menetelmistä ja oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.
Erityistä tukea varten tehtävä HOJKS perustuu pedagogisessa selvityksessä tuotettuun tietoon ja
erityisen tuen päätöksen sisältöön. HOJKSin laatimisessa voidaan hyödyntää oppilaalle osana tehostettua tukea tehtyä oppimissuunnitelmaa. Jos oppilas on jo saanut erityistä tukea, hyödynnetään
aiemmin laadittua pedagogista selvitystä ja HOJKSia. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai
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muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppilaan opettajat laativat suunnitelman yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat.
Erityistä tukea varten laadittavan HOJKSin tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan
opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää: oppilaskohtaiset tavoitteet, pedagogiset ratkaisut, opetuksen järjestäminen, tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut sekä tuen seuranta ja arviointi.
HOJKSiin voidaan liittää huoltajan antamat yksilöidyt tiedonsiirtoluvat.
Mikäli oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan,
HOJKSiin kirjataan edellä mainittujen yleisten kohtien lisäksi
● luettelo niistä oppiaineista, joissa oppilaalla on yksilöllistetty oppimäärä
● yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt
● yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti opiskeltavien oppiaineiden arviointi suhteessa
HOJKSissa määriteltyihin tavoitteisiin ja sisältöihin
HOJKS tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden
mukaiseksi. Sitä muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa. Jos
erityisen tuen antaminen päätetään lopettaa, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma tehostetun
tuen antamiseksi.
Integraatio-oppilaan HOJKS:n laatii laaja-alainen erityisopettaja yhteistyössä luokanvalvojan ja aineenopettajien kanssa. Erityisluokalla opiskelevan oppilaan HOJKS:n laatii erityisluokan opettaja
tarvittaessa yhteistyössä aineenopettajien kanssa. HOJKS kirjataan koulun määrittämälle lomakkeelle ja suunnitelmassa määriteltyä tuen riittävyyttä ja opintojen etenemistä suunnitellaan, arvioidaan ja tarkistetaan vähintään kerran lukukaudessa. HOJKSin laadinnassa, erityisen tuen järjestämisessä sekä tuen vaikutusten seurannassa ja arvioinnissa käytetään tarvittaessa koulun oppilashuoltotyöryhmän jäsenten ja/tai koulun ulkopuolisten tahojen asiantuntijuutta ja mahdollisia lausuntoja.
HOJKS laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. Kirjattuja tukitoimien vaikutusta seurataan ja arvioidaan päivittäisessä koulutyössä.
7.4.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen
Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa oppiaineissa.
Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä oppiaineen pääpainoalueisiin. Tällöin oppilas opiskelee oppiainetta vielä yleisten tavoitteiden mukaisesti ja hänen suorituksensa arvioidaan suhteessa yleiseen oppimäärään. Mikäli edes oppiaineen keskeisten tavoitteiden saavuttaminen hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation
puute, puutteellinen opiskelutekniikka tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan voi olla syynä
oppimäärän yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla.
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Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason
määrittelemistä hänen edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. Pedagoginen selvitys sisältää erilliset perustelut yksilöllistämiselle kussakin oppiaineessa. Jokaisen oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan
vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. 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 HOJKSissa. Oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa HOJKSissa määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin.
Oppilaan opiskelua tuetaan lisäksi erilaisilla pedagogisilla järjestelyillä ja tarvittaessa eri tukimuodoilla. Kunkin oppiaineen opetuksesta vastaava opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat yhdessä, laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt yhdessä laaja-alaisen erityisopettajan kanssa.
Jos oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. Sanallista arviointia voidaan käyttää numeroarvioinnin sijasta
kaikilla vuosiluokilla ja myös päättötodistuksessa.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat syyt ja se
perustuu jokaisen oppilaan kohdalla yksilölliseen harkintaan. Vapauttamisesta oppiaineen opiskelusta tehdään hallintopäätös perusopetuslain 18 §:n perusteella. Jos oppilaalla on erityisen tuen
päätös, vapauttamisesta päätetään erityisen tuen päätöksessä. Oppilaalle, joka on muutoin kuin
tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, hänelle 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.
7.5. Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot
7.5.1 Tukiopetus
Oppilaalle, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, annetaan tarvittaessa tukiopetusta. Se on hyvä aloittaa heti ongelmien ilmetessä,
jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetus on suunnitelmallista ja vaikeuksia
ennaltaehkäisevää. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Toteuttamisessa käytetään
tarvittaessa joustavia opetusjärjestelyjä.
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Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, mutta myös oppilas tai
huoltaja voi tehdä aloitteen asian tiimoilta. Tukiopetuksen järjestelyistä, toteuttamistavoista ja merkityksestä ilmoitetaan aina huoltajalle. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien kanssa.
7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus
Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, saa tarvittaessa osa-aikaista
erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen eri alueiden ja koulunkäynnin vaikeuksia. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaalle, jolla on kielellisiä ja matemaattisiin taitoihin
liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisessä oppiaineessa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä.
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmissä tai yksilöopetuksena.
Osa-aikaisen erityisopetuksen tuki kohdennetaan ryhmän ja oppilaan tarpeen mukaan pedagogisesti tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteet ja sisällöt pohjautuvat oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikainen erityisopetus suunnitellaan ja oppilaan oppimista arvioidaan yhteistyössä opettajien kanssa. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä oppilashuollon edustajien kanssa. Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa kaikilla tuen
tasoilla.
Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista, merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille
sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen, tiedotetaan oppilaalle ja huoltajille. Huoltajan tuki
ja yhteistyö on keskeistä. Tehostetun tuen alkaessa oppimissuunnitelmaan kirjataan osa-aikaisen
erityisopetus, tavoitteet ja järjestäminen. Erityistä tukea saavan oppilaan osa-aikainen erityisopetus, tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin.

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 kaikilla tuen tasoilla.

LUKU 8 OPPILASHUOLTO
Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden
sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta
kouluyhteisössä. Oppilashuolto on tärkeä osa koulun kasvatus- ja opetustehtävää ja siinä otetaan
huomioon lapsen edun ensisijaisuus. Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto,
jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi oppilailla on
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lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa.
8.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö
Yksityiskoulujen oppilas- ja opiskeluhuollon ohjausryhmässä sovitaan oppilashuoltotoiminnan keskeiset periaatteet sekä oppilashuoltotoiminnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja arviointi. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä suunnittelee, kehittää ja toteuttaa koulukohtaista oppilashuoltoa. Sen
keskeinen tehtävä kietoutuu kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkasteluun ja sen pohjalta tavoitteiden
ja toimenpiteiden suunnitteluun.
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.
Oppilashuoltoa toteutetaan ja ratkaisuja etsitään yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa
ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden 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.
Koulussa tehtävän oppilashuoltotyön monialaisuutta ja -ammatillisuutta voidaan kuvata oheisen
kaavion avulla.
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8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto
Oppilashuolto ymmärretään keskeisenä osana koko koulun toimintakulttuuria ja käytännön toimia.
Sen pääpaino on yhteisöllisessä oppilashuollossa. Yhteisöllisen oppilashuollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön ja eri oppilasryhmien hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvää oppimista. Samalla huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta. 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. 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. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Koulussa on olemassa suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Koulun pelastus- ja kriisivalmiussuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet, joilla turvataan koulun esteetön opiskeluympäristö, tapaturmien
ehkäiseminen, ensiavun järjestäminen sekä toiminta äkillisissä kriiseissä sekä uhka- ja vaaratilanteissa.
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8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto
Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota tarjotaan oppilaalle monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yhteistyössä oppilaan ja tarvittaessa hänen huoltajan kanssa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaisesta oppilashuollosta saatavat yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon
toteuttamiseen.
Keskeisenä toimintaperiaatteena yksilökohtaisessa työssä ovat luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan sekä hänen huoltajansa kanssa. Kaikki yksilökohtainen oppilashuollon työ perustuu vapaaehtoisuuteen. Opetuksen tai koulutuksen järjestäjän palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat kuitenkin velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Lastensuojeluilmoitus (25§) tehdään ensisijaisesti yhteistyössä lapsen ja tämän huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä.
Oppilaan tai huoltajan suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan asiassa
tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta.
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.
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Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. 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. 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
Oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, paikallisen opetussuunnitelman oppilashuollon osuus sekä koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.
Oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma sisältää seuraavat kokonaisuudet:
1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
3. Yksilöllisen oppilashuollon järjestämisestä
4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa.
Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on
tarkistettu.

LUKU 9 OPETUSKIELET JA KULTTUURIEN MONINAISUUS
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Koulun monikansallisen oppilaskunnan kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan opetuksessa huomioon voimavarana. Oppilaan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti ja
häntä ohjataan tuntemaan, ymmärtämään ja kunnioittamaan jokaisen kansalaisen perustuslain mukaista oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Tavoitteena on ohjata oppilaita arvostamaan eri kieliä
ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa oppilaiden kielellistä tietoisuutta ja metalingvistisiä taitoja. Koulutyöhön voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita, joissa opettajat ja oppilaat käyttävät kaikkia osaamiaan kieliä. Opetuksessa hyödynnetään oppilaiden ja mahdollisuuksien mukaan heidän huoltajiensa ja yhteisönsä tietämystä omasta kieli- ja kulttuurialueestaan. Kulosaaren yhteiskoulun opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kaksikielisessä opetuksessa huolehditaan molempien kielten termistön ja käsitteiden omaksumisesta.
Monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä
sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.
Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta tarvittaessa yhteistyössä Helsingin kaupungin opetusviraston kanssa.
Suomi äidinkielenä ja kirjallisuus -oppimäärän sijasta oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita eikä hänen osaamisensa ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen tai hänen suomen kielen taitonsa on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.
Joissakin tapauksissa oppilas voi opiskella suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän samassa
opetusryhmässä äidinkielen oppimäärän kanssa, jolloin oppilaan suoritukset arvioidaan s2-oppimäärän mukaan. Kun tämä ei ole tarkoituksenmukaista, oppilas opiskelee erillisessä s2-opetusryhmässä.
Oppilaan oman äidinkielen ja suomen kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa tukea
myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.

LUKU 10 KAKSIKIELINEN OPETUS
Kulosaaren yhteiskoulun opetuskielet ovat suomi ja englanti. Äidinkieli ja kirjallisuus -oppimäärä
opiskellaan suomen kielellä, joka on perusopetuslaissa tarkoitettu koulun varsinainen opetuskieli.
Englanninkielisen perusopetuksen lisäksi tarjolla on vapaaehtoinen Native English -oppimäärä, joka
opiskellaan englanniksi äidinkielen oppimäärän omaisesti, mutta vuosiviikkotuntimäärältään suppeampana kokonaisuutena. Kodin ja koulun yhteistyön turvaamiseksi huoltajille tarkoitettu tiedotus
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ja keskeiset asiakirjat ovat saatavilla sekä suomeksi että englanniksi. Koulussa opiskelee oppilaaksiottoalueella asuvista muodostuva suomenkielinen ryhmä/ryhmiä, pääosin englanniksi opiskeleva
ryhmä/ryhmiä sekä useita kaksikielisesti opiskelevia ryhmiä.

10.1 Kaksikielisen ja vieraskielisen opetuksen tavoitteet ja opetuksen järjestäminen
Kaksikielisellä opetuksella pyritään saavuttamaan hyvä ja monipuolinen kielitaito sekä koulun opetuskielessä suomessa (joko äidinkielen tai suomi toisena kielenä -oppimäärä) että kaksikielisen opetuksen ns. kohdekielessä englannissa (A-kielen tasoinen oppimäärä ja mahdollisesti lisäksi vapaaehtoinen Native English -oppimäärä). Kaksikielisen opetuksen pitkän tähtäimen tavoitteena on perustan luominen elinikäiselle kielten oppimiselle sekä kielten ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiselle. Kaksikielisessä opetuksessa oppilaille tarjotaan autenttinen kielenkäyttöympäristö. Tavoitteeseen pyritään järjestämällä äidinkielen ja kirjallisuuden sekä englannin kielen tuntien lisäksi eri oppiaineiden opetusta kummallakin kielellä ja hyödyntämällä molempia kieliä koulun arjessa myös
opetuksen ulkopuolella. Kaikissa oppiaineissa pyritään ensisijaisesti valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin niin, ettei englanninkielinen opetus vaikeuta niiden saavuttamista.
Kaksikielisessä opetuksessa painottuu luonnollinen viestintä ja vuorovaikutus, toiminnallisuus ja oppilaiden aktiivinen kielenkäyttö. Oppilaan mahdollisuuksia käyttää oppiainekohtaisesti sekä suomen
että englannin kieltä tuetaan tietoisesti ja myös yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa. Kaksikielinen ja vieraskielinen opetus heijastuu koko koulun toimintakulttuuriin. Koulussa on runsas kielten
ja kulttuurien kirjo niin oppilaiden kuin koulun henkilökunnankin keskuudessa. Tämä antaa paljon
mahdollisuuksia tuoda kieliä ja kulttuureita esiin koulun arjessa, kehittää kulttuurien kohtaamistaitoja ja ruokkia monikielisyyttä. Samalla koulu tukee oppilaan monikielistä ja kulttuurisesti monikerroksista identiteettiä niin jokapäiväisen kohtaamisen kuin ennaltaehkäisevän oppilashuollon keinoin.
Siltä osin kuin perusopetuksen seitsemännelle luokalle tulevat oppilaat samalla siirtyvät luokanopetuksesta aineenopetukseen ja/tai yksikielisestä opiskelusta kaksikieliseen, otetaan siirtymävaiheen
vaatimukset huomioon opetusta suunniteltaessa. Tietoja oppilaiden aiemmista opintojen järjestelyistä saadaan niin sanotuissa nivelpalavereissa lähettävien koulujen edustajilta.
Sekä englannin että suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksessa kehitetään oppilaiden kielitaitoa
monipuolisesti ja samalla ottaen huomioon eri oppiaineiden asettamat vaatimukset kielitaidolle.
Oppiaineiden opetuksen muuttuessa käsitteellisemmäksi tarvitaan myös vaativamman asiatekstin
tuottamis- ja ymmärtämistaitoja sekä taitoa keskustella vaativista aiheista. Myös oikeakielisyyteen
kiinnitetään huomiota lisääntyvässä määrin. Molempien kielten kehittymistä tuetaan ja seurataan.
Se, mitä oppiaineita kaksikielisessä opetuksessa milläkin vuosiluokkatasolla opiskellaan suomeksi ja
mitä englanniksi, vaihtelee lukuvuosittain ja opetusryhmittäin. Toteutuma on nähtävissä kunkin lukuvuoden työjärjestyksestä. Tavoitteena on, että yläluokkien kolmen vuoden aikana opinnoista noin
puolet on suoritettu suomeksi ja puolet englanniksi. Näin ollen on kyse niin sanotusta laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta. Tällä tarkoitetaan opetusta, jossa vähintään 25 % perusopetuksen
koko oppimäärän opetuksesta järjestetään kohdekielellä. Osuus lasketaan koko tuntimäärästä niillä
vuosiluokilla, joilla laajamittaista kaksikielistä opetusta toteutetaan. Toteutumista seurataan muutaman vuoden välein tehtävällä kyselyllä, jolla kartoitetaan opetusryhmittäin käytettyä opetusmateriaalia ja opetuksessa käytettyä kieltä.
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Eri oppiaineiden opetus englanniksi edellyttää opettajalta kielitietoista ja kielipedagogista otetta
sekä riittävää kielenhallintaa niin, että oppilaalla on mahdollisuus tutustua erilaisiin kielenkäytön
konventioihin ja kullekin oppiaineelle tyypillisiin teksteihin. CLIL (Content and Language Integrated
Learning) -opetuksessa korostuu havainnollisuus ja konkreettisuus, oppilaskeskeiset työtavat ja vuorovaikutteisuus. Oppilaita rohkaistaan käyttämään englannin kieltä eri oppiainesisältöjä opiskeltaessa. Tavoitteena on, että oppilaat ovat samanaikaisesti sekä kielen oppijoita että kielen käyttäjiä.
Oppilaiden englannin kielen tuottamista tuetaan opettajan ja muiden oppilaiden vertaistuella. Samoin varmennetaan, että oppilaiden äidinkielinen käsitteiden hallinta sekä tekstien ymmärtäminen
ja tuottaminen kehittyvät ikäkauden mukaiselle tasolle myös eri oppiaineiden opetuksessa.
Eri oppiaineiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen yleisiä arviointiperusteita riippumatta
siitä, millä kielellä niitä on opetettu. Perusopetuksen päättöarvioinnissa englannin kielen tavoitteiden saavuttaminen arvioidaan A1-kielen päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti. Päättötodistukseen kirjataan maininta oppilaan osallistumisesta kaksi- tai vieraskieliseen opetukseen.
Kaksikielisessä ja vieraskielisessä opetuksessa olevien oppilaiden kielitausta vaihtelee eikä kaikkien
oppilaiden äidinkieli ole kumpikaan opetuskielistä. Osa oppilaista tulee kouluun ulkomailta niin
myöhäisessä perusopetuksen vaiheessa, että oppisisältöjen opiskelu suomeksi ei ole mahdollista.
Sekä vieraskielisessä että kaksikielisessä olevien oppilaiden suomen kielen kehittymisestä huolehditaan oppilaan lähtökohdista käsin, jotta hänellä olisi peruskoulun päätettyään mahdollisimman laajat jatko-opintomahdollisuudet.
Pedagogisissa arvioissa ja tukitoimissa huomioidaan kaksikielinen kielenkehitys ja pohditaan millä
kielellä ja millaista tukea voidaan antaa. Perusopetuslain mukaan oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja riittävää tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin heti, kun tarvetta ilmenee. Oppilaan tuen tarvetta seurataan säännöllisesti, ja tukea annetaan tarpeen mukaan. Tarkoitus on, että oppilas saa
suunnitelmallista, jatkuvaa tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki
suunnitellaan yhteistyössä opettajien, oppilaan ja oppilaan huoltajien sekä oppilashuollon kesken.

10.2 Kaksikielisen ja vieraskielisen opetuksen oppilaaksioton perusteet
Kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen oppilaaksiotto perustuu suomen ja englannin kielen taitoa mittavaan soveltuvuuskokeeseen. Pääosin englanninkieliseen opetukseen oppilaaksiotto perustuu englannin kielen soveltuvuuskokeeseen. Kummankin kokeen avulla pyritään varmistamaan, että
oppilaan kielitaito on riittävän hyvä niin, ettei kaksi- tai vieraskielinen opiskelu käy oppilaalle liian
vaativaksi. Kaksi- ja vieraskielinen opetus on tarkoitettu oppilaille, joilla on kokemuksia vieraalla kielellä opiskelusta, tuleva tarve vieraskieliseen opiskeluun tai halu kehittää kieli- ja kulttuuritaitojaan.

LUKU 11 ERITYISEEN MAAILMANKATSOMUKSEEN TAI KASVATUSOPILLISEEN JÄRJESTELMÄÄN PERUSTUVA PERUSOPETUS
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Hyväksilukemisen periaatteet
Mikäli Kulosaaren yhteiskoulun oppilas osallistuu jonkin toisen tahon järjestämään erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaan perusopetukseen, hänet voidaan vapauttaa vastaavassa määrin katsomusopetuksesta ja/tai muiden aineiden opetuksesta ja hyväksyä kyseiset opinnot osaksi oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen suorittamista.

LUKU 12 VALINNAISUUS PERUSOPETUKSESSA
Perusopetuksen valinnaisten opintojen yhteisenä tehtävänä on syventää ja laajentaa opintoja sekä
vahvistaa jatko-opintovalmiuksia. Oppilas saa mahdollisuuden kehittää osaamistaan kiinnostuksensa suunnassa. Valinnaisuus tukee opiskelumotivaatiota ja kartuttaa valintojen tekemisen taitoja.
Taito- ja taideaineiden opiskelu tukee kokonaispersoonallisuuden ja sosiaalisten taitojen kehittymistä.

12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit
Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki,
kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi
näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia. Valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta ja ne
myös arvioidaan osana tätä opetusta.
Peruskoulun yläluokilla taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien opiskelu perustuu oppilaan
omaan valintaan. Neljä viidestä tunnista opiskellaan vuosiluokittaisissa ryhmissä ja yksi vuosiluokkiin ja koulutasoon sitomattomassa ryhmässä yhdessä lukion kanssa. Valinnaiskurssien tavoitteet,
sisällöt, työtavat ja muut opiskeluun ja sen järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat kuvataan kunkin
valinnaisen oppiaineen tai oppiainekokonaisuuden opetussuunnitelmassa. Kursseista yksi opiskellaan seitsemännellä vuosiluokalla ja kaksi sekä kahdeksannella että yhdeksännellä vuosiluokalla.

12.2 Valinnaiset aineet
Valinnaisten aineiden yhteenlaskettu määrä on vähintään yhdeksän vuosiviikkotuntia vuosiluokilla
1-9. Valinnaisena aineena voidaan tarjota perusopetuksen yhteisten aineiden syventäviä ja soveltavia opintoja tai useasta aineesta muodostettuja oppiainekokonaisuuksia. 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. Kulosaaren yhteiskoulun yhdeksäsluokkalaiset suorittavat yhtenä valinnaisena yhteiskuntaopin ja englannin kielen kurssin, jolla harjoitellaan sekä muodollista viestintää että yhteiskunnallista vaikuttamista Model United Nations -simulaatioon osallistumalla.
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12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät
A-englannin ja B1-ruotsin lisäksi oppilas voi opiskella ruotsia myös A-kielenä sekä espanjaa, ranskaa
ja saksaa joko A- tai B2-kielenä. Tuntien jakautuminen vuosiluokille määritellään koulun tuntijaossa
ja opiskelun tavoitteet opetussuunnitelman oppiainekohtaisessa opetussuunnitelmassa. Vapaaehtoista A-kieltä (A2-kieli) opiskellaan yläluokilla seitsemän vuosiviikkotuntia, joista osa otetaan valinnaisiin aineisiin varatuista vuosiviikkotunteja ja osa on perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit sekä yksi valinnaisiin aineisiin varattu vuosiviikkotunti. A2-kielten tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteerit ovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.
Valinnaisen B-kielen (B2-kieli) laajuus on viisi vuosiviikkotuntia ja sen tuntimäärä otetaan valinnaisten aineiden vuosiviikkotuntimäärästä koulun tuntijaossa määritellyllä tavalla.

LUKU 13 VUOSILUOKAT 7-9
13.1 Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe sekä vuosiluokkien 7-9 tehtävä
Perusopetuksen kullakin vuosiluokkakokonaisuudella on yhteisten tehtävien lisäksi oma erityinen
tehtävänsä. Sen hoitaminen edellyttää oppilaiden ikäkauden ja kehitysvaiheen huomioonottamista
sekä huolenpitoa oppilaiden sujuvista siirtymistä koulupolun nivelvaiheissa.
Vuosiluokkien 6 ja 7 välinen siirtymävaihe
Siirryttäessä kuudennelta seitsemännelle luokalle pidetään määrällisesti suurimman lähettävän
koulun / tärkeimpien lähettävien koulujen kanssa ns. nivelpalaveri, johon osallistuu kulloinkin sopivaksi katsottu opiskeluhuollon edustus, usein yläluokkien apualaisrehtori, erityisopettaja, kuraattori
ja koulupsykologi. Palaverissa keskustellaan siirtyvien ryhmien ja yksilöiden opiskelun järjestämisestä. Yksittäisistä erityisen tuen piirissä olevista oppilaista lähettävän koulun ja Kulosaaren yhteiskoulun erityisopettajat voivat keskustella ja siirtää tarvittavat tiedot. Myös lain edellyttämä erityisen
tuen päätöksen tarkistaminen tehdään ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä.
Kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen merkitys korostuu siirtymävaiheessa. Siirtymä tarkoittaa
oppilaille usein uuteen ryhmään sopeutumista, uusiin opettajiin ja ympäristöön tutustumista. Koulun tehtävä on huolehtia, että myös näillä vuosiluokilla työskentelytavat ja arviointikäytännöt ovat
oppilaiden ikäkauteen ja edellytyksiin soveltuvia. Tärkeää on, että kotona ja koulussa huolehditaan
myös 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 asioista ja valinnoista päättämiseen on tärkeää.
Seitsemänsien luokkien tutustumisillassa toukokuussa tulevat seitsemäsluokkalaiset tapaavat uudet
luokkatoverinsa ja luokanvalvojansa. Heidät kutsutaan tilaisuuteen yhdessä huoltajiensa kanssa. Illan kuluessa kerrotaan koulun käytänteistä, tarkistetaan kielivalinnat, saadaan matrikkelitiedot sekä
mahdolliset allergiatiedot ja mahdollisesti suoritetaan jo yhden valinnaisen kurssin valinta.

päivitetty 15.05.2018

53

Syksyllä koulun alettua kodin ja koulun yhteistyö jatkuu vanhempainillan merkeissä ja koulussa luokan ryhmäytymiseen kiinnitetään erityistä huomiota heti koulun alettua luokanvalvojan ja muiden
opettajien johdolla ja tukioppilaiden avustamana.
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. Oppilaiden väliset yksilölliset kehityserot, myös poikien ja
tyttöjen usein erilainen kehitysrytmi, alkavat näkyä aiempaa selvemmin ja vaikuttavat koulutyöhön.
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.
Yhteisistä pelisäännöistä ja hyvistä käytöstavoista sopiminen oppilaiden ja huoltajien kanssa luo turvallisuutta ja edistää koulutyön onnistumista.
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.
Yhteisön jäsenenä kasvamisen onnistumista seurataan jatkuvan havainnoinnin lisäksi erilaisilla kyselyillä sekä haastatteluissa, joihin kutsutaan myös huoltaja mukaan sekä seitsemännellä että kahdeksannella luokalla.
Perusopetuksen päättäminen ja seuraavaan koulutusvaiheeseen siirtyminen
Perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa oppilaat suuntautuvat jatko-opintoihin ja tekevät
päätöksiä koulutus- ja uravalinnoistaan. Siirtymän aikana tehdään monialaista yhteistyötä sekä vuorovaikutusta oppilaiden ett’ 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 saavat tietoa erilaisista peruskoulun jälkeisistä mahdollisuuksista sekä ohjausta niin opinto-ohjaajalta kuin eri oppiaineiden opetta-
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jiltakin. Oppilaiden kanssa keskustellaan heidän suunnitelmistaan ja autetaan oppilaita ymmärtämään jatko-opintojen asettamia vaatimuksia sekä tekemään realistisia valintoja. Opinto-ohjaajalla
on tässä keskeinen rooli.

13.2 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. Oppimiskokonaisuuksien painotukset ja niiden jakautuminen yläkoulun ajalle Kulosaaren yhteiskoulussa on kuvattu
tarkemmin luvussa 3.4.
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
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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, hy-
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vinvointia 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, myö-
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hemmissä 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.
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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.

13.3 Oppiaineet vuosiluokilla 7-9
Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin
liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin
ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä
näkökulmia kussakin oppiaineessa.
Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät
sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

13.3.1 SUOMEN KIELI JA KIRJALLISUUS
Oppiaineen tehtävä
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Suomen kieli ja kirjallisuus on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä. Oppiaineen opetuksen
tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata heitä kiinnostumaan
kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä tiedostamaan omat tapansa viestiä ja käyttää kieltä.
Oppilaiden arjen kieli- ja tekstitaitoja laajennetaan, jotta he saavat valmiuksia havaintojen ja ilmiöiden käsitteellistämiseen ja ajattelunsa kielentämiseeen sekä luovuutensa kehittämiseen. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista.
Opetuksen tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat kulttuurisisältöihin, joista keskeisiä ovat sanataide, media, draama, teatteritaide sekä puhe- ja viestintäkulttuurit. Kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on innostaa lukemaan monipuolisesti erilaista kirjallisuutta. Oppilaita ohjataan toimimaan
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja monimediaisessa oppimisympäristössä. Oppilaita rohkaistaan
oma-aloitteisiksi ja osallistuviksi kansalaisiksi, jotka osaavat perustella näkemyksensä ja vaikuttaa
sekä omaan elämäänsä että ympäröivään yhteiskuntaan eri viestintävälineitä hyödyntäen.
Tavoitteet
● Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: oppilas oppii toimimaan tavoitteellisesti ja ilmaisemaan itseään erilaisissa viestintäympäristöissä ja esitystilanteissa sekä monipuolistaa ryhmäviestintätaitojaan. Hän osaa perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä kielellisiä ja
viestinnällisiä valintojaan. Oppilas on tietoinen omista vahvuuksistaan ja kehittämisalueistaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä.
● Tekstien tulkitseminen: oppilas kehittää tekstien ymmärtämisessä, analysoimisessa ja tulkitsemisessa tarvittavia taitoja ja strategioita. Hän oppii erittelevää ja kriittistä lukutaitoa ja kehittää taitoaan arvioida erilaisista lähteistä hankkimaansa tietoa. Oppilas kiinnostuu lukemaan ja valitsemaan myös itselleen uudenlaisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä ja monipuolistaa luku-, kuuntelu- ja katselukokemuksiaan sekä ymmärtää fiktion keinoja.
● Tekstien tuottaminen: oppilas oppii ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla
monimuotoisia tekstejä ja vahvistaa tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitojaan. Hän tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia, kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä monimediaisessa ympäristössä. Oppilas oppii erilaisia tekstin tuottamisen prosesseja ja tunnistaa omia vahvuuksiaan sekä kehittämiskohteitaan tekstin tuottajana. Hän osaa käyttää erilaisia lähteitä ja hallitsee viittaustekniikat sekä toimii eettisesti ja tekijänoikeuksia kunnioittaen. Oppilas tuottaa
tekstejä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa, antaa ja ottaa vastaan palautetta sekä oppii
arvioimaan itseään tekstin tuottajana. Oppilas hallitsee yleiskielen ja kirjoitetun kielen konventiot.
● Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: oppilas syventää kielitietoisuuttaan ja
kiinnostuu kielen ilmiöistä ja osaa tunnistaa kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä
ja sävyjä. Oppilas ymmärtää kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia. Hän avartaa kirjallisuus- ja kulttuurinäkemystään ja tutustuu kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen
sekä kirjallisuuden eri lajeihin. Oppilas tutustuu Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen kielen taustaan ja piirteisiin. Hän ymmärtää äidinkielen merkityksen ja tiedostaa oman kulttuurisen ja kielellisen identiteettinsä. Oppilasta innostetaan aktiiviseksi kulttuuritarjonnan käyttäjäksi.
Työtavat
Tunneilla käytetään vaihtelevia työtapoja, esimerkiksi opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Erilaisia tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen.
Prosessi - ja projektityöskentelyn avulla yhdistetään oppiaineen eri sisältöalueita toisiinsa. Draamaa
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käytetään erityisesti kirjallisuuden opetuksessa. Suomen kielen ja kirjallisuuden opetusta integroidaan muiden oppiaineiden, esimerkiksi historian, katsomusaineiden, kuvataiteen, maantieteen ja
vieraiden kielten kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan koulun ulkopuoliseen kulttuuri- ja
mediatarjontaan.
Arviointi
Vuosiluokilla 7 - 9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista ja ohjaavaa. Oppilaalle annetaan
säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa tavoitteisiin. Vuosiluokilla 7 - 9 opetuksen kaikki neljä tavoitealuetta ovat oppimisen arvioimisessa yhtä tärkeitä. Arviointi perustuu monipuolisiin suullisiin ja kirjallisiin näyttöihin sekä opettajan havaintoihin erilaisissa
kielenkäyttö- ja tekstianalyysitilanteissa. Itsearvioinnin lisäksi harjoitellaan vertaisarviointia.
Seitsemännellä, kahdeksannella ja yhdeksännellä vuosiluokalla oppilaat saavat numeroarvosanan,
kun äidinkieltä ja kirjallisuutta on opiskeltu 1,33 kurssia, ja seuraavan kerran, kun oppiainetta on
opiskeltu 1,67 kurssia eli kaksi kertaa lukuvuodessa. Yhdeksännellä vuosiluokalla oppilaat saavat lisäksi numeroarvosanan viimeisestä kurssista eli yhteensä kolme kertaa lukuvuodessa.
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.
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Opetuksen tavoite

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Vuorovaikutus erilaisissa viestintäympäristöissä

Oppilas osaa toimia tavoitteen mukaisesti erilaisissa viestintäympäristöissä ja -tilanteissa, osoittaa ymmärtävänsä muiden puheenvuoroja ja
osaa tarkkailla oman viestintänsä vaikutuksia muihin.

Vuorovaikutustilanteissa
toimiminen
T1 ohjata oppilasta laajen- S1
tamaan taitoaan toimia
tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
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T2 kannustaa oppilasta
S1
monipuolistamaan ryhmäviestintätaitojaan ja kehittämään taitojaan perustella näkemyksiään sekä
kielellisiä ja viestinnällisiä
valintojaan

Vuorovaikutus ryhmässä

Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä ja perustella
sen uskottavasti. Oppilas
ottaa toisten näkemykset
huomioon ja tekee yhteistyötä heidän kanssaan
vuorovaikutustilanteissa.

T3 ohjata oppilasta monipuolistamaan kokonaisilmaisun taitojaan erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa, myös draaman
keinoin.

S1

Kokonaisilmaisun ja esiintymisen taidot

Oppilas osaa ilmaista itseään ja käyttää tavoitteen
ja tilanteen mukaisesti kokonaisilmaisun keinoja.
Oppilas osaa esittää sekä
spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai
puhe-esityksen ja ottaa
esittäessään huomioon
yleisönsä ja käyttää joitakin havainnollistamisen
keinoja.

T4 kannustaa oppilasta sy- S1
ventämään viestijäkuvaansa niin, että hän oppii
havainnoimaan omaa
viestintäänsä, tunnistamaan vahvuuksiaan sekä
kehittämisalueitaan erilaisissa, myös monimediaisissa viestintäympäristöissä

Vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Oppilas osaa arvioida
omia vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen
pohjalta ja nimetä kehittämiskohteita.

Tekstinymmärtämisen strategiat

Oppilas osaa käyttää tekstinymmärtämisen strategioita itsenäisesti.
Oppilas osaa arvioida
omaa lukutaitoaan ja nimetä
kehittämiskohteita.

Tekstimaailman monipuolistuminen ja monilukutaito

Oppilas osaa käyttää ja
tulkita ohjatusti erityyppisiä, monimuotoisia ja

Tekstien tulkitseminen
T5 ohjata oppilasta kehittämään tekstien lukemisessa, ymmärtämisessä,
tulkinnassa ja analysoimisessa tarvittavia strategioita ja metakognitiivisia
taitoja sekä taitoa arvioida oman lukemisensa
kehittämistarpeita

S2

T6 tarjota oppilaalle moni- S2
puolisia mahdollisuuksia
valita, käyttää, tulkita ja
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arvioida monimuotoisia
kaunokirjallisia, asia- ja
mediatekstejä

myös itselleen uudenlaisia
tekstejä.

T7 ohjata oppilasta kehit- S2
tämään erittelevää ja
kriittistä lukutaitoa, harjaannuttaa oppilasta tekemään havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan niitä
tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja laajentamaan sana- ja käsitevarantoa

Tekstien erittely ja tulkinta

Oppilas osaa tarkastella
tekstejä kriittisesti, tunnistaa tekstilajeja ja osaa
kuvailla joitakin, pohtivien, kantaa ottavien ja
ohjaavien tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.
Oppilas ymmärtää, että
teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

T8 kannustaa oppilasta
S2
kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä
hankkimaansa tietoa ja
käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla

Tiedonhankintataidot ja lähdekriittisyys

Oppilas osaa nimetä tiedonhaun keskeiset vaiheet ja tietää, mistä ja miten tietoa voidaan hakea.
Oppilas osaa arvioida tietojen käytettävyyttä ja
lähteiden luotettavuutta.

T9 kannustaa oppilasta
S2
laajentamaan kiinnostusta
itselle uudenlaisia fiktiivisiä kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan ja monipuolistamaan luku-,
kuuntelu- ja katselukokemuksiaan ja niiden jakamisen keinoja sekä syventämään ymmärrystä fiktion keinoista

Fiktiivisten tekstien erittely ja
tulkinta ja lukukokemusten jakaminen

Oppilas osaa tulkita fiktiivisiä tekstejä, käyttää keskeisimpiä käsitteitä puhuessaan teksteistä ja osaa
liittää tekstit johonkin
kontekstiin.
Oppilas löytää itsenäisesti
itselleen ja tilanteeseen
sopivaa luettavaa, kuunneltavaa ja katseltavaa.
Oppilas lukee useita kirjoja ja osaa jakaa lukukokemuksiaan.

Tekstien tuottaminen
T10 rohkaista oppilasta ilmaisemaan ajatuksiaan
kirjoittamalla ja tuottamalla monimuotoisia
tekstejä sekä auttaa oppilasta tunnistamaan omia

päivitetty 15.05.2018

S3

Ajatusten ilmaiseminen, teksti- Oppilas tuottaa ohjatusti
maailman monipuolistuminen myös itselleen uudenlaisia
ja monilukutaito
tekstejä,
kokeilee erilaisia tapoja ja
keinoja tuottaa tekstiä ja
ilmaista näkemyksiään.
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vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan tekstin
tuottajana

Oppilas osaa kuvailla itseään tekstien tuottajana.

T11 tarjota oppilaalle tilai- S3
suuksia tuottaa kertovia,
kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti pohtivia ja kantaa
ottavia tekstejä, myös
monimediaisissa ympäristöissä, ja auttaa oppilasta
valitsemaan kuhunkin
tekstilajiin ja tilanteeseen
sopivia ilmaisutapoja

Tekstilajien hallinta

Oppilas osaa ohjatusti
tuottaa kertovia, kuvaavia, ohjaavia ja erityisesti
pohtivia ja kantaa ottavia
tekstejä ja käyttää niille
tyypillisiä ilmaisutapoja.

T12 ohjata oppilasta vah- S3
vistamaan tekstin tuottamisen prosesseja, tarjota
oppilaalle tilaisuuksia
tuottaa tekstiä yhdessä
muiden kanssa sekä rohkaista oppilasta vahvistamaan taitoa antaa ja ottaa
vastaan palautetta sekä
arvioida itseään tekstin
tuottajana

Tekstien tuottamisen prosessien hallinta

Oppilas osaa nimetä tekstien tuottamisen prosessin vaiheita ja osaa työskennellä niiden mukaisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilas antaa ja vastaanottaa palautetta teksteistä ja osaa arvioida
omia tekstintuottamisen
taitojaan ja nimetä niiden
kehittämiskohteita.

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa
tekstien tuottamisessa,
syventämään ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan
yleiskielen hallintaa antamalla tietoa kirjoitetun
kielen konventioista

S3

Kirjoitetun kielen konventioiden hallinta ja kirjoitustaito

Oppilas tuntee kirjoitettujen tekstien perusrakenteita ja kirjoitetun yleiskielen piirteitä ja osaa
hyödyntää tietoa tekstejä
kirjoittaessaan ja muokatessaan. Oppilas kirjoittaa
sujuvasti käsin ja tieto- ja
viestintäteknologiaa hyödyntäen.

T14 harjaannuttaa oppilasta vahvistamaan tiedon
hallinnan ja käyttämisen
taitoja ja monipuolistamaan lähteiden käyttöä ja
viittaustapojen hallintaa

S3

Tiedon esittäminen, hallinta ja
eettinen viestintä

Oppilas osaa käyttää
omissa teksteissään muualta hankittua tietoa.
Oppilas osaa tehdä muistiinpanoja, tiivistää hank-
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omassa tekstissä sekä
opastaa oppilasta toimimaan eettisesti verkossa
yksityisyyttä ja tekijänoikeuksia kunnioittaen.

kimaansa tietoa ja käyttää lähteitä omassa tekstissään.
Oppilas noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa merkitä lähteet.

Kielen, kirjallisuuden ja
kulttuurin ymmärtäminen
T15 ohjata oppilasta syS4
ventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen
rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia

Kielitietoisuuden kehittyminen

Oppilas osaa kuvailla
tekstien kielellisiä ja
tekstuaalisia piirteitä,
pohtia niiden merkityksiä
ja kuvata eri rekisterien
ja tyylien välisiä eroja.

T16 kannustaa oppilasta
S4
avartamaan kirjallisuus- ja
kulttuurinäkemystään, tutustuttaa häntä kirjallisuuden historiaan ja nykykirjallisuuteen, kirjallisuuden
eri lajeihin sekä auttaa
häntä pohtimaan kirjallisuuden ja kulttuurin merkitystä omassa elämässään, tarjota oppilaalle
mahdollisuuksia luku- ja
muiden kulttuurielämysten hankkimiseen ja jakamiseen

Kirjallisuuden tuntemuksen, kulttuuritietoisuuden ja
lukuharrastuksen kehittyminen

Oppilas tuntee ja ymmärtää kulttuurin monimuotoisuutta sekä osaa kuvata omia kulttuurikokemuksiaan. Oppilas tuntee
kirjallisuuden vaiheita ja
suomalaisen kulttuurin
juuria.
Oppilas tuntee kirjallisuuden päälajit ja on lukenut
sovitut kirjat.

T17 ohjata oppilas tutusS4
tumaan Suomen kielelliseen ja kulttuuriseen monimuotoisuuteen, suomen
kielen taustaan ja piirteisiin ja auttaa oppilasta
pohtimaan äidinkielen
merkitystä sekä tulemaan

Kielen merkityksen ja aseman
hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla Suomen kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta.
Oppilas osaa kuvailla äidinkielten merkitystä ja
suomen kielen piirteitä ja
asemaa muiden kielten
joukossa.
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tietoiseksi omasta kielellisestä ja kulttuurisesta
identiteetistään sekä innostaa oppilasta aktiiviseksi kulttuuritarjonnan
käyttäjäksi ja tekijäksi
Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain
AI

kurssit 1-3

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Lukemisen ja kirKriittinen ja anajoittamisen pe- Oman mielipiteen ilmaisu lyyttinen lukemirusstrategiat
ja perusteleminen
nen

kurssi 4-6

Kulttuurinen lukutaito,
puheviestintä,kirjallisuutta eri kulttuureista,
pohjatekstien teemat,
draama

kurssit 7-10

Kulttuurinen lukutaito, puheviestintä, kirjallisuushistoria, sukukielet, kansanperinne, pohjatekstien teemat,
draama

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Kulttuurinen lukutaito, puheviestintä,
draama, pohjatekstien teemat

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Draama, pohja- Draama, pohjatekstien
tekstien teemat teemat

Draama, pohjatekstien teemat

L4 Monilukutaito

Luetaan ja tuotetaan monipuo- Luetaan ja tuotetaan molisesti erilaisia
nipuolisesti erilaisia tekstitekstilajeja
lajeja

Luetaan ja tuotetaan monipuolisesti erilaisia tekstilajeja

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Käytetään omien
Käytetään omien
tekstien tuotta- Käytetään omien tekstien tekstien tuottamimisen välineenä tuottamisen välineenä
sen välineenä

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Puheviestinnän
ja kirjoittamisen Puheviestinnän ja kirjoittaidot
tamisen taidot

Puheviestinnän ja
kirjoittamisen taidot, työhakemus,
työhaastattelu

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Eri viestintävälineiden käyttö,
erilaisten tekstien kirjoittaminen, puheviestintä, pohjatekstien teemat

Eri viestintävälineiden käyttö, erilaisten tekstien
kirjoittaminen, puheviestintä, pohjatekstien teemat
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7. vuosiluokka
Kurssit 1 – 3
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Tehdään
erilaisia sekä yhdessä että yksin valmisteltuja puhe-esityksiä, esimerkiksi haastattelu, keskustelu ja
esitelmä. Opiskelua elävöitetään draaman toimintamuotojen avulla.
Tekstien tulkitseminen: Luetaan ja tutkitaan erilaisia fiktiivisiä, media- ja asiatekstejä, esimerkiksi
nuortenromaaneja, kertomuksia, runoja, draamatekstejä ja uutisia sekä verkkotekstejä. Syvennetään luetun ymmärtämistä ja opitaan etsimään tekstistä pääkohdat. Opitaan tekstilajin käsite ja tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja niiden piirteisiin. Harjoitellaan tiedonhakua ja lähdekritiikkiä sekä
lähteiden merkitsemistä. Tutustutaan tekijänoikeuksiin, median tehtäviin ja pohditaan omaa suhdetta mediaan.
Tekstin tuottaminen: tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan. Harjoitellaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamista, esimerkiksi tiivistämistä ja koevastauksen laatimista. Harjoitellaan palautteen antamista ja vastaanottamista. Harjoitellaan tekstin teon eri vaiheita, esimerkiksi aloittaminen, lopettaminen, otsikointi ja kappalejako sekä tekstin suunnittelu. Tutustutaan
yleis- ja puhekielen eroihin, hahmotetaan virkkeiden ja lauseiden rakenteita (pää- ja sivulauseet).
Opiskellaan iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat, välimerkit sekä suoran ja epäsuora esityksen merkitseminen.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, kuten
sanaluokat ja sanojen taipuminen. Tutustutaan kirjallisuuden päälajeihin, proosaan, lyriikkaan ja
draamaan, ja kirjallisuuden erittelyn ja tulkinnan käsitteisiin, kuten henkilöt, miljöö, kertoja, aihe,
juoni ja teema. Käsitellään monipuolisesti erityisesti nuortenkirjoja (kirjavinkkaus, lukupäiväkirja,
draamaharjoitukset). Kannustetaan kirjaston tarjonnan hyödyntämiseen.
8. vuosiluokka
Kurssit 4 - 6
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Vahvistetaan puhumisen ja kuuntelemisen taitoja, erityisesti
ideointi-, väittely- ja ongelmanratkaisutilanteissa. Harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja
perustelemista sekä yksilö- että ryhmäviestintätilanteissa, esimerkiksi vaikuttava puheenvuoro,
väittely, neuvottelu. Opiskelua elävöitetään draaman keinoin.
Tekstien tulkitseminen: Syvennetään tekstien tulkintataitoja lukemalla ja katsomalla sekä fiktiivisiä
että asiatekstejä. Tutustutaan erityisesti erilaisiin pohtiviin ja kantaa ottaviin teksteihin, kuten essee,
arvostelu, yleisönosastokirjoitus. Perehdytään kielen vaikutuskeinoihin, esimerkiksi retoriset keinot,
kielen kuvallisuus ja symboliikka sekä suostuttelun, varmuusasteiden ja asenteiden ilmaisuun. Pohditaan tekstien tarkoitusperiä ja kohderyhmiä ja opitaan tarkastelemaan tekstejä kriittisesti. Perehdytään kuvan analysointiin ja tulkintaan sekä mainontaan ja sen keinoihin. Laajennetaan lukuharrastusta nuortenkirjallisuudesta yleiseen kaunokirjallisuuteen, erityisesti vaikuttaviin ja erilaisia
kulttuureita käsitteleviin kirjoihin.
Tekstin tuottaminen: Tuotetaan sekä kielellisin, visuaalisin että audiovisuaalisin keinoin fiktiivisiä ja
ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan, esimerkiksi novelli, mainos, blogi ja videoblogi. Perehdytään
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erityyppisten tekstien tavoitteisiin. Opiskellaan erityisesti pohtiville ja kantaa ottaville teksteille tyypillisiä tekstuaalisia, visuaalisia ja kielellisiä piirteitä. Tutkitaan sanastoon liittyviä rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan valitsemaan kuhunkin tekstiin sopivat ilmaisutavat (asia- ja arkityyli).
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: Tutustutaan suomen kielen rakenteisiin, kuten
verbien tapaluokat, lauseke ja lauseenjäsenet. Syvennetään tietoisuutta kirjoitetun kielen säännöistä ja kielenhuollon periaatteista. Perehdytään joihinkin kirjallisuuden lajityyppeihin, kuten
kauhu-, fantasia-, rikos- ja tieteiskirjallisuuteen, ja tyylikausiin, kuten romantiikka ja realismi, sekä
elokuvan ilmaisukeinoihin. Käsitellään sananvapautta, sensuuria ja propagandaa.
9. vuosiluokka
Kurssit 7 - 10
Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja sen piirteisiin.
Harjoitellaan puhe- ja kokonaisilmaisun keinoja ja tutustutaan teatteri-ilmaisuun draaman toimintamuotojen avulla. Vahvistetaan kykyä toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, esimerkiksi työhaastattelu, ja tietoisuutta omasta viestijäkuvasta.
Tekstien tulkitseminen: Syvennetään tekstin ymmärtämisen strategioita. Harjoitellaan kirjallisuuden
analysointia ja tulkintaa sekä lisätään käsitteiden käyttöä tekstien tarkastelussa ja vertailussa. Vahvistetaan fiktion, kielen ja kerronnan keinojen tuntemusta. Luetaan erityisesti kotimaisia ja ulkomaisia klassikkoteoksia sekä nykykirjallisuutta. Perehdytään erilaisiin lehti- ja mediateksteihin, esimerkiksi artikkeli ja reportaasi, sekä tarkastellaan kriittisesti median sisältöjä ja vaikutustapoja ja pohditaan median valtaa.
Tekstien tuottaminen: Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä kielellisin, visuaalisin ja audiovisuaalisin keinoin. Syvennetään sekä itsearviointi- että vertaisarviointitaitoja. Harjoitellaan sekä asiatekstien että pohtivien tekstien tuottamista sekä kirjoitetaan kirjallisuudesta, esimerkiksi kirjallisuusessee. Vahvistetaan opiskelussa tarvittavien tekstien tuottamisen taitoja, kuten kappaleiden
rakennetta, sidosteisuutta, lähteiden käyttöä ja niihin viittaamista sekä referointia sekä harjoitellaan
aineistopohjaista kirjoittamista.
Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen: tutustutaan suomen kielitilanteeseen, kielten sukulaisuussuhteisiin, suomen sukukieliin, suomen kielen vaihteluun ja vaiheisiin sekä kielen ohjailun
periaatteisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutustutaan suomen kielelle tyypillisiin äänne-, muoto- ja lauserakenteisiin. Tutkitaan kielten vaikutusta toisiinsa sanaston ja nimistön
tasolla. Syvennetään ymmärrystä kirjoitetun kielen yleispiirteistä (verbin nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet) ja kerrataan kielenhuollon keskeiset periaatteet. Tutustutaan kulttuurin eri ilmenemismuotoihin, kuten kansanperinteeseen, teatteriin ja kirjallisuuden keskeisiin tyylivirtauksiin sekä
yleisen että erityisesti suomalaisen kirjallisuuden vaiheisiin. Kirjallisuusjakson lopuksi laaditaan lopputyö, jossa oppilas osoittaa hallitsevansa sekä asiakirjoittamisen konventiot että fiktiivisen tekstin
tuottamisen.

LUOVA KIRJOITTAMINEN
Tehtävä
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Luovan kirjoittamisen opetuksen lähtökohtana on vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja ilmaisurohkeutta sekä auttaa oppilasta löytämään omat luovat ilmaisutapansa ja vahvistamaan niitä. Tavoittena on kehittää oppilaan persoonallista ilmaisua sekä kykyä toimia vuorovaikutuksessa muiden kirjoittajien kanssa.
Tavoitteet
Oppilas
● rohkaistuu kokeilemaan erilaisia ilmaisun keinoja ja tyylejä.
● laajentaa kirjallista ilmaisutaitoaan ja -rohkeuttaan.
● laajentaa ja syventää sanataiteen keinojen tuntemustaan.
● kehittyy kirjoittamisen avulla hahmottamaan ympäröivää maailmaa.
● löytää kirjoittamisen ilon.
● oppii työskentelemään itsenäisesti, pareittain ja ryhmässä.
● oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille. Oppilas saa kurssin aikana sekä suullista että kirjallista palautetta sekä opettajalta että
muilta oppilailta. Oppilas harjaantuu myös arvioimaan omia tekstejään.
Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain

Oppiaine
B
kurssit 1-2

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

Luova kirjoittaminen kehittää itsetuntemusta ja ajattelutaitoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Aihekokonaisuuden teemoja voidaan käsitellä luovan kirjoittamisen teksteissä. Luovan kirjoittamisen kurssien
keskeistä sisältöä ovat viestintäja vuorovaikutustaitojen sekä
ryhmätyötaitojen kehittäminen.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Luova kirjoittaminen kehittää itsetuntemusta.

L4 Monilukutaito

Kurssin keskeistä sisältöä ovat
viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja tutkiminen.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Luovan kirjoittamisen tunneilla
lähes kaikki tekstit tuotetaan
sähköisessä oppimisympäristössä.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Luovan kirjoittamisen keskeistä
sisältöä ovat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen.
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L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen

Aihekokonaisuuden teemoja voidaan käsitellä luovan kirjoittamisen teksteissä.

Luova kirjoittaminen 1 (vÄI1)
Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla.
Luovan kirjoittamisen 1 -kurssin opetus painottuu oppilaan oman ilmaisurohkeuden vahvistamiseen
ja omien luovien ilmaisutapojen löytämiseen. Kurssilla harjoitellaan sanataiteen ilmaisun perustaitoja sekä yksin, yhdessä että ryhmän kanssa. Myös kirjoitusprosessin eri vaiheisiin tutustuminen,
palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat kurssin keskeisiä sisältöjä. Kurssilla keskitytään kertovan tekstin ilmaisukeinojen harjoitteluun, mutta myös lyriikan ja draaman keinoja voidaan opiskella. Kurssin aikana tuotetaan erityyppisiä tekstejä, esimerkiksi kuvaus, lyhytproosa, novelli, satu,
runo. Kurssin lopuksi voidaan koota portfolio.
Luova kirjoittaminen 2 (vÄI2)
Kurssi suoritetaan yhdeksännellä luokalla.
Luovan kirjoittamisen 2 -kurssilla syvennetään oppilaan tietämystä sanataiteen ilmaisukeinoista ja
genreistä. Omien persoonallisten ja luovien ilmaisutapojen käyttö vahvistuu, ja oppilas tulee entistä
tietoisemmaksi omista luovuuden lähteistään. Kurssin aikana tehdään kirjallinen sanataideprojekti
joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Kurssin aikana voidaan myös tuottaa materiaalia koulun juhliin
tai esityksiin.

DRAAMA
Tehtävä
Draama on taideaine, jonka juuret ovat teatteritaiteessa. Opetuksen lähtökohtana on oppilaan
oman ilmaisun ja draamataitojen sekä draamallisen ajattelun kehittäminen. Opetuksen tehtävänä
on vahvistaa oppilaan itsetuntemusta ja ryhmätyötaitoja, kasvattaa esiintymisrohkeutta ja kehittää
esiintymistaitoja sekä innostaa draamalliseen ilmaisuun.
Tavoitteet
Oppilas
● oppii työskentelemään draamatunnilla itsenäisesti, pareittain ja ryhmässä
● oppii vastaanottamaan ja antamaan palautetta
● kehittää ja monipuolistaa verbaalista ja nonverbaalista ilmaisuaan
● saa rohkeutta itseilmaisuun ja kehittää esiintymistaitojaan
● oppii draaman ja teatteri-ilmaisun perusteita
● rohkaistuu tekemään aloitteita ja tuottamaan ideoita draamaan
● pystyy sitoutumaan yhteiseen fiktioon draamaprosessin ajaksi ja osaa rakentaa fiktion yhdessä muiden kanssa
● harjoittelee improvisaation perustekniikoita
● kokeilee erilaisia rooleja ja esiintymistyylejä.

Arviointi
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Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille. Oppilas saa kurssin aikana suullista palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta.
Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien pai- Oppiaine
nottuminen oppiaineittain
B
kurssit 1-2
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

Draamaopetus kehittää itsetuntemusta ja ajattelutaitoja.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Aihekokonaisuuden teemoja voidaan käsitellä draamaprosesseissa.
Lisäksi draamakurssien keskeistä sisältöä ovat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmätyötaitojen
kehittäminen.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Draamaopetus kehittää itsetuntemusta.

L4 Monilukutaito

Kurssin keskeistä sisältöä ovat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja tutkiminen.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Videokameran käyttö

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Draamakurssien keskeistä sisältöä
ovat viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä ryhmätyötaitojen kehittäminen.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen

Aihekokonaisuuden teemoja voidaan käsitellä draamaprosesseissa.

kurssi kurssit kurssi
4
5-6
7

Draama 1
Kurssi suoritetaan seitsemännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi.
Draama 1 -kurssin opetus painottuu osallistavan teatterin tekemiseen. Osallistavan draaman genreistä voidaan tutustua esimerkiksi prosessidraamaan, foorumteatteriin, työpajateatteriin tai tarinateatteriin. Lisäksi kurssilla tehdään perusharjoituksia, joiden tavoitteena on etsiä oppilaan omia
ilmaisuvaroja, kasvattaa esiintymisrohkeutta sekä vahvistaa kykyä toimia ryhmässä, ottaa kontaktia ja reagoida toisten antamiin impulsseihin. Kurssilla harjoitellaan äänenkäyttöä, tehdään erilaisia
liikeilmaisuun liittyviä harjoituksia sekä aisti-, kontakti- ja rentoutumisharjoituksia. Oppilaat perehtyvät myös improvisaation perustekniikoihin.
Draama 2
Kurssi suoritetaan kahdeksannella luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Draama 2 -kurssin voi
suorittaa ilman edeltävän draama 1 -kurssin suorittamista.
Draama 2 -kurssin opetus painottuu esittävän teatterin tekemiseen. Oppilas syventää tietojaan
draaman ja teatteri-ilmaisun perusteista. Kurssilla tehdään erilaisia ääni-, liike-, aisti, kontakti- ja
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rentoutusharjoituksia, joiden kautta oppilaan itsetuntemus, esiintymisrohkeus ja ryhmätyötaidot
kehittyvät. Lisäksi kurssilla tutustutaan erilaisiin improvisaatiotekniikoihin. Kurssilla voidaan tehdä
myös pieniä projekteja esimerkiksi lyhytelokuvia tai lyhyitä esityksiä koulun juhliin.

PUHEVIESTINTÄ (vÄI3)
Tehtävä
Puheviestintä on suomen kieli ja kirjallisuus -oppiaineen valinnaiskurssi. Puheviestintä on tarkoitettu suoritettavaksi yhdeksännellä luokalla. Kurssin opetuskieli on suomi. Kurssilla syvennetään
puheviestintään liittyviä tietoja ja taitoja sekä opitaan arvioimaan puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.
Tavoitteet
Oppilas syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista sekä
kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan.
Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille. Oppilas saa kurssin aikana suullista palautetta sekä opettajalta että muilta oppilailta.
Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain

Oppiaine
B
kurssit 1-2

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

Käsitellään kurssien sisällöissä.

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Käsitellään kurssien sisällöissä.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Puheviestintä 1 -kurssilla perehdytään esitysgrafiikkaan ja havainnollistamisvälineiden käyttöön.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Puheviestintä 1 -kurssilla käsitellään työelämän vuorovaikutustaitoja.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen

Osallistuminen ja vaikuttaminen
kuuluvat kurssien sisältöihin.

Puheviestintä 1
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Kurssin aikana harjoitellaan vuorovaikutustaitoja sekä esiintymistä monipuolisesti erilaisissa yksilöja ryhmäviestintätilanteissa. Kurssilla painottuvat opiskelun ja työelämän viestintätaidot sekä
oman ilmaisuvarmuuden kehittäminen. Kurssin aikana oppilaat tuottavat erilaisia puhe-esityksiä
kuten erilaisia puheita.
Kurssilla käsitellään puheviestinnän keskeisiä ilmiöitä, vuorovaikutuksen piirteitä sekä perehdytään
erilaisiin puhekulttuureihin. Kurssin keskeisiä teemoja ovat esiintymisvarmuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen, kuuntelun taito, esiintymisjännitys, äänenkäyttö ja rentoutuminen sekä palautteen antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen. Lisäksi harjoiteltavia teemoja ovat argumentointi, vaikuttaminen erilaisissa viestintätilanteissa, väittely, neuvottelu- ja kokoustaidot, työhaastattelu sekä ongelmanratkaisukeskustelu. Kurssilla perehdytään myös ryhmätyötaitoihin, suullisen esityksen laatimiseen, havainnollistamisvälineiden käyttöön sekä neuvottelutaitoihin.
SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS
Oppiaineen tehtävä
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus on äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä. Oppiaineen
opetuksen yleisenä tehtävänä on kehittää oppilaiden kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitoja ja ohjata
heitä kiinnostumaan kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista sekä tiedostamaan omat tapansa viestiä ja käyttää kieltä. Opetus tukee oppilaiden monilukutaidon, kielitietoisuuden ja kielellisen identiteetin rakentumista, ja auttaa heitä rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiä monikulttuurisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren
kasvua kieliyhteisön täysivaltaiseksi jäseneksi, jolla on kielelliset valmiudet jatko-opintoihin. Opetuksen avulla pyritään monilukutaitoon, jonka avulla oppilas osaa hakea tietoa sekä ymmärtää, tuottaa, arvioi ja analysoi erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja suomenkielisiä tekstejä päivittäisessä vuorovaikutuksessa, koulutyöskentelyssä ja yhteiskunnassa. Opetuksessa tuetaan kielitaidon eri osa-alueiden sekä eri tiedonalojen kielen kehittymistä.
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on tukea oppilaan monikielisyyden kehittymistä sekä herättää kiinnostus ja tarjota välineitä kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Yhteistyössä kotien, oman äidinkielen opetuksen sekä muiden oppiaineiden kanssa suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetus auttaa oppilasta rakentamaan kielellistä ja kulttuurista identiteettiään kulttuurisesti monimuotoisessa ja monimediaisessa yhteiskunnassa.
Suomen kielen oppiminen tukee kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Suomi toisena kielenä
ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen lähtökohtana ovat oppilaille merkitykselliset ja tarpeelliset
tekstilajit ja kielenkäyttötilanteet, joiden avulla kielen muotoja, merkityksiä ja käyttöä tutkitaan ja
opitaan analysoimaan. Kielitaitoa kehitetään kaikilla kielen käytön osa-alueilla, joita ovat kuullun
ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen ja kirjoittaminen. Oppilaiden kielen osaaminen
laajenee arkielämän konkreettisesta kielestä käsitteellisen ajattelun kieleen. He saavat valmiudet
havaintojen ja ilmiöiden sekä oman ajattelunsa, tunteidensa ja mielipiteidensä ilmaisemiseen tilanteeseen sopivalla tavalla.
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Kunkin oppilaan tarpeen suomi toisena kielenä -oppimäärään määrittävät oppilasta opettavat opettajat yhdessä. Oppilaan huoltaja päättää oppimääriä koskevista valinnoista. Koska opetus tulee järjestää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, oppimäärän valinnassa on keskeistä, että
oppilas saa hänelle parhaiten soveltuvan oppimäärän mukaista opetusta. Oppilas voi opiskella
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi, ruotsi tai
saame tai hänellä on muutoin monikielinen tausta. Oppimäärän tarpeen selvittämisessä huomioidaan myös seuraavat näkökulmat:
● oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita jollakin tai joillakin kielitaidon osaalueilla, jolloin oppilaan osaaminen ei vielä anna edellytyksiä yhdenvertaiseen kouluyhteisön
jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai
● oppilaan suomen kielen taito ei vielä anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.
Kun oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, hänelle opetetaan
suomea tai ruotsia toisena kielenä joko kokonaan tai osittain suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen sijaan. Opetusjärjestelyiden lähtökohtana ovat oppilaan oppimistarpeet ja kielenoppimisen
vaihe. Mikäli oppilaan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, hänen edistymistään ja suoriutumistaan arvioidaan suhteessa tämän oppimäärän tavoitteisiin ja kriteereihin riippumatta siitä, minkä opetusryhmän yhteydessä kyseinen opetus on järjestetty. Tärkeää on, että oppilas tulee osalliseksi samoista teksteistä ja tekstilajeista kuin luokkatasonsa muutkin oppilaat. Kesken
perusopetuksen Suomeen muuttaneiden oppilaiden opetuksen tavoitteiden asettamisessa ja sisältöjen valinnassa tulee ottaa huomioon oppilaan kielitaito sekä aiemmin opitut tiedot ja taidot. Tarvittaessa laaditaan oppimissuunnitelma. Opetuksessa hyödynnetään tavoitteellisesti erilaisia oppimisympäristöjä, jotka tukevat kielitaidon monipuolista kehittymistä sekä koulussa että sen ulkopuolella. Oppilas voi siirtyä opiskelemaan suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos hänellä
on riittävät edellytykset sen tavoitteiden mukaiseen opiskeluun.
Vuosiluokilla 7–9 opetuksen erityisenä tehtävänä on vakiinnuttaa ja monipuolistaa suomen kielen
taitoa, oppimaan oppimisen ja vuorovaikutuksen taitoja ja monilukutaitoa. Opetuksessa otetaan
huomioon oppilaiden kielitaito ja vahvuudet. Oppilaiden kielitietoutta, tekstimaailmaa ja kulttuurintuntemusta laajennetaan. Kehitetään kielellisiä valmiuksia jatko-opintoja, yhteiskuntaa ja työelämää varten. Kirjallisuuden opetuksessa kannustetaan monipuoliseen, elämykselliseen ja erittelevään lukemiseen.
Tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Tavoitteena on:
● rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan vuorovaikutustilanteissa
● ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja
● kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan ilmaista itseään erilaisissa
tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisukeinoja hyödyntäen.
Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia
sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen
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erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun
käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun
keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.
S2 Tekstien tulkitseminen
Tavoitteena on:
● ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sanaja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten ja kieliopillisten vihjeiden perusteella
● ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.
Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista
lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.
S3 Tekstien tuottaminen
Tavoitteena on:
● ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja
ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omien tekstien malleina ja lähteinä
● auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa.
Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja
ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa
sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja
ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
Tavoitteena on:
● ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa
oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen merkityksiä ja seurauksia
● innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin
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auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään koulun ja yhteiskunnan
monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden kulttuurisidonnaisuutta.

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 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. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
Tavoitteena on:
● ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien
tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta
● ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedonaloilla
● kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman työskentelyn suunnittelua,
jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä.
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.
Työtavat
Tunneilla käytetään vaihtelevia työtapoja, esimerkiksi opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Erilaisia tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen.
Opetusta pyritään integroimaan erityisesti reaaliaineiden kanssa. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan koulun ulkopuoliseen kulttuuri- ja mediatarjontaan.
Arviointi
Vuosiluokilla 7-9 oppilaan oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. 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.
Opintojen aikaisella arvioinnilla tarkoitetaan ennen päättöarviointia toteutettavaa arvioinnin ja palautteen antamisen kokonaisuutta. Opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan
suoriutuminen suhteutettuna hänelle asetettuihin tavoitteisiin.
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Opintojen aikaisessa arvioinnissa 7. luokan ensimmäinen kurssi S21 ja 8. luokan ensimmäinen kurssi
S24 arvioidaan suoritusmerkinnällä. Muissa kursseissa on numeroarviointi.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet. Perusopetuksen päättöarvosanojen tulee olla annettu yhdenvertaisin perustein. Arvioinnin tuloksena annettava numeroarvosana kuvaa oppilaan suoriutumisen tasoa
suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanaa ei siis muodosteta suoraan oppilaan aiempien kurssiarvosanoista lasketun keskiarvon perusteella.
Päättöarvioinnissa 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.
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
● Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti.
● Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita, opetuspuhetta ja mediaa.
● Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen
mukaisesti.
S2 Tekstien tulkitseminen
● Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja
tarkoitusperiä.
● Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä.
S3 Tekstien tuottaminen
● Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.
● Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen
perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.
S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
● Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä ja
osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.
● Oppilas tuntee suomalaista kirjallisuutta, osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.
● Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä.
S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
● Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.
● Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä sekä pystyy suunnittelemaan, jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.
S2 kurssit 1-3
kurssi 4-6
kurssit 7-10
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Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain
L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Lukemisen, kirjoittamisen
ja puhumisen perusstra- Perustellun mielipi- Minä suunnitelmaltegiat.
teen esittäminen. lisena viestijänä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Tavoitteellinen toiminta
vuorovaikutustilanteissa.
Monikielisyys ja -kulttuurisuus, draama, pohjatekstien teemat.

Kulttuurinen lukuKulttuurinen luku- taito, esiintyminen,
taito, puhevieseri rekisterit, pohjatintä, draama, poh- tekstien teemat.
jatekstien teemat. Kirjallisuushistoria.

L3 Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot

Pohjatekstien teemat

Pohjatekstien teemat

L4 Monilukutaito

Luetaan ja tuoteLuetaan ja tuoteLuetaan ja tuotetaan eri- taan erilaisia teksti- taan erilaisia tekstilaisia tekstilajeja.
lajeja.
lajeja.
Tiedonhaku, omien Tiedonhaku, omien
tekstien tuottami- tekstien tuottaminen.
nen.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Tiedonhaku, omien tekstien tuottaminen.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Puheviestinnän ja
Puheviestinnän ja kirjoit- kirjoittamisen taitamisen taidot
dot

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Eri viestintävälineiden
käyttö, erilaisten tekstien
kirjoittaminen, puheviestintä, pohjatekstien teemat
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Pohjatekstien teemat, kirjallisen viestinnän normit.

Eri viestintävälineiden käyttö, erilaisten tekstien kirjoittaminen, puheviestintä, pohjatekstien
teemat

Puheviestinnän ja
kirjoittamisen taidot, työhakemus,
työhaastattelu
Eri viestintävälineiden käyttö, erilaisten tekstien kirjoittaminen, puheviestintä, pohjatekstien
teemat
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13.3.2 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
RUOTSI
Oppiaineen tehtävä
Ruotsin opetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Oppilaissa herätetään kiinnostus kouluyhteisön ja ympäröivän pohjoismaisen maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään luovasti autenttisissa ympäristöissä. Koulussa ohjataan arvostamaan eri pohjoismaisia kieliä, niiden puhujia ja pohjoismaisia kulttuureita. Tavoitteena on, että
kielenkäyttö olisi mahdollisimman asianmukaista, luonnollista ja oppilaille merkityksellistä. Kielten
opiskelu on iloista ja luovaa.
Ruotsin opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaita kannustetaan verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri
puolilla Pohjolaa. Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisissa tilanteissa. Oppilaita rohkaistaan käyttämään ruotsin kieltä monipuolisessa
vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa.
Oppilaan luottamus omiin kykyihinsä vahvistuu ja hän uskaltaa käyttää ruotsin kieltä rohkeammin.
Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen.
Myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä. Ruotsin opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia ajankohtaisia tekstejä. Oppilaat saavat vaikuttaa aihepiirien valintaan. Oppimateriaali on sekä suomen- että ruotsinkielistä, ja opetuskielinä
ovat suomi ja ruotsi. Koulun monikulttuurinen toimintaympäristö huomioidaan opetuksessa ja työskentelytapoja laajennetaan yli oppiainerajojen ilmiöpohjaisuutta hyödyntäen. Ruotsin kielen opiskelua integroidaan seitsemännellä luokalla kotitalouden opiskeluun ja kahdeksannella luokalla liikunnan opiskeluun.
Oppilaille tarjotaan mahdollisuus kokeilla ja harjoitella kasvavaa kielitaitoaan myös leikin, laulun,
pelillisyyden ja draaman avulla. Oppilaita ohjataan aktiiviseen toimijuuteen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan. Oppilaat tutustuvat kotiseudun ruotsinkieliseen ympäristöön ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin. Ruotsin kieltä käytetään aina, kun se on mahdollista.
Tavoitteet
Oppilas opiskelee ruotsin kieltä tavoitteellisesti, tiedostaen, miten ja miksi ruotsin kieltä opiskellaan.
Oppilas ymmärtää, että positiivinen asenne ruotsin kieltä kohtaan helpottaa oppimista ja tekee opiskelusta antoisaa.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta alakoulussa saavutettujen taitojen syventämisessä, kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja samalla edistää hänen kielenopiskelutaitojaan. Oppilas
oppii ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan, työskentelee säännöllisesti ja sinnikkäästi ja ymmärtää työrauhan merkityksen. Oppilas oppii vähitellen tunnistamaan oman oppimistyylinsä. Oppilas
oppii seuraamaan omaa oppimistaan ja tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. Oppilas
pystyy arvioimaan työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. Oppilas kehittyy oppimateriaalien ja sanastojen monipuolisessa hyödyntämisessä ja osaa käyttää tiedon hakemiseen eri kanavia.
Arviointi
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Oppimista arvioidaan monin eri tavoin. Kussakin kurssissa on yleensä yksi tai useampi kuunteluja/tai kirjallinen koe sekä mahdollisesti suullinen koe. Kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10.
Koko ajan arvioidaan myös suullista työskentelyä luokassa ja jatkuvaa työntekoa esim. kotitehtävien
suorittamista. Kurssien päättyessä harjoitellaan itse- ja vertaisarviointia ja vähitellen opitaan arvioimaan omaa työskentelyä kokonaisvaltaisesti.
Arviointi kohdistuu kaikkiin oppiaineen tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon eri
osa-alueet (kirjallinen tuottaminen, puhuminen, kuunteleminen, kielioppi sekä kielialueen kulttuurin tuntemus). 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 A- tai B-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin ruotsin kielen oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin (katso Opetussuunnitelman perusteet 2016, OPH). Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien
määrittämää osaamista (katso alla). Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden
osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
A-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8):
● taito toimia vuorovaikutuksessa A2.2
● taito tulkita tekstejä A2.2
● taito tuottaa tekstejä A2.1
B-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8):
● taito toimia vuorovaikutuksessa A1.3
● taito tulkita tekstejä A1.3
● taito tuottaa tekstejä A1.3
A-ruotsi

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painot- Akurssit
tuminen oppiaineittain
ruotsi 1-2

kurssi
3-4

kurssit
5-7

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

x

x

x

x

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
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L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. vuosiluokka: kurssit 1 ja 2
Tavoitteet:
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutekniikoita ja opitaan soveltamaan alakoulussa opittuja suullisia ja kirjallisia taitoja. Oppilas ymmärtää suomen- ja ruotsinruotsiksi puhuttua yksinkertaista, hidastempoista kieltä sekä ymmärtää pääajatuksen kirjoitetusta tekstistä. Hänen itseluottamuksensa kielenkäyttäjänä vahvistuu ja hän uskaltaa ilmaista itseään ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti. Hänen ääntämyksensä kehittyy. Oppilas saa perustietoa suomenruotsalaisista, Ruotsista ja muista Pohjoismaista. Oppilas harjaantuu vertailemaan kieliä ja hyödyntää tätä ruotsin kielen opiskelussa. Tunneilla harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemista. Oppilasta kannustetaan löytämään oma tapansa oppia kieltä.
Aihepiirit:
esim. minä ja perheeni, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen,
tien neuvominen ja samaa/eri mieltä oleminen.
Rakenteet:
Kerrataan jo alakoulussa opittuja rakenteita ja opiskellaan uutta, kuten verbien aikamuodot, epäsäännölliset verbit, apuverbit, imperatiivi, substantiivien taivutus ja käyttö, adjektiivien taivutus ja
käyttö, persoonapronominit, päälauseen sanajärjestys ja kysymyslauseet, paikan adverbit sekä perus- ja järjestysluvut.
8. vuosiluokka: kurssit 3 ja 4
Tavoitteet:
Oppilaan peruskieliopin hallinta syvenee, sanasto laajenee ja suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito kehittyvät. Lisäksi oppilaan ääntämys paranee ja rohkeus kielenkäyttäjänä kasvaa. Oppilas ymmärtää
ruotsiksi puhuttua arkipäivän kieltä sekä ymmärtää pääajatuksen kirjoitetusta tekstistä. Oppilas
osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä, jotka liittyvät omaan elämään. Hän osaa toimia jokapäiväisissä tilanteissa ruotsin kielellä ja hänen itseluottamuksensa kielenkäyttäjänä vahvistuu. Pohjoismaiden tuntemus laajenee. Oppilas saa lisätietoa suomenruotsalaisista, Ruotsista ja muista Pohjoismaista.
Aihepiirit:
esim. terveys, lääkärissä käynti, ostostilanteet, elokuvat ja musiikki, säästä keskusteleminen, matkustaminen, ravintolassa asiointi ja samaa/eri mieltä oleminen.
Rakenteet:
Kerrataan jo opittuja rakenteita, kuten verbien aikamuodot ja käyttö sekä substantiivien taivutus ja
käyttö. Lisäksi pyritään käsittelemään substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutus, 1. konditionaali,
pää- ja sivulauseen sanajärjestys, adjektiivien vertailumuodot, pronominien käyttö sekä persoonapronominit.
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9. vuosiluokka: kurssit 5, 6 ja 7
Tavoitteet:
Tutkitaan ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista oppilaita kiinnostavien tekstien pohjalta. Suuntaudutaan toisen asteen opintoihin sekä tutustutaan nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista, kuvaavista tai vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aihepiirit:
esim. ihmissuhteet, erilaiset perheet, kestävä kehitys, luonto, jatko-opinnot, ammatinvalinta ja media.
Rakenteet:
Kerrataan jo opittuja rakenteita, kuten verbien aikamuodot, substantiivien taivutus ja käyttö, substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutus, adjektiivien vertailu sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestys.
Lisäksi pyritään käsittelemään verbien perusmuodon käyttö, refleksiiviverbit, 2. konditionaali, apuverbit, epäsuora kysymyslause, pronominien käyttö, maantieteelliset nimet, kansallisuudet, ajan adverbit sekä ajanmääreet.

B-RUOTSI

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottu- Bkurssi kurssi
minen oppiaineittain
ruotsi 1
2-3

kurssit
4-5

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

x

x

x

x

L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. vuosiluokka: kurssi 1
Tavoitteet:
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Ymmärretään, että ruotsi on sekä kotimainen että pohjoismainen kieli. Tutkitaan oman kotikaupungin ja kotimaan kaksikielisyyttä. Oppilas oppii, mihin hän voi käyttää ruotsin taitoaan myös koulun
ulkopuolella. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään vähäiselläkin kielitaidolla. Harjoitellaan
kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä sekä viestimään kohteliaasti ja korrektisti
eri tilanteissa. Ymmärretään ruotsin kielen osaamisen tärkeys työelämässä. Vertaillaan eri kieliä, tutustutaan ruotsin kielen keskeisimpiin rakenteisiin sekä harjoitellaan ääntämistä.
Aihepiirit:
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, esim. perhe, vapaa-aika ja
harrastukset, koulu, asuminen ja arjen tilanteissa selviäminen sekä ruotsalainen ja suomenruotsalainen kulttuuri. Harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita.
Rakenteet:
Kerrataan alakoulussa opittuja rakenteita, kuten substantiivien taivutus ja käyttö, preesens, apuverbit, adjektiivin taivutus, päälauseen sanajärjestys ja persoonapronominit. Opiskellaan uusia keskeisiä rakenteita, kuten omistussanat, det finns -rakenne, imperatiivi, imperfekti sekä persoonapronominien objekti- ja omistusmuodot.
8. vuosiluokka: kurssit 2-3
Tavoitteet:
Tehdään havaintoja Suomen, Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuurien ominaispiirteistä sekä
Pohjoismaita yhdistävistä tekijöistä. Harjoitellaan viestimään kohteliaasti ja korrektisti eri vuorovaikutustilanteissa. Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään ruotsin kielellä myös koulun ulkopuolella. Harjoitellaan kohdekulttuuriin sopivien viestintästrategioiden käyttöä. Ymmärretään ruotsin
kielen osaamisen tärkeys työelämässä. Harjoitellaan taitoa tulkita tekstejä ja tuottaa tekstejä. Sisältöjä valittaessa huomioidaan ajankohtaisuus ja oppilaiden kiinnostuksen kohteet. Ohjataan oppilasta vertailemaan ruotsin kieltä muihin tuntemiinsa kieliin. Harjoitellaan keskeisimpiä rakenteita ja
ääntämisen perussääntöjä sekä niiden soveltamista uusissa tilanteissa.
Aihepiirit:
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten aihepiirien yhteydessä, esim. matkustaminen, arjen
tilanteissa selviäminen, säästä kertominen, tien neuvominen, mielipiteen ilmaiseminen ja muut
Pohjoismaat.
Rakenteet:
Harjoitellaan aikaisemmin opittuja keskeisimpiä rakenteita ja lisätään rakenteiden tuntemusta opiskelemalla mm. perfekti ja pluskvamperfekti, sivulause, man-rakenne ja järjestysluvut.
9. vuosiluokka: kurssit 4-5
Tavoitteet:
Tutustutaan Pohjoismaihin ja pohjoismaisiin kieliin sekä kulttuurisiin yhtäläisyyksiin. Harjoitellaan
runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen ja rohkaistaan oppilaita
monipuoliseen ruotsin kielen käyttöön erilaisissa tilanteissa kulttuuriin sopivalla tavalla. Harjoitellaan erilaisten viestintästrategioiden käyttöä. Oppilas oppii ilmaisemaan ja perustelemaan mielipi-
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teitä sekä kommunikoimaan keskustelukumppania arvostavalla tavalla. Ohjataan oppilasta vertailemaan ruotsin kieltä muihin tuntemiinsa kieliin. Laajennetaan sanaston ja rakenteiden hallintaa. Vahvistetaan idiomaattisten ilmausten ja fraasien tuntemusta ja harjoitellaan niiden käyttöä puheessa
ja kirjallisessa viestinnässä.
Aihepiirit:
Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä sekä erilaisten aihepiirien yhteydessä,
kuten asuminen, arjen tilanteissa selviäminen, luonto, opiskelu, työelämä ja muut Pohjoismaat.
Rakenteet:
Harjoitellaan keskeisiä rakenteita, kuten verbien ja substantiivien taivutus ja käyttö sekä pää- ja sivulauseen sanajärjestys, ja syvennetään mahdollisuuksien mukaan rakenteiden tuntemusta opiskelemalla esim. futuuri, adjektiivien vertailu, refleksiiviverbit, adverbeja, pronomineja sekä substantiivin ja adjektiivin yhteistaivutus.
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13.3.3 VIERAAT KIELET
Oppiaineen tehtävä
Kieltenopetus on osa kielikasvatusta ja ohjaamista kielitietoisuuteen. Kieli on oppimisen ja ajattelun
edellytys. Kieli on mukana kaikessa koulun toiminnassa ja kaksikielisessä kouluympäristössä tämä
korostuu. Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä. Se tukee monikielisen ja -kulttuurisen identiteetin muodostumista ja moninaisuuden arvostamista. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Kielten opiskelussa on runsaasti sijaa ilolle, leikillisyydelle ja luovuudelle.
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. Oppilaita rohkaistaan tekemään
aidosti itseään kiinnostavia valintoja koulun laajasta kielivalikoimasta. Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia aiheita sekä käytetään vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja. Opetus antaa
myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen.
Kielten opiskelu valmistaa oppilaita suunnitelmalliseen ja luovaan työskentelyyn erilaisten ihmisten
kanssa. Oppilaille ja oppilasryhmille pyritään tarjoamaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisissa oppilaita lähellä olevissa
viestintätilanteissa.
Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti.
Oppilaille pyritään antamaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarvittaessa tukea oppimiselleen. Opetus pyritään järjestämään niin, että myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat voivat edistyä ja kokea oppimisen iloa.
Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. Kielten opetuksen
laaja-alainen lisämateriaali pyritään valitsemaan ajantasaisesti oppilaiden erilaiset kiinnostuksen
kohteet huomioiden nykyajan eri medioista. Opetuksessa hyödynnetään koulun monikielistä ja kulttuurista ympäristöä. Oppilaita ohjataan hakemaan ja soveltamaan tietoa kaikilla osaamillaan
kielillä. Mahdollisuuksien mukaan vieraita kieliä integroidaan muihin oppiaineisiin.
Arviointi
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin. Kussakin kurssissa on yleensä yksi tai useampi kuunteluja/tai kirjallinen koe sekä mahdollisesti suullinen koe kurssin sisältöjen mukaisesti. Arvioinnin perusteena voi olla myös muu kurssin aikainen jatkuva näyttö (esim. suulliset esitykset, pistokokeet) tai
päättötyö (esim. portfolio tai tutkielma). Kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10. Koko ajan arvioidaan myös suullista työskentelyä luokassa ja jatkuvaa työntekoa esim. kotitehtävien suorittamista. Kurssien päättyessä pyritään harjoittelemaan itsearviointia ja oppilas harjaantuu vähitellen
arvioimaan omaa työskentelyään kokonaisvaltaisesti. Pari- ja ryhmätöiden päättyessä pyritään
opettelemaan vertais- ja ryhmäarviointia.
Arviointi kohdistuu kaikkiin oppiaineen tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon eri
osa-alueet (kirjallinen tuottaminen, puhuminen, kuunteleminen, kielioppi sekä kielialueen kulttuurin tuntemus). Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan
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tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa
erilaisissa viestintätilanteissa ja osoittamaan motivaationsa kielen opiskeluun. 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 oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso oppiaineen valtakunnallisiin oppimäärän päättöarvioinnin kriteereihin (katso Opetussuunnitelman perusteet 2016, OPH). Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista (katso alla).
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Oppimäärä

Taito toimia vuorovaikutuksessa

Taito tulkita tekstejä

Taito tuottaa tekstejä

Englanti A

B1.1

B1.1

B1.1

Muut A-kielet

A2.2

A2.2

A2.1

B1-kieli

A1.3

A1.3

A1.3

B2-kieli

A2.2

A2.2

A2.1

A-OPPIMÄÄRÄ
A-ENGLANTI
Tehtävä
Englannin opetus vankentaa oppilaiden kiinnostusta kouluyhteisön ja ympäröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen. Oppilaita rohkaistaan käyttämään englantia ja arvostamaan
englannin kielen eri variantteja, niiden puhujia ja heidän kulttuuriaan. Tavoitteena on asianmukainen, luonnollinen ja luova kielenkäyttö. Koulun kansainvälisyys antaa mahdollisuuden käyttää englannin kieltä monipuolisessa vuorovaikutuksessa ja tiedonhankinnassa. Oppilaita ohjataan ymmärtämään englannin kielen merkitys globaalina lingua francana. Oppilaita valmistetaan elinikäiseen
kielenopiskeluun.
Opetuksen tavoitteena on tukea oppilasta vuosiluokilla 3–6 saavutettujen taitojen syventämisessä.
Tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä, edistää hänen kielenopiskelutaitojaan
sekä luoda edellytykset suunnitelmalliseen opiskeluun. Myös tunteiden käsittelylle annetaan tilaa.
Oppilaita ohjataan aktiiviseen osallistumiseen ja itsenäiseen vastuunottoon omasta oppimisestaan.
Heitä ohjataan hyödyntämään tieto-ja viestintätekniikkaa. Englannin opetusta voidaan integroida
eri oppiaineisiin ilmiöpohjaisuutta hyödyntäen. Oppimateriaali on lähinnä englanninkielistä ja opetuskieli on englanti ja tukikieli suomi.
Soveltuvuuskokeen perusteella osalle oppilaista tarjotaan mahdollisuus edetä nopeammin englannin kielen opinnoissaan. Tällöin suoritetaan lukion 1. ja 2. kurssin peruskoulun oppimäärän lisäksi.
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Tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilas opiskelee englannin kieltä tavoitteellisesti ja kasvaa kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen. Oppilas vahvistaa kieltenopiskelutaitojaan ja tiedostaa omat kykynsä oppia kieltä. Hän työskentelee säännöllisesti ja sinnikkäästi ja ymmärtää työrauhan merkityksen. Oppilas pystyy arvioimaan työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. Oppilas oppii hyödyntämään
oppimateriaaleja ja käyttämään eri kanavia hankkiessaan tietoa. Tuloksena on kehittyvä kielitaito,
taito toimia vuorovaikutuksessa, tulkita tekstejä ja tuottaa niitä. Oppilasta rohkaistaan käyttämään
kaikkea oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Arviointi
Oppimista arvioidaan monin eri tavoin. Kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4-10. Arviointiin vaikuttaa myös työskentely luokassa ja kotitehtävien suorittaminen. Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon eri osa-alueet. Niiden arviointi perustuu Eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen. Arvioinnissa
välineenä voidaan käyttää esimerkiksi Eurooppalaista kielisalkkua. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja kehittämään
niitä. Monipuolinen arviointi tarjoaa mahdollisuuksia osoittaa osaamistaan myös oppilaille, joilla on
kieleen liittyviä oppimisvaikeuksia tai joilla on muulla tavoin kielellisesti erilaiset lähtökohdat.
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. 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.
A-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8):
Oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuksessa

Taito tulkita tekstejä

Taito tuottaa tekstejä

Englanti A

B1.1

B1.1

B1.1

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien pai- A-engnottuminen oppiaineittain
lanti
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

kurssit
1-2
X

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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3-4

X
X

X

kurssit
5-7
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87

L4 Monilukutaito

X

X

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

X

X

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden
rakentaminen

X
X

X

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. vuosiluokka: kurssit 1 ja 2
Tavoitteet:
Rohkaistaan oppilasta asettamaan tavoitteita, hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia
ja ohjataan häntä arvioimaan omaa oppimistaan. Kannustetaan oppilasta myönteiseen vuorovaikutukseen. Tavoitteena on tukea oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä ja auttaa oppilasta tunnistamaan viestinnän kulttuurisia piirteitä sekä tukea oppilaan rakentavaa kulttuurien välistä viestintää.
Oppilaalle tarjotaan monenlaisia tekstejä erilaisista lähteistä sekä mahdollisuuksia tulkita niitä. Tavoitteena on ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua tekstiä erilaisiin tarkoituksiin.
Aihepiirit:
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. identiteetti, yhteiskunta ja ympäristö.
Kielitieto:
Kerrataan ja vahvistetaan kielen peruskäsitteitä, esim. luokittelut, sanaluokat, myös prepositiot, genetiivi ja aikamuodot.
8. vuosiluokka: kurssit 3-4
Tavoitteet:
Tavoitteena on ohjata oppilasta tuottamaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Oppilasta rohkaistaan osallistumaan keskusteluihin monenlaisista aiheista, joissa käsitellään myös mielipiteitä.
Tuetaan oppilaan aloitteellisuutta viestinnässä ja kompensaatiokeinojen käytössä. Suullisen ja kirjallisen tekstin tulkitsemisessa ja tuottamisessa tavoitteena on kiinnittää oppilaan huomiota sanaston ja rakenteiden monipuolisuuteen.
Aihepiirit:
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. terveys, hyvinvointi ja kestävä kehitys. Lisäksi syvennetään ympäristön, yhteiskunnan ja identiteetin käsitteitä sekä käsitellään kommunikaatiota ja mediaa.
Kielitieto:
Oppilaan peruskieliopin hallinta syvenee, sanasto laajenee ja hänen suullinen ja kirjallinen ilmaisutaitonsa kehittyvät. Kerrataan ja vahvistetaan aikamuotoja. Käsitellään passiivia ja konditionaalia
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sekä adverbejä. Käsitellään myös indefiniitti- ja relatiivipronomineja ja muodollista it- ja there-subjektia. Oppilasta ohjataan havaitsemaan, millaisia säännönmukaisuuksia englannin kielessä on sekä
käyttämään kielitaidon käsitteitä oppimisensa tukena.
9. vuosiluokka: kurssit 5-7
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 osaalueilla.
Aihepiirit:
Opetuksessa käsiteltäviä aihepiirejä ovat ihmissuhteet, työelämä, koulutus ja tulevaisuuden visiot,
myös kestävän kehityksen näkökulmasta.
Kielitieto:
Oppilaan sanaston ja kieliopin hallinta laajenee. Verbiopin lisäksi käsitellään epäsuoraa esitystä ja
infinitiivin ja -ing-muodon käyttöä. Käsitellään myös artikkeleiden käyttöä ja numeraaleja sekä kerrataan prepositioita. Oppilaan kielitaito syvenee sana-, lause- ja tekstitasolla.

NATIVE ENGLISH
Goals
The goal of Native English is to expand the English program with the inclusion of voluntary courses
dedicated to literature. The study of literature fosters critical reading and critical thought. Horizons
are expanded through the vicarious experiences of characters and stories. Cultures are built on histories, legends and religions; literature embraces these and exposes students to these worlds. Literature strikes a balance with the immediacy of the media culture and enlarges the students’
sources of reference. Vocabulary is expanded and built through literature and writing skills are enhanced. The study of literature nurtures the imagination which in turn fosters creativity and innovation.
Assessment:
1) Class work: attendance, participation, creative and theoretical interpretations of the studied texts
2) Project work: assignments based on the literature mostly completed in class time
3) Individual end of year book reports based on an English book of their own choosing: Students decide themselves between a standard book report or a creative book report. The
creative book reports can be done in collaboration with other students.
4) Native English is a graded subject (4-10)
5) Note: In 9th grade the end of year book report becomes voluntary if the course projects
are well done.
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Content:
Novels, poems, stories and plays can vary from year to year but the following aspects of literature
are explored regardless of the chosen works:
● Universal qualities
● Expression through language
● multiculturalism
● Historical values
● Listening skills
● Comprehension strategies
● vocabulary
● In depth text analysis
● Learning the skill to chunk texts in order to make complex text more manageable
● Formulating views
● Understanding contexts: historical, political, social, cultural, personal
● Enlarging sources of reference
● Learning to create pictures, scenes and movies in the imagination
7th Grade: AIEN 1-2
Introduction to Native English with types of text and stories in various forms.
● Short Stories, Poetry, novels
● Setting, genre, narrative, space
● Character studies
Graded
Attendance, projects, class participation, analysis, effort, creative or analytical
End of year book report
4-10
Examples of possible works:
● Novel studies : The Hatchet- Gary Paulsen, The Prince of Mist- Carlos Ruiz Zafon, The White
Dolphin- Jill Lewis
Classic short stories and Poetry (Edgar Allen Poe, Guy de Maupassant, Shakespeare sonnets)
Aims and objectives
● Understanding what genre means
● Historical and cultural contexts
● Creative interpretations
● Formulating views and creative responses
● Vocabulary
8th Grade AIEN 3-4
Novels, classics, introduction to the literature essay
Universality, themes, symbolism,
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Character studies
● Universal qualities
● Literary themes
● Conflict and resolution
● Symbolism
● Types of prose
● Beauty in language
Possible novels:
Steinbeck- of Mice and Men
William Golding- Lord of the Flies
George Orwell- Animal Farm
Alexander McCall Smith- Tears of the Giraffe
Things Fall Apart- Chinua Achebe
Graded
Attendance, projects, class participation, literature essays, analysis, effort, creative or analytical
End of year book report
4-10
9th Grade AIEN 5-6
The Great Gatsby- F. Scott Fitzgerald
Shakespeare- Macbeth- Sonnets
Poetry (examples: William Ernest Henley, William Blake, Emily Dickinson, Maya Angelou)
Film studies: “reading” a film, surrealism in film, storytelling in film
Continuation and expansion of the themes taught in 8th grade, more in depth analysis of the moral
universe of characters, the symbolism and the universality of themes in the world of literature as a
mirror to reality past and present.
Creative and literary interpretations of the chosen works. The class projects will replace the end of
year book report. The final grade will be a cumulative reflection of all the Native English courses
taken.
4-10
Grading criteria
8
A student who attends the lessons, does the assignments, shows and interest and is motivated
9
A student who attends the lessons, does the assignments very well, shows and interest, is able to
show a deep understanding of the texts and is motivated
10
A student who does all the above and creates outstanding assignments above and beyond what is
expected
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A1/A2-ESPANJA
Tehtävä
Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä ja antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen
identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Oppilaita innostetaan havaitsemaan kouluyhteisön
ja ympäröivän maailman kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan yleiskuva kielestä, kielialueen
maista ja kulttuureista, sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita ja käytetään vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia espanjan kieltä
ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään erilaisia tekstejä käsittelemällä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea oppimiselleen ja opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.
Tavoitteet
Oppilaita tuetaan
● syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
● kehittämään kielellistä päättelykykyä
● edistämään kielenopiskelutaitojaan
● käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja kirjallisessa sekä
suullisessa vuorovaikutuksessa myös TVT-sovellutuksia hyödyntäen
Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, espanjalaisen kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.
Arviointi
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä. Kurssit arvioidaan numeroin 4-10.
Arvioinnin välineinä voidaan käyttää erilaisia työkaluja. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaalle
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Mahdollisuuksien mukaan käytetään
myös vertaisarviointia. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti: uusi aines perustuu aina aiemmin omaksuttuun.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy. Päättöarvioinnilla
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut espanjan A-oppimäärän tavoitteet.
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso espanjan A-oppimäärän
valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän
osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan ylittäminen joidenkin
tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
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A-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamisella (arvosana 8)
● taito toimia vuorovaikutuksessa: taitotaso A2.2
● taito tulkita tekstejä: taitotaso A2.2
● taito tuottaa tekstejä: taitotaso A2.2

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain

A1/A2-espanja

8.lk
7.lk
kurssit
kurssi 1- x-5

9.lk
kurssit
6-8

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

L4 Monilukutaito

x

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x
x

x

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. luokka: kurssit 1-2
Tavoitteet:
Ohjataan oppilasta vahvistamaan jo olemassa olevia oppimistekniikoita ja opetellaan soveltamaan
alakoulussa opittuja suullisia ja kirjallisia taitoja. Tuetaan oppilaan itseluottamusta kielenkäyttäjänä
ja rohkaistaan häntä ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti arkipäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kehitetään ja harjoitetaan espanjan kielen ääntämystä. Harjoitellaan oppimateriaalien
ja erilaisten kirjallisten sekä elektronisten lisämateriaalien käyttöä, sanastoharjoittelua ja sanaston
ryhmittelyä, kielen hahmottamista kokonaisuutena sekä tiedonhakutaitoja. Rohkaistaan oppilasta
tutustumaan espanjankieliseen maailmaan itsenäisesti tietoa etsien ja omia kokemuksiaan (esim.
matkoja) hyväksi käyttäen.
Aihepiirit:
Kurssien aihepiirit liittyvät arkipäivän viestintätilanteisiin, esim. minä ja perheeni, kotiympäristö,
säästä kertominen, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen, tien
neuvominen, mielipiteen ilmaiseminen. Käsitellään perustietoa espanjankielisistä maista ja kulttuuripiiristä.
Rakenteet:
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Kerrataan ja vahvistetaan alakoulussa opittuja rakenteita, kuten preesens, nominien suku ja luku,
adjektiivien taipuminen, ja opiskellaan uutta, kuten verbien aikamuotoja, pronomineja ja espanjan
kielelle tyypillisiä verbirakenteita.
8.luokka: kurssit 3-4
Tavoitteet:
Oppilaan peruskieliopin hallinta syvenee, sanasto laajenee, suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito kehittyvät. Oppilaan ääntämys paranee ja rohkeus kielenkäyttäjänä kasvaa. Oppilas ymmärtää espanjaksi puhuttua arkipäivän kieltä ja ymmärtää pääajatuksen tutusta aihepiiristä olevasta kirjoitetusta
tekstistä. Oppilas osaa tuottaa lyhyitä tekstejä, jotka liittyvät omaan elämään. Hän osaa toimia arkipäiväisissä tilanteissa espanjan kielellä. Espanjankielisten maiden ja niiden kulttuuristen ja kielellisten erityispiirteiden tuntemus laajenee.
Aihepiirit:
Käsiteltäviä aihepiirejä ovat esim. terveys, lääkärissä käynti, harrastukset, vapaa-ajanviettotavat, ostostilanteet, elokuvat ja musiikki, matkustaminen, omasta kotimaasta kertominen, ravintolassa asiointi ja oman mielipiteen ilmaisu.
Rakenteet:
Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita ja opiskellaan uutta, kuten menneitä aikamuotoja ja niiden käyttöä.
9.luokka: kurssit 6-7
Tavoitteet:
Kerrataan ja vahvistetaan olemassa olevaa kielitaitoa. Suunnataan oppilaan ajatuksia jatko-opintoihin sekä tutustutaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä (kertovat, kuvaavat ja vaikuttavat tekstit) ja tallenteista. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aihepiirit:
Kurssien aihepiirejä ovat esim. ihmissuhteet, erilaiset perheet, kestävä kehitys, luonto, erilaiset
elinympäristöt, jatko-opinnot, ammatinvalinta ja media.
Rakenteet:
Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita ja opiskellaan uutena mm. verbiperifraasit.

A-RANSKA
Tehtävä
Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä ja antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen
identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Oppilaissa herätetään innostus kouluyhteisön ja ym-
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päröivän maailman kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kielialueen maista ja kulttuureista, sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.
Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia aiheita sekä vaihtelevia ja toiminnallisia työtapoja.
Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. Opetus vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieltä ja käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään ja käsitellään erilaisia tekstejä. Opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille ja oppilaiden vapaa-ajan
käyttöön. Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti ja saada tarpeen mukaan tukea oppimiselleen. Opetuksessa huomioidaan myös muita nopeammin etenevät tai kieltä entuudestaan
osaavat. Lisäksi pyritään motivoimaan oppilasta edelleen kehittämään kielitaitoaan jatko-opintojensa kuluessa esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämätaitona.
Tavoitteet
Oppilaita tuetaan
● syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
● kehittämään kielellistä päättelykykyä
● edistämään kielenopiskelutaitojaan
● käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovellutuksia hyödyntäen
Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä
ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.
Arviointi
Oppilasta arvioidaan monin eri tavoin, myös itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Arviointi kohdistuu
kaikkiin tavoitteisiin ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Arvioinnin välineinä voidaan käyttää erilaisia työkaluja. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaalle mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Oppilasta autetaan tulemaan tietoiseksi omista
taidoistaan ja kehittämään niitä. Oppilaita rohkaistaan käyttämään oppimaansa erilaisissa viestintätilanteissa.
Sanallisen arvioinnin tavoitteena on ohjata oppilasta kehittämään opiskelutottumuksiaan sellaisiksi,
että ne parhaiten palvelevat hänen tyyppistään oppijaa. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti; uusi aines perustuu aina aiemmin omaksuttuun.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy. Päättöarvioinnilla
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut vieraan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso vieraan kielen Aoppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Taito toimia vuorovaikutustilanteessa - Taitotaso A2.2
Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
Taito toimia vuorovaikutustilanteessa
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Taito tulkita tekstejä

A2.2

Taito tuottaa tekstejä

A2.1

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottukurssit 1- kurssi 3- kurssit 5minen oppiaineittain
Ara 2
4
7
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

X

X

X

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

X

X

X

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

X

X

X

L4 Monilukutaito

X

X

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

X

X

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

X

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

X

Vuosiluokkakokonaisuudet
7.lk kurssit Ara1-Ara2
Tavoitteet:
Vahvistetaan edelleen kielenopiskelutekniikoita ja opitaan soveltamaan alakoulussa opittuja suullisia ja kirjallisia taitoja. Hänen itseluottamuksensa kielenkäyttäjänä vahvistuu ja hän uskaltaa ilmaista
itseään ranskan kielellä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hänen ääntämyksensä kehittyy. Harjoitellaan oppimateriaalien monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä ja tiedon hakemusta.
Aihepiirit:
Kurssien aihepiirit liittyvät arkipäivän viestintätilanteisiin, esim. minä ja perheeni, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen, tien neuvominen, samaa / eri mieltä oleminen. Perusasioita ranskan kielen ja maan historiasta, maantieteellisiä huomioita (esim. ranskan kielialue maailmassa).
Rakenteet:
Kerrataan jo alakoulussa opittuja rakenteita (esim. artikkelit, nominien suku ja luku, adjektiivien taipuminen ja paikka, peruskysymys- ja kieltolauseet) ja opiskellaan uutta, kuten verbien aikamuodot
(preesens, käskymuodot, lähifutuuri), partitiivi ja määränilmaisut, pronominit (subjekti-, demonstratiivi- ja possessiivipronominit), omistamisen ilmaiseminen (genetiivi) sekä tavallisimmat adverbit.
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8.lk kurssi Ara3-Ara4
Tavoitteet:
Oppilaan peruskieliopin hallinta syvenee, sanasto laajenee, suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito kehittyvät. Oppilaan ääntämys paranee ja rohkeus kielenkäyttäjänä kasvaa. Oppilas ymmärtää ranskaksi puhuttua arkipäivän kieltä ja ymmärtää pääajatuksen tutusta aihepiiristä olevasta kirjoitetusta
tekstistä. Oppilas osaa tuottaa lyhyitä tekstejä, jotka liittyvät omaan elämään. Hän osaa toimia arkipäiväisissä tilanteissa ranskan kielellä. Ranskankielisten maiden ja niiden kulttuurin erityispiirteiden
tuntemus laajenee.
Aihepiirit:
Aihepiirejä ovat esim. terveys, harrastukset, vapaa-ajanviettotavat, lääkärissä käynti, ostostilanteet,
elokuvat ja musiikki, säästä keskusteleminen, matkustaminen, ravintolassa asiointi ja samaa / eri
mieltä oleminen.
Rakenteet:
Kerrataan jo opittuja rakenteita ja opiskellaan uutta, kuten mennen ajanmuotoja (passé composé,
lähimenneisyys venir de + infinitiivi, imperfekti; muodostus ja käyttö, tunnistaminen ja perusasiat),
tulevaisuuden aikamuotoja (lähifutuuri ja yksinkertainen futuuri), käsitellään käskymuotoja (il faut,
devoir + infinitiivi, imperatiivi), ajan ilmaisuja, adverbiaaleja en ja y, persoonapronominien objektija adverbiaalimuotoja sekä adjektiivien ja adverbien vertailumuotoja.
9.lk kurssi Ara5-Ara7
Tavoitteet:
Tutkitaan ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista oppilaita kiinnostavien tekstien ja tallenteiden
pohjalta. Suuntaudutaan toisen asteen opintoihin sekä tutustutaan nuorten opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä (kertovat, kuvaavat ja vaikuttavat tekstit) ja tallenteista. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aihepiirit:
Aihepiireinä ovat esim. ihmissuhteet, erilaiset perheet, kestävä kehitys, luonto, erilaiset elinympäristöt, jatko-opinnot, ammatinvalinta ja media.
Rakenteet:
Kerrataan jo opittuja rakenteita mm. lähifutuuri ja yksinkertainen futuuri, menneen ajan muodot
(lähimenneisyys, passé composé ja imperfektin vaihtelu), käskymuodot (il faut + infinitiivi, devoir +
infinitiivi, imperatiivi), pronominit ja pronominaalit en ja y, adjektiivien ja adverbien vertailumuodot
sekä tutustutaan aikamuotoihin kestomuoto (être en train de + infinitiivi) ja konditionaalin preesens.

A1/A2-SAKSA
Tehtävä
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Kielten opiskelu edistää ajattelutaitojen kehittymistä ja antaa aineksia monikielisen ja -kulttuurisen
identiteetin muodostumiselle ja arvostamiselle. Sanavaraston ja rakenteiden karttuessa myös vuorovaikutus- ja tiedonhankintataidot kehittyvät. Oppilaita innostetaan havaitsemaan kouluyhteisön
ja ympäröivän maailman kielellisen ja kulttuurisen moninaisuus ja heitä rohkaistaan viestimään autenttisissa ympäristöissä. Opintokokonaisuudella pyritään antamaan yleiskuva kielestä, kielialueen
maista ja kulttuureista, sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta. Opetuksessa käsitellään monipuolisesti erilaisia aiheita ja käytetään vaihtelevia sekä toiminnallisia työtapoja.
Opetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia saksan kieltä ja
käyttää sitä rohkeasti. Monilukutaitoa kehitetään käsittelemällä erilaisia tekstejä. Oppilaalle annetaan mahdollisuuksien mukaan tukea ja opetuksessa huomioidaan muita nopeammin etenevät tai
kieltä entuudestaan osaavat. Oppilasta ohjataan ja motivoidaan edelleen kehittämään kielitaitoaan
jatko-opinnoissaan esim. lukiossa ja ymmärtämään kielitaidon merkitys työelämässä.
Tavoitteet
Oppilaita tuetaan
● syventämään vuosiluokilla 3-6 saavutettuja taitoja
● kehittämään kielellistä päättelykykyä
● edistämään kielenopiskelutaitojaan
● käyttämään opiskelemaansa kieltä monipuolisessa tiedonhankinnassa ja vuorovaikutuksessa myös TVT-sovelluksia hyödyntäen
Oppilaille pyritään antamaan vankka yleiskuva kielestä, saksalaisen kielialueen maista ja kulttuureista sekä hyvä ääntämisen, sanaston ja rakenteiden hallinta.
Arviointi
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä. Kurssit arvioidaan numeroin 4-10.
Arvioinnin välineinä voidaan käyttää erilaisia työkaluja. Arviointi on monipuolista ja antaa oppilaalle
mahdollisuuden painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Mahdollisuuksien mukaan käytetään
myös vertaisarviointia. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti; uusi aines perustuu aina aiemmin omaksuttuun.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jolloin oppiaineen opiskelu päättyy . Päättöarvioinnilla
määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut saksan kielen A-oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso saksan kielen Aoppimäärän valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8),
mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
A-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8)
Taito toimia vuorovaikutustilanteessa

A2.2

Taito tulkita tekstejä

A2.2
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Taito tuottaa tekstejä

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien pai- A1/A2nottuminen oppiaineittain
saksa

A2.1

8.lk
7.lk kurssi kurssit
1-2
3-4

9.lk
kurssit
5-7

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

L4 Monilukutaito

x

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. luokka: kurssit 1-2
Tavoitteet:
Ohjataan oppilasta vahvistamaan jo hallitsemiaan opiskelutekniikoita ja opetellaan soveltamaan
alakoulussa opittuja suullisia ja kirjallisia taitoja. Tuetaan oppilaan itseluottamusta kielenkäyttäjänä
ja rohkaistaan häntä ilmaisemaan itseään sekä suullisesti että kirjallisesti arkipäiväisissä kielenkäyttötilanteissa. Kehitetään ja harjoitetaan saksan kielen ääntämystä. Harjoitellaan oppimateriaalien ja
erilaisten kirjallisten sekä elektronisten lisämateriaalien käyttöä, sanastoharjoittelua ja sanaston
ryhmittelyä, kielen hahmottamista kokonaisuutena sekä tiedonhakutaitoja. Rohkaistaan oppilasta
tutustumaan saksankieliseen maailmaan itsenäisesti tietoa etsien ja omia kokemuksiaan (esim. matkoja) hyväksi käyttäen.
Aihepiirit:
Kurssien aihepiirit liittyvät arkipäivän viestintätilanteisiin mm. minä ja perheeni, kotiympäristö,
säästä kertominen, koulunkäynti, harrastukset, arjen tilanteissa selviäminen, pukeutuminen ja mielipiteen ilmaisu. Käsitellään perustietoa saksankielisistä maista ja kulttuuripiiristä.
Rakenteet:
Kerrataan ja vahvistetaan alakoulussa opittuja rakenteita, kuten preesens, perfekti, akkusatiivi, datiivi ja sanajärjestys.
8. luokka: kurssit 3-4
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Tavoitteet:
Oppilaan peruskieliopin hallinta syvenee, sanasto laajenee, suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito kehittyvät. Oppilaan ääntämys paranee ja rohkeus kielenkäyttäjänä kasvaa. Oppilas ymmärtää saksaksi puhuttua arkipäivän kieltä ja ymmärtää pääajatuksen tutusta aihepiiristä olevasta kirjoitetusta
tekstistä. Oppilas osaa tuottaa lyhyitä tekstejä, jotka liittyvät omaan elämään. Hän osaa toimia arkipäiväisissä tilanteissa ranskan kielellä. Saksankielisten maiden ja niiden kulttuurin erityispiirteiden
tuntemus laajenee.
Aihepiirit:
Käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. terveys, lääkärissä käynti, harrastukset, vapaa-ajanviettotavat,
asuminen, matkustaminen, ravintolassa asiointi ja mielipiteen ilmaisu.
Rakenteet:
Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita sekä opiskellaan uutta, esim. imperfekti, pluskvamperfekti, imperatiivi ja konditionaali.
9. luokka: kurssit 5-7
Tavoitteet:
Kerrataan ja vankennetaan olemassa olevaa kielitaitoa. Suunnataan oppilaan ajatuksia jatko-opintoihin sekä tutustutaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaan kielitaitoon. Sanastoa ja rakenteita
opetellaan monenlaisista teksteistä (kertovat, kuvaavat ja vaikuttavat tekstit) ja tallenteista. Havainnoidaan ja harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.
Aihepiirit:
Kurssien aihepiirejä ovat mm. musiikki, urheilu, ammatinvalinta ja jatko-opinnot.
Rakenteet:
Kerrataan aikaisemmin opittuja rakenteita sekä opiskellaan uutena esim. genetiivi, relatiivipronominit ja adjektiivin taivutus.

B-OPPIMÄÄRÄ

B2-ESPANJA
Tehtävä
Tehtävänä on tutustuttaa oppilas espanjankieliseen maailmaan ja kielialueen erilaisiin kulttuureihin.
Oppilas laajentaa kielitaitoaan ja samalla maailmankuvaansa. Oppilas ymmärtää kielitaidon merkityksen ja rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä.
Tavoitteet

päivitetty 15.05.2018

100

Oppilas saa perustietoa espanjan kielestä ja espanjankielisten maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan
käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan espanjaa integroidaan muihin oppiaineisiin.
Arviointi
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä.
Arvioinnin muotoja ovat: jatkuva näyttö oppitunnilla, kotona tehtävät työt, erilaiset kokeet (esim.
sanakokeet, kurssikokeet, formatiiviset kokeet, kuullun ymmärtämisen testit, suulliset kokeet), esitelmät, draama, itsearviointi erilaisten lomakkeiden avulla, vertaisarviointi.
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 ja päättöarviointi perustuu yhdeksännen luokan keväällä
saavutettuun kielitaitoon. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Päättöarviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen:
Kehittyvä kielitaito
● taito toimia vuorovaikutuksessa: taitotaso A1.3
● taito tulkita tekstejä: taitotaso A1.3
● taito tuottaa tekstejä: A1.2
Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan
mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytysti suoritettu.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien B2-espainottuminen oppiaineittain
panja

8.lk
7.
lk kurssit
kurssi 1 2-3

9.lk kurssit4-5

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x
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L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

L4 Monilukutaito

x

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. luokka (bEA1)
Tavoitteet:
Oppilasta autetaan hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhdetta hänen aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustutaan espanjaa puhuviin maihin ja niiden kulttuureihin. Harjoitellaan ääntämistä. Oppilaita rohkaistaan näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman
kielivarannon karttumista. Ohjataan oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia tapoja oppia kieliä sekä kannustetaan häntä käyttämään vähäistäkin, kehittyvää kielitaitoaan
myös oppituntien ulkopuolella. Tuetaan oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä.
Aihepiirit:
Tervehtiminen, esittäytyminen, itsestä ja perheestä kertominen
Rakenteet:
substantiivin ja adjektiivin taipuminen ja monikon muodostus, olla-verbit, verbin säännöllinen preesenstaivutus
8.luokka (bEA2- bEA3)
Tavoitteet:
Rohkaistaan oppilasta suulliseen tuottamiseen. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa (esim. kahvila, elokuvateatteri, kauppa) ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ja tekstejä.
Aihepiirit:
Koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista kertominen. Tutustutaan espanjankielisen maailman eri maihin.
Rakenteet:
Opiskellaan lisää säännöllisiä verbejä, apuverbejä ja epäsäännöllisten verbien preesenstaivutusta
sekä pronomineja.
9.luokka (bEA4-bEA5)
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Tavoitteet:
Oppilaille tarjotaan runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolleen sopivaa pienimuotoista puhumista
ja kirjoittamista. Kiinnitetään huomiota ääntämiseen ja oleellisiin rakenteisiin.
Aihepiirit:
Ostostilanteet, ravintolassa ja hotellissa asiointi, tien kysyminen ja neuvominen. Syvennetään espanjankielisten maiden kulttuurien tuntemusta, ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua espanjaa.
Rakenteet:
Vahvistetaan opittuja rakenteita ja laajennetaan sanavarastoa. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Harjoitellaan tunnistamaan espanjan foneettisen tarkekirjoituksen merkkejä.

B2-RANSKA
Tehtävä
Tehtävänä on tutustuttaa oppilas ranskankieliseen maailmaan ja kielialueen erilaisiin kulttuureihin.
Oppilas laajentaa kielitaitoaan ja samalla maailmankuvaansa. Oppilas ymmärtää kielitaidon merkityksen ja rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä.
Tavoitteet
Oppilas saa perustietoa ranskan kielestä ja ranskankielisten maiden kulttuurista. Tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden
hallinnassa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Oppilasta rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan ranskaa integroidaan muihin oppiaineisiin.
Arviointi
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä.
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 kumulatiivisesti, ja päättöarviointi perustuu yhdeksännen luokan keväällä
saavutettuun kielitaitoon. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Päättöarviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen
pohjalta laadittuun suomalaiseen sovellukseen:
Kehittyvä kielitaito
● taito toimia vuorovaikutuksessa: taitotaso A1.3
● taito tulkita tekstejä: taitotaso A1.3
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taito tuottaa tekstejä A1.2

Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan
mennessä kirjallisesti. Näin toimittaessa tulee 9. luokan viimeisen kurssin olla hyväksytyksi suoritettu.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien B2painottuminen oppiaineittain
ranska

7. lk.(kurssi 8. lk.kurssit 9.lk. kurs1)
2-3
sit 4-5

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

L4 Monilukutaito

x

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. lk. (brab1)
Opitaan tervehtimään, kysymään kuulumisia sekä kertomaan perusasioita itsestä ja perheenjäsenistä ranskaksi. Tutustutaan substantiiveihin ja adjektiiveihin sekä niiden sukuun, monikon muodostukseen sekä säännöllisten verbien että tärkeimpien epäsäännöllisten verbien taivutukseen. Tutustutaan Ranskan maantieteeseen ja kulttuuriin. Harjoitellaan ranskan ääntämistä. Oppilaat soveltavat muista kielistä oppimiaan kielenopiskelutekniikoita ja harjoittelevat rakenteellisen kielen kielenopiskelutaitoja.
8. lk (brab2- brab3)
Opitaan kertomaan koulusta ja oppiaineista sekä omasta päivärytmistä, vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista. Harjoitellaan suullista viestintää arkipäivän tilanteissa (esim. kahvila, elokuvateatteri,
kauppa) ja kirjoitetaan lyhyitä viestejä ja tekstejä. Opiskellaan lisää epäsäännöllisten verbien taivutusta sekä pronomineja. Tutustutaan ranskankielisen maailman eri maihin. Käytetään monipuolisia
työtapoja.
9. lk (brab4-brab5)
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Syvennetään ranskankielisten maiden kulttuurien tuntemusta ja tutustutaan erilaisiin tapoihin puhua ranskaa. Pyritään tutustumaan kielialueen ajankohtaisiin ja oppilaita itseään kiinnostaviin aiheisiin esimerkiksi integroimalla muihin oppiaineisiin. Laajennetaan sanavarastoa ja verbin taivutusta.
Harjoitellaan esim. ostostilanteita, ravintolassa ja hotellissa asioimista, junalipun ostoa sekä tien
neuvomista. Opitaan kertomaan menneistä tapahtumista ja tulevaisuudensuunnitelmista. Harjoitellaan
tunnistamaan
ranskan
foneettisen
tarkekirjoituksen
merkkejä.

B2-SAKSA
Tehtävä
Tehtävänä on tutustuttaa oppilas saksankieliseen maailmaan ja kielialueen erilaisiin kulttuureihin.
Oppilas laajentaa kielitaitoaan ja samalla maailmankuvaansa. Oppilas ymmärtää kielitaidon merkityksen ja rohkaistuu käyttämään vierasta kieltä.
Tavoitteet
Oppilas saa perustietoa saksan kielestä ja saksankielisten maiden kulttuurista. Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan kielellistä päättelykykyä ja edistää hänen kielenopiskelutaitojaan käyttämällä hyväksi oppilaan aikaisempaa kielitaitoa. Tavoitteena on ymmärtää kulttuurista moninaisuutta. Painopiste on ääntämisen, keskeisen sanaston ja rakenteiden hallinnassa. Oppilaita rohkaistaan tiedonhakuun sekä monipuoliseen jatkuvasti kehittyvään suulliseen ja kirjalliseen vuorovaikutukseen. Mahdollisuuksien mukaan saksaa integroidaan muihin oppiaineisiin.
Arviointi
Arviointi kohdistuu kaikkiin tavoitteisiin, ja arvioinnissa otetaan huomioon kaikki kielitaidon osa-alueet. Oppimista arvioidaan monin eri tavoin, sekä itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Oppimista ohjaavan ja kannustavan palautteen avulla oppilaita autetaan tulemaan tietoisiksi omista taidoistaan ja
kehittämään niitä.
Arvioinnin muotoja ovat: jatkuva näyttö oppitunneilla, kotona tehtävät työt, erilaiset kokeet (esim.
sanakokeet, kurssikokeet, formatiiviset kokeet, kuullun ymmärtämisen testit, suulliset kokeet), esitelmät, draama, itsearviointi erilaisten lomakkeiden avulla, vertaisarviointi pari ja ryhmätöissä.
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 ja päättöarviointi perustuu yhdeksännen luokan keväällä
saavutettuun kielitaitoon. Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Päättöarviointi perustuu eurooppalaiseen viitekehykseen ja sen pohjalta laadittuun suomalaiseen
sovellukseen:
Kehittyvä kielitaito
B2-oppimäärän päättyessä keskimääräiset kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8)
Taito toimia vuorovaikutustilanteessa
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Taito tulkita tekstejä

A1.3

Taito tuottaa tekstejä

A1.2

Mikäli oppilas huoltajansa pyynnöstä haluaa B2-kielestä päättötodistukseen numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän, tulee siitä ilmoittaa koululle kunakin lukuvuonna sovittavaan määräaikaan
mennessä kirjallisesti. 9. luokan viimeisen kurssin tulee siinä tapauksessa olla hyväksytysti suoritettu.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien pai- B2nottuminen oppiaineittain
saksa

8.lk
7.
lk kurssit
kurssi 1 2-3

9.lk kurssit4-5

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

x

x

L4 Monilukutaito

x

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. luokka: kurssi 1
Tavoitteet:
Oppilasta autetaan hahmottamaan uuden opiskeltavan kielen suhdetta aiemmin opiskelemiinsa kieliin, tutustutaan saksaa puhuviin maihin ja niiden kulttuureihin. Harjoitellaan ääntämistä.
Oppilasta rohkaistaan näkemään opiskeltavan kielen taito osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista. Ohjataan oppilasta löytämään itselleen ja ikäkaudelleen parhaiten sopivia
tapoja oppia kieliä sekä kannustetaan häntä käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan myös oppituntien
ulkopuolella. Tuetaan oppilaan kielellisen päättelykyvyn, uteliaisuuden ja monikielisyyden kehittymistä.
Aihepiirit:
Tervehtiminen, esittäytyminen, perheestä ja vapaa-ajan vietosta kertominen.
Rakenteet:
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Verbin preesenstaivutus, kieltosanat ja päälauseen sanajärjestys.
8. luokka: kurssit 2-3
Tavoitteet:
Rohkaistaan oppilasta suulliseen tuottamiseen. Luodaan oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta simuloimalla erilaisia asiointitilanteita
esim. puhelinkeskustelut, tapaamisesta sopiminen, kahvilassa asioiminen, tien kysyminen ja neuvominen.
Aihepiirit:
Koulusta, säästä kertominen ja terveydestä kertominen, kahvilassa asioiminen sekä oman mielipiteensä ilmaiseminen.
Rakenteet:
Vahvistetaan preesensin käyttöä ja päälauseen sanajärjestystä, opiskellaan uutena apuverbit, sivulauseet sekä akkusatiivin ilmaiseminen.
9. luokka: kurssit 4-5
Tavoitteet:
Oppilasta rohkaistaan tulkitsemaan ikätasolleen sopivia ja itseään kiinnostavia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä. Oppilaalle tarjotaan runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolleen sopivaa pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista kiinnittäen huomiota myös ääntämiseen ja tekstin sisällön kannalta oleellisimpiin rakenteisiin.
Aihepiirit:
Tien kysyminen ja neuvominen, ostostilanteet, ravintolassa ja hotellissa asiointi.
Rakenteet:
Vankennetaan aikaisemmin opittuja rakenteita. Opitaan uusina rakenteina perfekti ja datiivi.
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13.3.4 MATEMATIIKKA
Tehtävä
Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja matematiikan kielen ymmärtämiselle sekä kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Matematiikka on ajattelun väline: työkalu päätöksentekoon ja kriittiseen ajatteluun. 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 kehittää viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetus ohjaa oppilaita
ymmärtämään matematiikan hyödyllisyyden omassa elämässään ja laajemmin yhteiskunnassa. Matematiikassa keskeistä on taito laskea, tuottaa ja vertailla tietoa, hahmottaa kokonaisuuksia, ja valita
oikea menetelmä ongelman ratkaisemiseksi. Matematiikan opetus ohjaa oppilaita tavoitteelliseen,
täsmälliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan. Oppilaita rohkaistaan esittämään ratkaisujaan ja keskustelemaan niistä.
Tavoitteet
Opetuksen lähtökohdiksi valitaan oppilaita kiinnostavia aiheita, ilmiöitä ja niihin liittyvistä ongelmia. Konkretia on tärkeänä osana matematiikan opiskelua. Rohkaistaan oppilaita käyttämään ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä. Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja 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, hyödynnetään opetuksen, oppimisen, tuottamisen,
arvioinnin sekä luovuuden välineenä.
Kahdeksannella vuosiluokalla oppilaat suorittavat matematiikan taitoja mittaavan kokeen, jonka
perusteella erityisen hyvin kokeessa suoriutuneille suositellaan siirtymistä nopeammin etenevään
Fast Track –ryhmään. Fast Track ryhmässä opiskelevat suorittavat peruskoulun matematiikan oppimäärän lisäksi lukion pitkän matematiikan toisen kurssin peruskoulun normaalin tuntimäärän puitteissa. Lukiokurssin suorittamisesta annetaan erillinen todistus.
Arviointi
Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehittymistä ja ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Palaute tukee oppilaiden myönteistä minäkuvaa matematiikan oppijana. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin matematiikan tavoitteisiin. Arviointi ohjaa oppilaita kehittämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Palaute auttaa oppilaita huomaamaan, mitä tietoja ja taitoja tulisi edelleen
kehittää ja miten.
Oppilailla on aktiivinen rooli arvioinnissa. Itsearvioinnissa oppilaat oppivat asettamaan tavoitteita
oppimiselleen ja havainnoimaan edistymistään suhteessa tavoitteisiin. Lisäksi oppilaita ohjataan
kiinnittämään huomiota tapaansa työskennellä sekä tiedostamaan asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan.
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Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan eri tavoin. Arvioinnin kohteena ovat matemaattiset tiedot ja taidot sekä niiden soveltaminen. Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota tekemisen tapaan ja taitoon perustella ratkaisuja sekä ratkaisujen rakenteeseen ja oikeellisuuteen. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien tieto- ja viestintäteknologiaa.
Yhdessä työskenneltäessä arvioidaan sekä ryhmän jäsenten että koko ryhmän toimintaa ja tuotosta.
Tuotoksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tuotoksen matemaattiseen sisältöön ja esitystapaan.
Palautteella ohjataan oppilaita ymmärtämään jokaisen ryhmän jäsenen työskentelyn ja kehittymisen merkitys. Oppilaita ohjataan tuotosten ja toiminnan arvioimiseen.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona matematiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
matematiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan
osaamisen taso matematiikan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Yhdeksännellä vuosiluokalla suoritettava matematiikan valtakunnallinen koe voi korottaa tai laskea päättöarvosanaa yhden arvosanan verran. Matematiikassa oppilaan osaaminen kehittyy 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 oppiaineen kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Peruskoulun laajaalaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain Matematiikka Kurssit 1-3

Kurssit 4-7

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä minäku- Vahvistaa oppilaan
vaa ja itseluotta- motivaatiota, myönmusta
teistä minäkuvaa ja
itseluottamusta
Loogisen ja luovan ajattelun tu- Loogisen ja luovan
keminen
ajattelun tukeminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Matemaattinen
ilmaisu suulliMatemaattinen ilsesti ja kirjalli- maisu suullisesti ja
sesti
kirjallisesti
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Kurssit 8-10
Vahvistaa oppilaan motivaatiota, myönteistä
minäkuvaa ja itseluottamusta
Loogisen ja luovan ajattelun tukeminen
Matemaattinen ilmaisu suullisesti
ja kirjallisesti

109

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Päättelytaidon ja
Päättelytaidon päässälaskutaidon
ja päässälasku- vahvistaminen, protaidon vahvista- senttilaskutaitojen
minen
syventäminen

L4 Monilukutaito

Geometrisen
hahmottamiskyvyn vahvistaminen, muuttujan
käsite, kuvaajien
tulkinta.

Avaruudellisen
Geometrisen hahhahmottamiskymottamiskyvyn vah- vyn vahvistamivistaminen, muuttu- nen, muuttujan
jan käsite, kuvaajien käsite, kuvaajien
tulkinta.
tulkinta.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Ohjelmoinnin
harjoittelua

Tieto- ja viestintätekniikan käyttäTaulukkolaskennan minen matematiija tilastoinnin taito- kan opiskelun tujen harjoittelu
kena

L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys

Tulosten kriittinen tarkastelu, Prosenttilaskutaidot,
looginen ja
looginen ja luova
Looginen ja luova
luova ajattelu
ajattelu
ajattelu

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

Vastuunottaminen matematiikan oppimisesta
yksin ja yhdessä
toimien

Päättelytaidon ja
päässälaskutaidon vahvistaminen

VastuunottamiVastuunottaminen nen matematiimatematiikan oppi- kan oppimisesta
misesta yksin ja yh- yksin ja yhdessä
dessä toimien
toimien

Kurssit vuosiluokittain
7. luokka
Matematiikka 1
●
●
●
●
●

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
Matematiikka 2
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●
●
●
●
●
●
●

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
Opitaan kehäkulma, keskuskulma ja tutustutaan Thaleen lauseeseen

Matematiikka 3
●
●
●
●

Syvennetään oppilaan taitoa tutkia ja muodostaa lukujonoja
Perehdytään muuttujan käsitteeseen ja lausekkeen arvon laskemiseen.
Perehdytään funktion käsitteeseen.
Tutustutaan ohjelmointiin.

8. luokka
Matematiikka 4
●
●

Harjoitellaan potenssilausekkeiden sieventämistä
Tutustutaan polynomin käsitteeseen ja harjoitellaan polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolaskua
● Harjoitellaan muodostamaan lausekkeita ja sieventämään niitä
Matematiikka 5
●
●

Perehdytään neliöjuuren käsitteeseen
Muodostetaan ja ratkaistaan ensimmäisen asteen yhtälöitä ja vaillinaisia toisen asteen yhtälöitä
● Verranto ja yhdenmuotoisuus tehtävien ratkaisussa
● Suoraan ja kääntäen verrannollisuus
Matematiikka 6
●

Opitaan käyttämään Pythagoraan lausetta sekä -käänteislausetta ja trigonometrisia funktioita
● Harjoitellaan laskemaan ympyrän kehän pituus ja pinta-ala
● Lisäksi opitaan laskemaan ympyrän kaaren pituus ja sektorin pinta-ala
Matematiikka 7
●
●

Varmistetaan prosentin käsitteen ymmärtäminen
Harjoitellaan prosenttiosuuden laskemista ja prosenttiluvun osoittaman määrän laskemista
kokonaisuudesta
● Opitaan laskemaan muuttunut arvo, perusarvo sekä muutos- ja vertailuprosentti
● Varmistetaan keskiarvon ja tyyppiarvon ymmärtäminen
● Harjoitellaan määrittämään frekvenssi, suhteellinen frekvenssi ja mediaani
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●
●

Tutustutaan hajonnan käsitteeseen
Tulkitaan ja tuotetaan erilaisia diagrammeja

9. luokka
Matematiikka 8
●
●
●
●
●

Opitaan suoran kulmakertoimen ja vakiotermin käsitteet
Piirretään suoria koordinaatistoon
Määritellään funktioiden nollakohtia
Tulkitaan kuvaajia esimerkiksi tutkimalla funktion kasvamista ja vähenemistä
Piirretään paraabeleja koordinaatistoon

Matematiikka 9
●
●
●
●

Ratkaistaan yhtälöpareja graafisesti ja algebrallisesti
Tutustutaan ensimmäisen asteen epäyhtälöihin ja ratkaistaan niitä
Kuvataan riippuvuuksia sekä graafisesti että algebrallisesti
Todennäköisyyslaskenta

Matematiikka 10
●
●
●

Tutkitaan kolmiulotteisia kappaleita
Opitaan laskemaan pallon, lieriön ja kartion pinta-aloja ja tilavuuksia
Sovelletaan aikaisemmin opittua geometriaa avaruusgeometriaan

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.
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13.3.5 BIOLOGIA
Tehtävä
Biologian opetuksen tehtävänä on auttaa oppilaita ymmärtämään elämää ja sen kehittymistä, kartuttaa luonnontuntemusta ja ohjata ymmärtämään eri biologian osa-alueiden perusteita. Opetuksessa ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen käyttäen maasto- ja laboratoriotyömenetelmiä. Biologian opetus auttaa oppilaita ymmärtämään, miten biologian tietoja ja taitoja voidaan soveltaa ja hyödyntää omassa elämässä. Biologian
opetus kehittää oppilaiden ympäristötietoutta ja halua vaalia luonnon monimuotoisuutta. Oppilaita
ohjataan kestävään elämäntapaan ja globaalin vastuun ymmärtämiseen.
Tavoitteet
Biologian opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan luonnontieteellistä ajattelutaitoa ja opastaa
oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineitä koulussa ja koulun ulkopuolella tehtävissä tutkimuksissa. Oppilasta kannustetaan soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässään sekä
yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Tarkoituksena on myös syventää oppilaan
luonnontieteellistä kiinnostusta ja vahvistaa luontosuhdetta. Oppilaita ohjataan tekemään eettisesti
perusteltuja valintoja ja vaikuttamaan kestävän tulevaisuuden hyväksi.
Arviointi
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on kehittää oppilaan työskentelytaitoja. Kannustava ja rakentava
palaute oppimisen etenemisestä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin tukee oppilaan motivaation rakentumista, tutkimustaitojen kehittymistä sekä auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Arviointi kohdistuu monipuolisesti sekä oppilaan tiedolliseen osaamiseen että biologisiin taitoihin erilaisissa oppimistilanteissa ja -ympäristöissä.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut biologian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso biologian valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan
huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu opetussuunnitelmassa. Näin ollen myös kahdeksannen luokan arvosanat
vaikuttavat yhdeksännen luokan lopussa annettavaan päättöarvosanaan.

Peruskoulun laajaalaisten osaamiskokonaisuuksien painottu- Biologia kurssi 1
minen oppiaineittain/
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot. Thinking and
Learning Skills
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kurssi 2

Asioiden välisten vuoroTutkiva oppiminen ja vaikutussuhteiden ja
havaintojen ja johto- kokonaisuuksien hahpäätösten tekeminen mottaminen

kurssi 3
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L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Cultural expertise , interaction and
expression

Kysymysten
esittäminen,
Kysymysten esittämi- Kysymysten esittämikeskustelu,
nen, keskustelu, esiin- nen, keskustelu, esiinty- esiintyminen,
tyminen, ryhmässä
minen, ryhmässä toimi- ryhmässä toitoimiminen
minen
miminen

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Self
care and Daily like Skills

Myrkyllisten ja hyötykasvien ja -sienten tun- Terveelliset
nistaminen
elämäntavat

L4 Monilukutaito. Multi
Literacy

Erilaisten tekstien, taulukoiErilaisten tekstien,
Erilaisten tekstien, tau- den ja kuvaataulukoiden ja kuvaa- lukoiden ja kuvaajien
jien tulkitsejien tulkitseminen
tulkitseminen
minen

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Information and
communication technology

TiedonhanTiedonhankinta ja esit- kinta ja esittätäminen
minen

Tiedonhankinta ja
esittäminen

L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys. Working Life
Skills and Entrepreneurship
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen. Participation ,
influence and building a
sustainable future

Ekosysteemipalvelut

Luonnonmonimuotoi- Luonnonmonimuotoisuus
suus

Oma hyvinvointi

Vuosiluokkakokonaisuudet tai kurssit
8.1 General biology and water
Kurssilla tutustutaan eliöille yhteisiin piirteisiin sekä yhteyttämiseen ja soluhengitykseen. Kurssilla
opiskellaan myös eliökunnan luokittelun, luonnon monimuotoisuuden ja evoluution perusteet.
Kurssilla tutustutaan ekosysteemin rakenteeseen, erilaisiin vuorovaikutussuhteisiin ja rooleihin
käyttäen esimerkkinä vesiekosysteemia. Samalla opitaan tunnistamaan vesiekosysteemeille tyypillisiä eliöitä.
This course introduces features shared by living organisms and the processes of photosynthesis and
respiration. Biological classification, biodiversity and evolution are also studied in this course. This

päivitetty 15.05.2018

114

course also includes water as a living environment and the study of water ecosystems and the organisms that inhabit them. Ecosystem structure, species identification, interactions and roles within
the local water ecosystems will provide a framework for the study of water habitats.
8.2 Ecosystems
Kurssilla tutustutaan erilaisiin suomalaisiin elinympäristöihin kuten metsiin,soihin, tuntureihin ja
kaupunkiin. Ensimmäisellä kurssilla opittuja ekosysteemin rakenteita sovelletaan uusiin ympäristöihin. Myös ekosysteemipalveluiden merkitys on osa kurssin sisältöä. Osana kurssin arviointia oppilaat
kokoavat kasvion.
This course looks at the ecosystems of different Finnish habitats including forests, mires, fjells and
cities. The ecological understanding developed in the first course is extended into new types of habitat. Species identification, roles,and interactions are reviewed in new contexts and the role of ecosystem change, ecosystem services and habitat change are included.
9 Humans and genetics/hereditary
Kurssilla tutustutaan ihmisen rakenteeseen ja erilaisten elimistöjen toimintaan. Kurssilla opitaan
myös perinnöllisyyden perusteet.
Human physiology and life processes are studied in this course. The musculoskeletal system and its
components as well as the process of respiration as well as the supporting physiological structures
are examined. The nervous and hormonal systems are studied and the physiology of human reproduction examined. This course also includes human genetics from the perspectives of the cell and
the individual organism.
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13.3.6 MAANTIETO
Tehtävä
Maantieto on monitieteinen ja eri tiedonaloja integroiva oppiaine, jossa tutkitaan maapalloa ja sen
alueita, luontoa, ihmisen toimintaa sekä erilaisia kulttuureita. Maantiedon opetuksessa otetaan
huomioon luonnontieteiden, ihmistieteiden ja yhteiskuntatieteiden näkökulmat. Näin rakennetaan
eheää kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen toiminnasta, maantieteellisistä syy- ja
seuraussuhteista sekä ympäristönmuutoksesta. Maantiedon opetuksessa vahvistetaan oppilaiden
valmiuksia kestävää kehitystä edistävään toimintatapaan.
Tavoitteet
Maantiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta. Tavoitteena on ymmärtää luonnonmaantieteellistä ja kulttuurimaantieteellisiä ilmiöitä,
niissä tapahtuvia muutoksia ja niiden alueellista vaihtelua. Tavoitteena on innostaa oppilasta seuraamaan ja ymmärtämään ajankohtaisia tapahtumia. Opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta
kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään maantieteellistä
tietoa. Oppilasta ohjataan käyttämään geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan
karttoja ja muita malleja.
Arviointi
Maantiedon arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuolisesti. 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. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan
kehittää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen
oppiaineittain
kurssi 1

kurssi 2

kurssi 3

Maantieteellisten
ilmiöiden havainL1 Ajattelun ja oppimisen nointi ja kysymystaidot
ten esittäminen

Maantieteellisten ilmiöiden
havainnointi ja kysymysten
esittäminen, oman tutkimuksen tekeminen

Maantieteellisten ilmiöiden havainnointi
ja kysymysten esittäminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kulttuuripiirit ja erilaisten kulttuurien
arvostaminen, kehityskysymykset, kesKansallisen kulttuurin
kustelut, ryhmäEurooppalaisen identiteetin ja vähemmistöjen artyöskentely
vahvistaminen
vostaminen

L3 Itsestä huolehtiminen Luonnonvarojen
ja arjen taidot
kestävä käyttö
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Aluesuunnittelun ja
kaavoituskysymysten
seuraaminen, maanAjankohtaisten esimerkkien tieteellisen tekstin
etsiminen erilaisista lähkirjoittaminen, geoteistä, geomedian käyttö
median käyttö

L4 Monilukutaito

Uutisseuranta ja
uutisten kriittinen
arviointi, geomedian käyttö

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Ajankohtaisen tiedon haku, sähköiset Tekstin, diagrammien ja
pelit, diagrammien karttojen tuottamiteko
nen, Aluetutkimus

Audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen

Ryhmätyöskentely,
keskustelut, paikkaKeskustelutaidot,
L6 Työelämätaidot ja yrit- tiedon hyödyntämi- Projektisuunnittelu, paikka- paikkatiedon hyödyntäjyys
nen
tiedon hyödyntäminen
täminen
L7 Osallistuminen, vaikut- Kehityskysymykset,
taminen ja kestävän tule- luonnonvarojen
vaisuuden rakentaminen kestävä käyttö

Kaavoitus ja aluesuunnittelu

Vuosiluokkakokonaisuudet
GE1
Kurssilla keskitytään kulttuurimaantieteen ilmiöiden hahmottamiseen ja maailman keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Ilmiöitä tarkastellaan globaalilla tasolla. Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Kurssilla tutustutaan ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin ja
niiden edellytyksiin eri puolilla maailmaa. Tutustutaan luonnonvarojen jakautumiseen ja niiden kestävään käyttöön. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä sekä esimerkkien avulla
globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.
GE2
Kurssilla keskitytään luonnonmaantieteen ilmiöiden tarkasteluun Euroopan näkökulmasta ja Euroopan keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Sisällöt liittyvät planetaarisuuteen ja sen vaikutuksiin
maapallolla. Käsitellään vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelua sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeitä. Tarkastellaan maapallolla vaikuttavia endo- ja eksogeenisia tapahtumia.
GE3
Kurssilla tarkastellaan Suomen maantiedon ja oman kotiseudun erityispiirteitä luonnon- ja kulttuurimaantieteen näkökulmasta. Sisällöissä keskitytään Suomen keskeisen paikannimistön omaksumiseen. Tutustutaan kallio- ja maaperään, jääkauden vaikutuksiin ja sääilmiöihin. Tarkastellaan väestön rakenteisiin vaikuttavia ilmiöitä, elinkeinoja ja luonnonvaroja. Tutustutaan maankäytön suunnittelun periaatteisiin oman lähialueen esimerkkien kautta.
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13.3.7 FYSIIKKA
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 välittää kuvaa fysiikan merkityksestä
kestävän tulevaisuuden turvaamisessa.
Tavoitteet
Fysiikan opetuksen tavoitteena on tukea fysiikkaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Pääpaino on kvalitatiivisella tasolla, mutta työskentelyä laajennetaan joidenkin
ilmiöiden osalta kvantitatiiviselle tasolle. Omat kokemukset ja havainnot yhdistyvät opintojen edetessä johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti luonnontieteellisten teorioiden mukaista käsitystä
ympäröivästä maailmasta. Oppilasta ohjataan käyttämään erilaisia malleja ilmiöiden mallintamisessa ja ennusteiden tekemisessä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen kriittiseen ajatteluun ja tutkivaan työskentelyyn. Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot ja tutkimukset.
Arviointi
Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja kokeellisiksi töiksi tukee monipuolista
arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi etenee työskentelyn, havainnoinnin ja mittaamisen perustaidoista laajempiin tutkimustehtäviin. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia ennakkotietojaan,
-taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten
avulla. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Arviointi perustuu tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden
välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena.
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona fysiikan opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppiaineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut fysiikan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen
taso fysiikan päättöarvioinnin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon
kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit. 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.
Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain
Fysiikka Kurssi 1
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Kurssi 2

Kurssi 3
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L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Tutustutaan syvemmin erilaisiin fysiikan
mittaustapoi-hin

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
Kodin sähköturvallisuus, sähkönkäytön hinta

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Esimerkkejä liikenneturvallisuudesta

L4 Monilukutaito

Taulukoiden ja
Taulukoiden ja kuvaa- kuvaajien lukejien lukemista
mista

Taulukoiden ja
kuvaajien lukemista

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Hyödyntäminen työvälineenä esim. mittauksissa ja simulaatioissa

Hyödyntäminen
työvälineenä
esim. mittauksissa
ja simulaatioissa

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Harjoitellaan toimimista yksin ja ryhmässä

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Lämpöilmiöiden tarkastelu ilmastonmuutoksen kannalta

Hyödyntäminen
työvälineenä
esim. mittauksissa
ja simulaatioissa

Kurssikuvaukset vuosiluokittain
Fysiikka 1: Aallot ja lämpö
Tutustutaan aaltoliikkeeseen lähtien mekaanisista aalloista ja päätyen sähkömagneettisen säteilyn
lajeihin. Joihinkin lämpöilmiöihin syvennytään kvalitatiivisella tasolla.
Fysiikka 2: Sähkömagnetismi
Virtapiirin tarkastelussa käytetään lähtökohtana jännitteen ja sähkövirran välistä yhteyttä. Virtapiiriä tarkastellaan ensin kvalitatiivisesti ilmiöiden ja ominaisuuksien tasolla, sitten kvantitatiivisesti
mittaamalla suureiden arvoja ja tutkimalla suureiden välisiä riippuvuuksia tehon ja resistanssin käsittein. Sähkönkulutusta tarkastellaan sähköntuotannon sekä kodin sähkönkäytön ja sähköturvallisuuden kannalta. Sähkön ja magnetismin välistä yhteyttä havainnollistetaan erilaisten laitteiden
avulla.
Fysiikka 3: Mekaniikka
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Sisällöt liittyvät erilaisiin vuorovaikutuksiin ja kappaleiden liiketiloihin. Kahden kappaleen vuorovaikutustilanteista siirrytään yhteen kappaleeseen vaikuttaviin voimiin ja niiden vaikutukseen kappaleen liikkeeseen, esimerkiksi Newtonin lakien muodossa. Liiketilaa kuvataan tasaisen ja muuttuvan
liikkeen malleilla myös kvantitatiivisesti. Tarkastellaan mekaanisen työn, tehon ja energian välistä
yhteyttä. Tutustutaan hiukkassäteilyn lajeihin.

13.3.8 KEMIA
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 ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.
Kemian opetuksen lähtökohtana on aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kemian opetus
tukee ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen
taso muodostavat loogisen kokonaisuuden. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti.
Tavoitteet
Kemian opetuksen tavoitteena on, että oppilas
● ymmärtää merkityksen omassa elämässä ja elinympäristössä nyt ja tulevaisuudessa
● kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
● kehittää kriittistä ja luovaa ajattelua
● ottaa vastuuta omasta oppimisesta
● kannustaa oppilasta esittämään kysymyksiä
● aktiivisesti ottaa osaa kokeellisen kemian suunnitteluun
● osaa tehdä kokeellisia tutkimuksia turvallisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
● osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niiden luotettavuutta
● hahmottaa kemian sovelluksia ja osaa ideoita kemiaa soveltavia ratkaisuja
● oppii käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen
● osaa käyttää erilaisia malleja ilmiöiden selittämisessä
● osaa käyttää kemian käsitteitä täsmällisesti
● osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti.
Arviointi
Arviointi on monipuolista ja se perustuu useampaan erilliseen työhön. Kokeellisen työskentelyn arviointi etenee turvallisen työskentelyn periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä
avoimiin tutkimuksiin. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi työskentelyn havainnointiin. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin tukena. Jokaisesta kurssista annetaan numero arviointi.
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Päättöarviointi sijoittuu 9 vuosiluokan loppuun. Päättöarvioinnilla määritellään miten oppilas on
saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarviointi perustuu arvosanaan 8 annettuihin valtakunnallisiin kriteereihin. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu
paikallisessa opetussuunnitelmassa. Näin ollen myös 7-8 luokan arvioinneilla on vaikutusta päättöarvosanaan yhdeksännen luokan lopussa.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen
oppiaineittain

kurssit 1

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

ohjata oppilasta käyttämään kemian käsitteitä
täsmällisesti sekä jäsentäkannustaa oppilasta
mään omia käsiterakenkannustaa ja innostaa op- muodostamaan kysymyk- teitaan kohti luonnontiepilasta kemian opiskesiä tarkasteltavista ilmi- teellisten teorioiden muluun
öistä
kaisia käsityksiä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa

kurssi 2

kurssit 3

ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa

ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa

L3 Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot

turvallinen työskentely,
kemikaalien turvallinen
käyttö, paloturvallisuus

turvallinen työskentely

turvallinen työskentely,
ravintoaineiden merkitys
ihmiselle

L4 Monilukutaito

ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja
kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja
esittämiseen

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja
esittämiseen

ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja
esittämiseen

L6 Työelämätaidot ja
yrittäjyys

oppilasta soveltamaan
kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

oppilasta soveltamaan
kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa

oppilasta soveltamaan
kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa
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L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

ohjata oppilasta toimimaan ympäristön kannalta kestävästi esimerkiksi pitämällä huolta kemikaalien oikeanlaisesta
hävittämisestä

ohjata oppilasta toimimaan ympäristön kannalta kestävästi esimerkiksi pitämällä huolta kemikaalien oikeanlaisesta
hävittämisestä

ohjata oppilasta arvioimaan omia valintojaan
luonnonvarojen kestävän
käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta

Vuosiluokkakokonaisuudet
7. Luokan kemian kurssit voidaan opiskella vasta Science 1 ja Science 2 kurssien suorittamisen jälkeen.
7. luokka
Oppilas tutustuu erilaisiin aineisiin, alkuaineisiin yhdisteisiin ja seoksiin. Mietitään, mistä aine koostuu. Opetellaan käsitteet puhdas aine ja seos. Tutustutaan mittaamiseen ja mitta-asteikkoihin. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan aineen eri olomuotoihin, kemiallisiin reaktioihin, reaktionopeuteen, reaktioyhtälöihin ja palamiseen.
8. luokka
Oppilas tutustuu erilaisiin sidoksiin ja niiden vaikutukseen aineen ominaisuuksiin, painottuen ionisidoksellisiin yhdisteisiin. Kurssilla opiskellaan perusasiat hapoista ja emäksistä. Kurssilla tutustutaan metallien erilaisiin ominaisuuksiin ja reaktioihin. Tutustutaan kemian sovelluksiin kuten korroosiolta suojaamiseen, sähköpariin, elektrolyysiin.
9. luokka
Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin
ja ravintoaineisiin. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu
on yhtenä tarkastelutapana.
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13.3.9 TERVEYSTIETO
Oppiaineen tehtävä
Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan pohjautuva oppiaine. Terveystiedon opetuksen tehtävänä on oppilaiden 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 liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen
vastuullisuus.
Opetuksessa huomioidaan terveyteen liittyvien ilmiöiden moniulotteisuus ja -tasoisuus: terveyttä
tukevat ja kuluttavat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät sekä näiden väliset yhteydet ja syyseuraussuhteet. Terveyttä tarkastellaan ihmisen elämänkulun eri vaiheissa, yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla sekä soveltuvin osin myös globaalisti.
Oppilaiden kehittyessä ja elinpiirin kasvaessa terveyteen liittyvien kysymysten tarkastelu laajenee
ja syvenee. Keskeistä on ohjata oppilaita ymmärtämään terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetuksen tulee tukea oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöllistä tiedon hankintaa, rakentamista, arviointia ja käyttämistä. Lisäksi tuetaan turvallisuustaitoihin,
sosiaalisiin taitoihin sekä tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn liittyvien valmiuksien kehittymistä.
Terveysosaamisen avulla oppilaat hahmottavat terveyden laaja-alaisuutta ja saavat valmiuksia
tehdä tarkoituksenmukaisia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja päätöksiä. Terveysosaaminen lisää kykyä tunnistaa ja muokata tekijöitä, jotka mahdollistavat oppilaiden 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, tehdä yhteistyötä eri oppiaineiden kanssa sekä harjoitella ja soveltaa
osaamista käytännössä.
Opetuksessa pyritään aiempaa tarkempaan tiedonalakohtaiseen käsitteiden käyttöön ja vahvistetaan kriittiseen ajatteluun, itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää osaamista ikäkauden
mukaisesti.
Terveystiedon opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä
voimavaralähtöisesti

S1-S3

L1, L2, L3, L6,
L7

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita
tilanteissa

S1

L1, L2, L3, L4,
L5, L6, L7

Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

päivitetty 15.05.2018

123

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja
tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja
opiskeluaan tukevia tekijöitä

S1

L1, L2, L3, L4,
L6, L7

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen
ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1, S3

L1, L2, L3, L4,
L5, L6, L7

S1-S3

L1, L2, L3, L4,
L5, L7

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän S2, S3
tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

L1, L2, L3, L4,
L5, L6, L7

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen S1, S2
ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden
perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden
kannalta merkityksellisiä voimavaroja

L1, L2, L3,
L4, L6, L7

T8 ohjata oppilasta tunnistamaan ja tarkastelemaan kriittisesti
terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja
normeja sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

S1-S3

L1-L7

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja
hyvinvoinnille

S3

L1, L2, L3, L4,
L5, L6, L7

T10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-, toiminta- ja
työkyvylle ja sen ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

S1, S2

L1, L3, L4, L5,
L6

T11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan perheen ja
S1-S3
omaan elämänpiiriin kuuluvien ihmisten ja yhteisöjen edustamia
terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä itselle sekä
muodostamaan kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista

L1, L2, L3, L4,
L7

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy
T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja
vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
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T12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja
S3
sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä yksilön oikeuksia, vastuita ja vaikuttamiskeinoja terveyttä ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä

L1-L7

Kurssien sisällöt
TE1
Kurssin pääpaino on terveyttä tukevassa kasvussa ja kehityksessä. Opetuksessa käsitellään elämänkulun, kasvun ja kehityksen yleiset tunnuspiirteet sekä itsetuntemuksen rakentuminen. Perheen ja
läheisten merkitys sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot kuuluvat kurssin sisältöön.
Terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä kurssiin sisältyvät eritoten arkirytmi, uni sekä arjen ja vapaa-ajan aktiivisuus. Terveyttä kuluttavien tekijöiden osalta opetuksessa
käsitellään esimerkiksi nukkumisen ongelmat, kiusaaminen ja stressi sekä päihteistä tupakka.
Kurssilla tuetaan oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistetään valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa.
TE2
Kurssilla painotetaan terveyden eri osa-alueiden kokonaisvaltaista hahmottamista terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn näkökulmasta. Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat painonhallinta, syömishäiriöt, seksuaalinen kehittyminen, itsensä arvostaminen, turvataidot sekä ravitsemus, liikunta ja päihteet.
Sisältöjä valitaan syventäen tietoa ja ymmärrystä terveyttä tukevista voimavaroista ja sairauksia ehkäisevistä tekijöistä. Sisällöissä perehdytään mm. seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen. Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon ajankohtaisia terveysilmiöitä sekä tarkastellaan terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta.
Kurssin sisällöistä valitaan keskeiset asiat sairauksien ehkäisystä sekä terveyden vaaratekijöistä.
Esiin nostetaan liikkumattomuus ja passiivinen elämäntapa sekä ravitsemuksen aiheuttamat ongelmatilanteet. Opetuksessa käsitellään riippuvuudet, päihteet sekä niiden käytön ehkäisy.
Oppilasta ohjataan ymmärtämään omien valintojen, elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle ja
lähiympäristölle. Oppilasta kannustetaan tuomaan rohkeasti esiin omia näkemyksiään ja kuuntelemaan ja arvostamaan toisten näkemyksiä. Terveysmarkkinoinnin ja vaikuttamisen keinoja tarkastellaan erityisesti tiedon luotettavuuden ja terveysvaikutusten näkökulmasta.
TE3
Kurssin pääpaino on terveyttä ja turvallisuutta tukevissa tekijöissä. Oppilaita ohjataan kehittämään
valmiuksiaan toimia tarkoituksenmukaisesti esimerkiksi erilaisissa tapaturma- ja kriisitilanteissa.
Keskeisiä sisältöjä ovat ensiapu- ja pelastautumistaidot liittyen koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin, liikenteeseen ja väkivaltaan.
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Kurssilla korostetaan mielen hyvinvointia ja perehdytään esimerkiksi nuorten yleisimpiin mielenterveysongelmiin, rohkaistaan oppilaita pohtimaan omien arvojensa ja asenteidensa merkitystä sekä
käyttämään ja vahvistamaan henkilökohtaisia voimavaroja ja erittelemään oikeuksiaan. Myös ympäristön terveysvaikutukset ja Suomen terveydenhuollon palvelut kuuluvat olennaisena osana kurssin sisältöön.
Terveystiedon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Erilaisia työtapoja hyödyntävä tutkiva oppiminen, arjen terveysilmiöiden käsitteleminen ja ajankohtaisuuden huomioiminen luovat perustaa oppimiselle, osaamisen soveltamiselle sekä kriittisen ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymiselle.
Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita rohkaistaan omien tietojen ja kokemusten esiintuomiseen, kysymysten esittämiseen ja vastausten etsimiseen, tietojen jäsentämiseen, johtopäätösten tekemiseen
ja niiden perustelemiseen. Oppilaita ohjataan eri tekijöiden merkityksellisyyden arviointiin sekä laajempien asiakokonaisuuksien hahmottamiseen. Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja sähköiset ympäristöt. Terveystieto oppiaineena tukee yhteenkuuluvuutta, yhteisöllistä hyvinvointia ja
osallisuutta omassa opetusryhmässä ja koko kouluyhteisössä.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki terveystiedossa vuosiluokilla 7-9
Monet terveystiedon aihepiirit koskettavat oppilaiden kehitysvaihetta, yksilöllisiä kokemuksia ja elämäntilannetta. Opetuksessa ja työtapojen valinnassa otetaan huomioon oppilaiden kehitykseen,
elämäntilanteeseen ja kulttuuriin liittyvät erityistarpeet. Oppilaita 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 terveystiedossa vuosiluokilla 7-9
Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on tukea oppimista ja kannustaa oppilaita kehittämään terveysosaamistaan sekä soveltamaan sitä arjessa. Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan
monipuolisesti, opetuksen eri vaiheissa ja osaamisalueen ominaispiirteet huomioon ottaen. Oppimisen tukena voidaan käyttää myös itsearviointia ja vertaispalautetta. Terveystiedossa on erityisen
tärkeätä huolehtia siitä, että 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.
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
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osaamisen taso terveystiedon 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 joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin
muiden tavoitteiden osalta.
Terveystiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä

Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet oppiai- Arvosanan kahdeksan osaaalueet neessa
minen

Terveyttä tukeva kasvu ja
kehitys
T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua,
kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

S1-S3

T2 ohjata oppilasta kehittäS1
mään valmiuksiaan tunne- ja
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan,
omien arvojen ja asenteiden
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Terveyteen liittyvät käsitykset

Oppilas osaa kuvata terveyden osa-alueet ja näiden välistä vuorovaikutusta esimerkkien avulla sekä kuvata
esimerkein mitä terveyden
edistämisellä tarkoitetaan.
Oppilas pystyy esittelemään
elämänkulun eri vaiheita, erityisesti nuoruuden kehitystä
ja kuvaamaan esimerkkien
avulla terveyden, kasvun ja
kehityksen merkitystä elämän voimavarana.

Vuorovaikutus- ja tunne- Oppilas osaa nimetä useita
taitojen sekä käyttäytymi- tunteita sekä osaa antaa esisen säätelyn analysointi
merkkejä tunteiden ja käyttäytymisen välisestä vuorovaikutuksesta ja käyttäytymisen säätelystä.
Oppilas pystyy tuottamaan
ratkaisuja ristiriitatilanteiden
selvittämiseen sekä esitellä
keinoja stressin ja kriisien käsittelyyn.
Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
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sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

kokemuksiaan osana itsearviointia.

T4 ohjata oppilasta pohtiS1, S3
maan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta
sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

Terveydellisen kehityksen
analysointi ja toiminta
vuorovaikutustilanteissa

Oppilas osaa eritellä esimerkkien avulla yksilölliseen kehitykseen liittyviä kysymyksiä
terveyden näkökulmasta ja
arvioida sosiaalisten suhteiden merkitystä mielen hyvinvoinnille ja terveydelle.
Oppilas osaa nimetä ja kuvata yhdessä toimimiseen ja
vuorovaikutukseen liittyviä
eettisiä kysymyksiä ja tilanteita tuottaa niihin vastuullisia ratkaisuja.

T5 ohjata oppilasta syventä- S1-S3
mään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä
vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan
valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

Terveyteen vaikuttavien
tekijöiden tunnistaminen
ja terveyteen liittyvien käsitteiden käyttäminen

Oppilas pystyy nimeämään
useita terveyttä tukevia ja
vaarantavia tekijöitä sekä kuvaamaan pääpiirteissään näiden välisiä yhteyksiä ja syyja seuraussuhteita.
Oppilas osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen
liittyviä käsitteitä asianmukaisesti.

T 6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

Terveyteen, turvallisuuteen ja sairauteen liittyvien tietojen ja taitojen
soveltaminen

Oppilas osaa hakea terveyteen liittyvää luotettavaa tietoa erilaisista lähteistä ja
käyttää sitä pääosin asianmukaisesti.
Oppilas osaa kuvata esimerkein tai esittää asianmukaisia
toimintamalleja itsehoidossa,
avun hakemisessa ja terveyttä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.

Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien
ehkäisy
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T7 ohjata oppilasta tunnista- S1, S2
maan ja arvioimaan omia
terveyteen ja turvallisuuteen
liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja
sekä rohkaista oppilasta
pohtimaan oman terveyden
kannalta merkityksellisiä voimavaroja
T 8 ohjata oppilasta tunnisS1-S3
tamaan ja tarkastelemaan
kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä, niihin liittyviä arvoja ja normeja
sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä

Ei käytettä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

Terveyteen ja sairauteen
liittyvien ilmiöiden tarkastelu ja terveyteen liittyvän tiedon luotettavuuden arvioiminen

Oppilas osaa eritellä terveystottumusten omaksumiseen
vaikuttavia tekijöitä ja osaa
selittää terveystottumuksiin
liittyvien ilmiöiden muodostumista.
Oppilas osaa kuvata elämäntapoihin liittyviä eettisiä kysymyksiä ja esimerkkejä käyttäen arvioida elämäntapoihin
liittyvien valintojen seurauksia.
Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän tiedon luotettavuutta usean tiedon luotettavuutta kuvaavan tekijän pohjalta.

Oppilas osaa kuvata elinympäristön aiheuttamia keskeisiä suoria ja epäsuoria vaikutuksia terveyteen sekä esitellä yhteisöjen, kulttuurin,
median ja tieto- ja viestintäteknologian yhteyksiä terveyteen.

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri
T 9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin, ja tieto- ja
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille

S3

Ympäristön terveysvaikutusten hahmottaminen

T 10 ohjata oppilasta luomaan perustaa opiskelu-,
toiminta- ja työkyvylle ja sen
ylläpitämiselle sekä kuvaamaan terveyspalvelujen asianmukaista käyttöä

S1, S2

Työkyvyn edistämisen kei- Oppilas osaa laatia opiskelu-,
nojen hahmottaminen
toiminta- ja työkykyä edistäviä suunnitelmia. Oppilas
osaa kuvata miten hakeutua
oman koulun ja kunnan terveyspalveluihin ja antaa use-
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ampia esimerkkejä siitä, miten niitä voi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa.
T 11 ohjata oppilasta ymmärtämään ja arvioimaan
perheen ja omaan elämänpiiriin kuuluvien
ihmisten ja yhteisöjen edustamia terveyskäsityksiä, tunnistamaan niiden merkitystä
itselle sekä muodostamaan
kuvaa itselle sopivista oppimisen keinoista.

S1-S3

Terveyskäsitysten
arviointi sekä oppimista
edistävien tekijöiden hahmottaminen

Oppilas osaa pohtia esimerkein sitä, miten perhe, lähiyhteisöt, muut sosiaaliset
yhteisöt vaikuttavat käsityksiin terveydestä.
Oppilas osaa esimerkein eritellä omaa oppimistaan tukevia tekijöitä.

T 12 tukea oppilaan valmiuksia arvioida kriittisesti terveyteen ja sairauteen liittyvää viestintää sekä eritellä
yksilön oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja terveyttä
ja turvallisuutta koskevissa
asioissa omassa oppimisympäristössä ja lähiyhteisöissä.

S3

Terveyteen liittyvän viestinnän arviointi sekä terveyteen ja turvallisuuteen
vaikuttavien keinojen tunteminen

Oppilas osaa arvioida terveyteen liittyvän viestinnän luotettavuutta ja merkitystä
sekä perustella terveyteen ja
turvallisuuteen liittyviä käsityksiä. Oppilas osaa eritellä
elämäntapojen seurauksia
toisille ja ympäristön terveydelle sekä esitellä esimerkein
keinoja ja tapoja miten terveyteen voidaan vaikuttaa lähiyhteisöissä.
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13.3.10 KATSOMUSAINEET (UE, UO, UK, UI, ET)
Oppiaineiden tehtävä ja lähestymistavat
Katsomusaineilla tarkoitetaan tässä suunnitelmassa uskonnon opetuksen eri muotoja ja elämänkatsomustietoa. Suunnitelma koskee evankelisluterilaisen, ortodoksisen, katolisen, islamilaisen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetuksen järjestämistä Kulosaaren yhteiskoulussa. Katsomusaineiden opetuksen tehtävä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen, katsomuksellinen sekä kulttuurinen
yleissivistys sekä edistää oppilaiden kykyä etsiä hyvää elämää.
Katsomusaineissa opiskeltavia asioita lähestytään monitieteellisestä näkökulmasta. Opetuksessa
pyritään integratiiviseen otteeseen, jossa asioita tarkastellaan monesta eri näkökulmasta. Opetuksessa pyritään vertailuun, sekä tiedon ja ymmärryksen yhdistämiseen. Erityisesti apuna käytetään
uskontotieteen, teologian, antropologian, historian ja kulttuurin tutkimuksen näkökulmia. Opetuksessa otetaan huomioon katsomusten esiintyminen ajankohtaisessa mediassa ja populaarikulttuurissa. Opetus edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja katsomusten monilukutaitoa. Katsomusaineiden opetus pyrkii edistämään katsomusten välistä dialogia
ja antaa oppilaille valmiuksia osallistua katsomuksista käytävään keskusteluun sekä katsomusten
sisällä että niiden välillä suvaitsevaisuuden ja uskonnonvapauden hengessä.
Opetus perehdyttää oppilaita opiskeltavaan katsomukseen ja tutustuttaa muihin uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa ja muualla maailmassa. Opetus antaa monipuolista tietoa katsomuksista
ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä
tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan katsomuksille
ominaista kysymyksenasettelua, käsitteistöä, symboliikkaa ja taidetta.
Oppilaita rohkaistaan itsenäiseen arviointiin ja omakohtaiseen eettisten kysymysten pohdintaan.
Opetus tukee oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista, elämänhallintataitojen kehittymistä
sekä kriittistä ajattelua. Kriittinen ajattelu ymmärretään perusteita etsivänä, asiayhteydet hahmottavana ja tilannetajuisena sekä itseään korjaavana. Siihen liittyy avoin ja pohdiskeleva asenne. Se
antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin.
Opetuksen keskeisenä teemana on ihmisen tavoite saavuttaa hyvä elämä. Teemaa tarkastellaan eri
katsomusten, historian ja etiikan näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Siinä perehdytään katsomuksille tyypillisen ajatteluun
ja toimintaan sekä niiden vaikutusta yhteisöön ja yksilöön. Opetuksessa perehdytään oppilaan oman
katsomuksen juuriin, lähteisiin ja ajatuksiin sekä kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin maailmassa.
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeisiä käsitteitä sekä eri katsomusten eettisiä periaatteita. Siinä perehdytään ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämän- kysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Katsomusaineiden opetus kasvattaa oppilaiden kykyä oman tulevaisuutensa hahmottamiseen ja suunnittelemiseen.
Tavoitteet
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Katsomusaineiden opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea oppilaan kasvua itsenäiseksi ja suvaitsevaiseksi yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi. Tavoitteena on, että oppilaat kunnioittavat omaa ja muiden katsomuksellista vapautta, elämää ja ihmisarvoa.
Katsomusaineiden yleisenä tavoitteena on antaa oppilaille laaja uskonnollinen, katsomuksellinen ja
kulttuurinen yleissivistys sekä tukea heidän katsomuksellisen identiteettinsä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on, että oppilaat tunnistavat katsomuksiin liittyvää käsitteistöä ja symboliikkaa sekä eri
katsomusten keskeisiä ajatustapoja. Tavoitteena on antaa oppilaalle valmiuksia ymmärtää ja osallistua katsomukselliseen keskusteluun.
Katsomusaineissa monipuolisen yleissivistyksen kartuttamisen lisäksi tavoitteena on eettisen, kriittisen ajattelu- ja toimintakyvyn sekä oppimisen taitojen kehittäminen. Katsomusaineet tukevat
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.
Elämänkatsomustiedon ja uskonnon tavoitteet seuraavat valtakunnallisen opetussuunnitelman tavoitteita.
Työtavat
Katsomusaineiden opetuksessa pyritään avoimeen keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Opetuksessa keskeistä on sovittaa opetukseen ja opiskeluun oppilaan oma ajattelu- ja kokemusmaailma.
Opiskeltavia käsitteitä pyritään pohtimaan yhteisesti sekä avaamaan elämästä ja ympäristöstä nousevin esimerkein. Oppilaita rohkaistaan oman mielipiteen perusteluun sekä eri näkemysten ymmärtämiseen. Opetus pyrkii tukemaan oppilaan omakohtaista tiedonhakua ja oppimisprosessia. Opetuksessa painotetaan oppilaiden kykyä vaikuttaa aktiivisesti omaan ajatteluunsa ja toimintaansa.
Tämä koskee myös oppilaiden opiskelua ja oppimista.
Opetuksen metodien valinnassa toteutetaan monimuoto-opetusta. Käytössä ovat esimerkiksi vierailut, vierailijat, opetuskeskustelu, frontaaliopetus, väittely, draama, verkko-opetus sekä vertaisopetus. Opetuksessa käytetään erilaisia ryhmäkokoja ja -kokoonpanoja. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- ja ryhmäprojekteja. Oppilaita pyritään ohjaamaan itsenäiseen tiedonhakuun ja tavoitteelliseen opiskeluun. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa
sekä digitaalisia sisältöjä ja mediaa.
Opetuksessa pyritään tekemään vierailuja tai hyödyntämään koululle tulevia vierailijoita. Huomioon
otetaan Helsingin kaupungin tarjoamat mahdollisuudet ja sen monikulttuurinen luonne koulussa ja
muussa ympäristössä.
Opetuskielenä käytetään suomea ja englantia. Käytettävä digitaalinen materiaali ja tehtävät voivat
olla sekä englannin että suomenkielisiä.
Arviointi
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Oppilaan osaamista arvioidaan monipuolisesti. Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja
keskusteluihin sekä oppilaan tuotosten tarkasteluun. Arvioinnissa otetaan huomioon tuotosten sisältö sekä opiskeluprosessi. Oppilaiden itsearviointia voidaan käyttää arvioinnin tukena. Yksittäisen
kurssin arvioinnin kriteerit ilmoitetaan kunkin kurssin aluksi.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut aineen oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin kunkin oppiaineen osalta.
Peruskoulun laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet katsomusaineissa
Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen
oppiaineittain
7. luokka

8. luokka

9. luokka

Oppilas tunnistaa
katsomuksiin liittyviä
piirteitä ja käsitteitä
sekä kykenee soveltamaan niitä.

Oppilas tutustuu
Perehdytään maail- Oppilas kykenee omakoh- eettisen ajattelun
luonteeseen ja tunmankuvan ja maail- taiseen tiedonhakuun ja
tunnistaa katsomusten mo- nistaa sen ilmentymankatsomuksen
mistä elämässään.
ninaisuutta ja vaikutusta
käsitteisiin ja käykulttuurissa.
dään identiteettiä ja
Käydään identiteetelämänkatsomusta Käydään identiteettiä ja
tiä ja elämänkatsoL1 Ajattelun ja oppimisen rakentavia keskuste- elämänkatsomusta rakenta- musta rakentavia
taidot
luja.
via keskusteluja.
keskusteluja.

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

päivitetty 15.05.2018

Oppilas tutustuu katsomuksiin kulttuurin muokkaajina Oppilas tutustuu arOppilas tunnistaa
ja niiden osana.
voihin ja niiden ilmekatsomusten vaikunemiseen kulttuutuksia eri kulttuureiTutustutaan
reissa.
hin ja niiden ilmaisuihmisoikeuksien
muotoja.
kehitykseen ja
Perehdytään ihmisihmisoikeusloukkauksiin,
oikeuksiin ja ihmisOppilaille avataan
esim. käsittelemällä
ten väliseen yhdenmahdollisuuksia tu- holokaustia
vertaisuuteen
tustua kulttuuriperintöön sekä taitee- Oppilaille avataan mahdolli- Oppilaille avataan
seen ja muuhun kult- suuksia tutustua kulttuuri- mahdollisuuksia tutuuritarjontaan.
perintöön sekä taiteeseen tustua kulttuuripe-
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ja muuhun kulttuuritarjon- rintöön sekä taiteetaan.
seen ja muuhun kulttuuritarjontaan.
Oppilas ymmärtää, miten
Oppilas tutustuu kat- käsitys hyvästä elämästä on
somusten näkemyk- muuttunut ja reflektoi käsi- Oppilas pohtii mahL3 Itsestä huolehtiminen siin hyvästä elätyksiään suhteessa eri aika- dollisuuksia hyvään
ja arjen taidot
mästä.
kausien näkemyksiin.
elämään.

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Oppilas tutustuu katsomusten symboleihin ja ilmaisuihin taiteissa ja populaarikulttuurissa. Opetuksessa vahvistetaan
kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa. Medialukutaitoja syvennetään.
Oppilas kykenee
omakohtaiseen tiedonhakuun teknologiaa hyödyntäen ja
kasvaa mediakriittisyyteen. Oppilas harjaantuu valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä
käyttäen monipuolisesti erilaisia laitteita
ja ohjelmistoja.

Oppilas tutustuu katsomusten symboleihin ja ilmaisuihin taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa vahvistetaan
kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa. Medialukutaitoja syvennetään.

Oppilas tutustuu
eettisiin ulottuvuuksiin taiteessa ja populaarikulttuurissa.
Opetuksessa vahvistetaan kulttuurista ja
katsomuksellista lukutaitoa. Medialukutaitoja syvennetään.

Oppilas kykenee
Oppilas kykenee omakoh- omakohtaiseen tietaiseen tiedonhakuun tek- donhakuun teknolonologiaa hyödyntäen ja kas- giaa hyödyntäen ja
vaa mediakriittisyyteen.
kasvaa mediakriittiOppilaita ohjataan monisyyteen. Oppilaita
puoliseen tiedon hankinohjataan turvalliseen
taan ja tuottamiseen sekä ja eettisesti kestätietolähteiden monipuoli- vään tieto- ja viestinseen käyttöön ja lähdekriit- täteknologian käyttisyyteen.
töön.

Oppilas tunnistaa
erilaisia katsomuksellisia taustoja moL6 Työelämätaidot ja yrit- nikulttuurisissa yhtäjyys
teisöissä.

Oppilas tunnistaa erilaisia
katsomuksellisia taustoja
monikulttuurisissa yhteisöissä.

Oppilas tarkastelee
yhteisöllistä elämä
ihmisoikeuksien näkökulmasta.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän Oppilas pohtii kulttulevaisuuden rakentami- tuurien moninainen
suutta ja kulttuurien

Oppilas tarkastelee eri aikakausien katsomuksellisia
valintoja ja niiden perusteluja suhteessa kestävään

Oppilas pohtii yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta
sekä valintojensa
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suhdetta hyvään elä- tulevaisuuteen ja hyvään
mään.
elämään.

vaikutusta kestävään
tulevaisuuteen ja hyvään elämään.
Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan
kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä erilaisiin
luontosuhteisiin,
että ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Vuosiluokkakokonaisuudet
Vuosiluokkakokonaisuuksissa kuvataan valtakunnallisen opetussuunnitelman eri uskontojen ja elämänkatsomustiedon oppimäärien sisällöllisten teemojen jakautuminen eri vuosiluokille.
7. luokka: Hyvä elämä katsomusten mukaan
Kurssilla tarkastellaan kulttuureja ja maailmankatsomuksia sekä niiden tulkintoja hyvästä elämästä.
Sisältöalue

UE

UO

UK

UI

ET

Maailmankatsomus

Kulttuuri
Maailmanperintö
Suomalainen ja eurooppalainen kulttuuri
Monikulttuurisuus
Uskonnon ja kulttuurin välinen suhde ja vuorovaikutus
Elämänkysymykset
Valintojen perusteet

Tieto ja tiede

Uskonnon ja tiedon suhde (uskonnot)
Erilaiset argumentointitavat (uskonnot)
Uskontotiede (uskonnot)
Uskontokritiikki

Uskontokuntiin sitoutumattomien kulttuurit

Perustiedot
Syventävät tiedot
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin tilanne

Seemiläiset uskonnot

Perustiedot
Suhde yhteiskuntaan
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Suomen ja Helsingin tilanne
Muut maailmanuskonnot

Perustiedot
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin tilanne

Luonnonuskonnot

Perustiedot
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin tilanne

Maailmanperintö (kulttuuri ja luonto)

Lisäksi:
Perustiedot
Syventävät tiedot

Perustiedot
Syventävät tiedot

8. luokka: Hyvä elämä ennen ja nyt
Vuosiluokalla tarkastellaan sisältöalueita hyvän elämän näkökulmasta. Kurssilla tarkastellaan, miten
katsomukset ovat tulkinneet hyvää elämää ennen ja nyt.
Sisältöalue

UE

UO

UK

UI

ET

Kehityshistoria
keskeiset piirteet
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin
tilanne

Kehityshistoria
keskeiset piirteet
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin tilanne

Antiikki

Perustiedot

Eri aikakaudet ja niiden
katsomuksellinen perintö eurooppalaiselle
ajattelulle

Perustiedot

Juutalaisuus

Kehityshistoria
Keskeiset piirteet
Suhde yhteiskuntaan
Erityiskysymyksenä: Holokausti
Taide, arkkitehtuuri ja media
Suomen ja Helsingin tilanne

Kristinusko

Kehityshistoria
Kirkkokuntien keskeiset piirteet
Oman kirkkokunnan
kehitys, korostukset,
taide ja toiminta sekä
ilmeneminen mediassa
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin
tilanne
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Islam

Kehityshistoria
Pääsuuntien keskeiset
piirteet
Suhde yhteiskuntaan
Taide, arkkitehtuuri ja
media
Suomen ja Helsingin
tilanne

Kehityshistoria perustiedot ja syventävät tiedot
Pääsuuntien keskeiset piirteet ja syventävät tiedot omasta
suuntauksesta
Suhde yhteiskuntaan
Taide, tiede ja arkkitehtuuri
Suomen ja Helsingin
tilanne

Kehityshistoria
Pääsuuntien keskeiset
piirteet
Suhde yhteiskuntaan
Suomen ja Helsingin tilanne

Pyhien kirjojen sisältö
ja tulkinta

Perustiedot
Syventävät tiedot
Soveltavat tiedot

Perustiedot

Humanismi ja katsomusvapaus

Perustiedot

Perustiedot
Syventävät tiedot

Maailmanperintö (kulttuuri)

Perustiedot

9. luokka: Mitä on hyvä elämä?
Sisältöalue

UE UO UK UI

Ajattelun taidot, etiikan peruskäsitteet ja
teoriat

Perustiedot

Ihmisoikeusetiikka ja kulttuurinen moninaisuus

Perustiedot
Syventävät tiedot
Soveltavat tiedot

Etiikka eri katsomuksissa ja pyhissä kirjoissa

Perustiedot
Syventävät tiedot oman uskontokunnan tai katsomuksen mukaan
Soveltavat tiedot

Ajankohtaisista elämäntilanteista ja tapakulttuurista nousevat eettiset kysymykset

Peruskysymykset
Syventävät kysymykset
Soveltavat tiedot

Kestävä elämäntapa, ympäristö- ja
eläinetiikka

Perustiedot
Syventävät tiedot
Soveltavat tiedot
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Yhteiskuntaetiikka, rauha ja globaalivastuu

Perustiedot
Syventävät tiedot
Soveltavat tiedot

Uskonto, tiede ja teknologia

Syventävät tiedot
Soveltavat tiedot

Maailmanperintö (luonto)

Lisäksi:
Perustiedot
Syventävät tiedot

Perustiedot
Syventävät tiedot

Tulevaisuus

Lisäksi:
Perustiedot
Soveltavat tiedot

Perustiedot Soveltavat tiedot

USKONTO
Uskonnon opetuksen tavoitteet
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan uskonnon ja kulttuurin vuorovai- S1, S2
kutus sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä monimuotoisuus

L1

T2 ohjata oppilasta syventämään tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

S1

L2

T3 ohjata oppilasta perehtymään uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen

S2

L2, L3, L6

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri uskontojen ja katsomusten tapoja ja symboleita sekä tunnistamaan uskonnollisia aiheita mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa

S1, S2, S3

L2, L4, L6

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja arvioimaan erilaisia argumen- S1, S3
taation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

L1, L2, L4,
L5, L7

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

S3

L2, L7

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

L5, L6
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T8 rohkaista oppilasta pohtimaan ihmisyyteen kuuluvia elämänky- S1, S2, S3
symyksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta niihin

L7

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

L1, L2

S2, S3

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevai- S1, S2, S3
suudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

L6

Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppi- aineena. 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.
Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet op- Arvosanan kahdeksan osaaalueet piaineessa
minen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan S1, S2
uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus sekä tunnistamaan uskontoon
liittyvä monimuotoisuus

Uskontojen merkityksen hahmottaminen
kulttuurissa ja yhteiskunnassa

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä piirteitä ympäröivässä kulttuurissa.

T2 ohjata oppilasta syventämään
tietojaan opiskeltavasta uskonnosta ja sen vaikutuksista

Uskontoa koskevan
tiedon hallitseminen

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.

S1

T3 ohjata oppilasta perehtymään
S2
uskontoihin ja katsomuksiin eri
puolilla maailmaa sekä uskonnottomuuteen
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uskonnoissa ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta.
T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri
uskontojen ja katsomusten tapoja
ja symboleita sekä tunnistamaan
uskonnollisia aiheita mediassa,
maailmanpolitiikassa, taiteessa ja
populaarikulttuurissa

S1-S3

Uskonnon ja kulttuurin lukutaito

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja
symboleja. Hän osaa antaa
esimerkkejä uskonnollisista
aiheista mediassa, taiteessa
ja populaarikulttuurissa.

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan S1, S3
ja arvioimaan erilaisia argumentaation tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen välisiä eroja

Ajattelun ja vuorovai- Oppilas tunnistaa ja osaa ankutuksen taidot
taa esimerkkejä erilaisista argumentaation tavoista sekä
joistakin uskonnon ja tieteen
kielen välisistä eroista.

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

S3

Etiikkaa koskeva tieto Oppilas tuntee ja osaa nija ihmisoikeusetiikka metä etiikan keskeisiä käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä sisällöstä. Oppilas
tuntee opiskeltavan uskonnon sekä muiden uskontojen
ja katsomusten eettisiä periaatteita.

T7 auttaa oppilasta pohtimaan uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten
valintojen perusteina ja ohjaajina

S1, S3

Uskontojen ja katsomusten merkitys globaalisti

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten valintojen perusteina ja ohjaajina.

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan S1, S2, Eettinen ajattelu
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysy- S3
myksiä, ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen suhdetta
niihin

Oppilas pohtii ihmisyyteen
kuuluvia elämänkysymyksiä
ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.

T9 innostaa oppilasta tutkimaan
omien valintojensa eettisiä ulottu-

Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia
ja osaa kertoa niiden vaiku-
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vuuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointiin ja kannustaa kestävään elämäntapaan

tuksesta omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen.

T10 rohkaista oppilaita kohtaaS1-S3
maan erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-ajalla

Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteet
Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet

Laaja-alainen
osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

S1

L1, L2, L4

T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja kat- S1
somuksiin ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan

L2, L7

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia ja uskonnollisia katsomuksia, niiden keskinäistä vuorovaikutusta
sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

S1

L1, L2, L5

T4 ohjata oppilasta tuntemaan uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

S1, S3

L1, L3

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

S1, S3

L2, L3, L6, L7

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia
ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

S1, S2, S3

L1, L2, L4

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien
yhdenvertaisen kohtelun hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S1, S2, S3

L2, L3, L7
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T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia elämästään ja ympäristöstään sekä kehittämään eettistä ajatteluaan

S2, S3

L5, L7

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

S1, S2, S3

L5, L6, L7

T10 ohjata oppilas tuntemaan ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja
ihmisten yhdenvertaisuuden merkitys ja eettinen perusta

S2, S3

L1, L7

Elämänkatsomustiedon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän
päättyessä
Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä
oppi- aineena. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
elämän- katsomustiedon 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. Arvo- sanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Opetuksen tavoite

sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 ohjata oppilasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käyttämään katsomuksellisia käsitteitä

S1

Käsitteiden hallinta
ja soveltaminen

Oppilas osaa käyttää katsomuksellisia käsitteitä ja tunnistaa
niiden välisiä suhteita.

T2rakentaa oppilaan kulttuurista yleissivistystä ohjaamalla
oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin ja katsomuksiin ja perehtymään Unescon
maailmanperintöohjelmaan

S1

Kulttuurien ja katsomusten tunteminen

Oppilas osaa hankkia tietoa erilaisista kulttuureista ja katsomuksista. Oppilas osaa kertoa
Unescon maailmanperintöohjelman lähtökohdista ja nimetä
joitain maailmanperintökohteita.

T3 ohjata oppilasta tuntemaan erilaisia uskonnottomia
ja uskonnollisia katsomuksia,

S1

Erilaisten katsomusten tunteminen ja
vertailu

Oppilas osaa nimetä keskeisten
maailmankatsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä ja
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niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä tiedon ja tutkimuksen roolia katsomusten arvioinnissa

kehityskulkuja, erityisesti seemiläisen monoteismin ja sekulaarin humanismin historiallisia,
kulttuurisia ja yhteiskunnallisia
vaiheita. Oppilas osaa kertoa,
miten katsomuksia voi tarkastella tutkivasti ja tieteellisesti

T4 ohjata oppilasta tutkimaan
uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin perusteita

S1, S3

Uskonnollisen ajattelun ja uskontokritiikin tunteminen

Oppilas osaa selittää uskonnollisen ajattelun luonnetta ja antaa esimerkkejä uskontokritiikin pääpiirteistä.

T5 ohjata oppilasta tuntemaan katsomusvapaus ihmisoikeutena sekä katsomusvapauden turvaamisen kansallisia ja kansainvälisiä keinoja

S1, S3

Katsomusvapauden
merkityksen hahmottaminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
katsomusvapaudesta ihmisoikeutena ja joistakin katsomusvapauden turvaamisen mekanismeista sekä niiden puutteista erilaisissa tilanteissa.

T6 ohjata oppilasta hahmottamaan erilaisia katsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita

S1, S2,
S3

Katsomuksellisten
valintojen perusteiden tarkastelu

Oppilas osaa kuvata erilaisten
ihmisten katsomuksellisten valintojen taustalla olevia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä perusteita.

T7 kannustaa oppilasta maailman moninaisuuden ja kaikkien yhdenvertaisen kohtelun
hyväksymiseen ja ymmärtämiseen

S1, S2,
S3

Monikulttuurisuuden ja yhdenvertaisuuden hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata monimuotoisuutta ja antaa esimerkkejä
ihmisten yhdenvertaisesta kohtelusta

T8 ohjata oppilasta huomaamaan eettisiä ulottuvuuksia
elämästään ja ympäristöstään
sekä kehittämään eettistä
ajatteluaan

S2, S3

Eettisen ajattelun
taidot

Oppilas osaa käyttää eettistä
käsitteistöä sekä tulkita ja soveltaa sitä

T9 innostaa oppilasta pohtimaan omien valintojensa vaikutusta kestävään tulevaisuuteen paikallisesti ja globaalisti

S1, S2,
S3

Kestävän elämäntavan periaatteiden
tunteminen

Oppilas osaa nimetä keskeisiä
luonnon ja yhteiskunnan kestävään tulevaisuuteen liittyviä
piirteitä ja tarkastella kestävän
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elämäntavan merkitystä tulevaisuudelle. Oppilas tuntee keinoja vaikuttaa paikallisesti ja
globaalisti.
T10 ohjata oppilas tuntemaan
ihmisarvon, ihmisoikeuksien ja
ihmisten yhdenvertaisuuden
merkitys ja eettinen perusta
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merkitystä.
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13.3.11 HISTORIA
Tehtävä
Historian opetuksen tehtävänä on historiatietoisuuden, kulttuurien tuntemuksen sekä vastuullisen
kansalaisuuden periaatteiden välittäminen oppilaille. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita
ohjataan ymmärtämään nykyisyyteen johtanutta kehitystä, henkisen ja aineellisen työn arvoa sekä
pohtimaan tulevaisuuden valintoja.
Oppilaita ohjataan myös näkemään yksilön merkitys historiallisena toimijana sekä oivaltamaan toiminnan taustalla esiintyviä tekijöitä ja ihmisten motiiveja. Tarkoituksena on tukea oppilaiden identiteetin rakentumista sekä edistää heidän kasvuaan aktiivisiksi ja erilaisuutta ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi.
Historian opetuksessa keskeistä on historiallisiin lähteisiin tutustuminen ja niiden kriittinen tarkastelu. Oppilaita ohjataan ymmärtämään historiatiedon tulkinnallisuutta ja moniperspektiivisyyttä
sekä selittämään historiallisessa kehityksessä ilmeneviä muutoksia ja jatkuvuutta.
Vuosiluokilla 7-8 historian opetuksen tehtävänä on syventää oppilaiden käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Opetuksessa korostetaan vuorovaikutuksellisia ja tutkimuksellisia työtapoja.
Tavoitteet vuosiluokilla 7-8
Historian opetuksen tavoitteena on:
1. vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiaan oppiaineena ja tieteenalana.
2. antaa valmiuksia ymmärtää historiallisen tiedon monitulkintaisuutta, harjoitella lähteiden tulkitsemista ikätaso huomioon ottaen sekä ohjata lähdekritiikin harjoittamiseen.
3. auttaa oppilasta rakentamaan ja ymmärtämään omaa identiteettiään.
4. ohjata oppilasta ymmärtämään historiallista muutosta ja jatkuvuutta sekä historiallisten tapahtumien taustoja, syy- ja seuraussuhteita.
5. auttaa oppilasta ymmärtämään ja selittämään ihmisten toiminnan tarkoitusperiä ja
näkemään yhteisen päätöksenteon, ryhmätoiminnan ja yksilön merkitys historiallisen tapahtumisen kokonaisuudessa.
Arviointi
Historian arviointi 7. luokalla perustuu laaja-alaiseen opetussuunnitelman sisällön ja opiskelutaitojen hallintaan. Ensimmäisestä historian kurssista (HI1) annetaan ainoastaan suoritusmerkintä. Jälkimmäisen kurssin (HI2) numeroarvioinnissa otetaan huomioon historian osaaminen ja taidot molempien kurssien osalta.
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Historian päättöarvosana annetaan 8. luokan keväällä valtakunnallisten päättöarvioinnille asetettujen tavoitteiden ja kriteerien mukaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon, että historiataitojen kehittyminen on kumulatiivinen prosessi, jonka aikana taidot kehittyvät asteittain oppiaineen tavoitteiden suuntaan.
Päättöarviointi perustuu ensisijaisesti oppilaan 8. luokan aikana osoittamaan tieto- ja taitotasoon,
mitä verrataan valtakunnallisiin arvosanan kahdeksan (8) arviointikriteereihin ja tavoitteisiin, (Taulukko päättöarviointikriteereistä ohessa). Arvosanan kahdeksan (8) tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tätä tasoa alemman suoriutumisen joissakin muissa tavoitteissa.
Oppilas saa välttävän arvosanan viisi (5), mikäli hän osoittaa jossain määrin oppiaineen tavoitteiden
mukaista tieto- ja taitotasoa.
Historian päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
Historian opetuksen tavoitteena
on

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet
oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta kiinnostumaan syvällisemmin historiasta
tiedonalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

S1–
S6

Ei käytetä arvosanan
muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

Tiedon hankkiminen menneisyydestä
T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa sekä
arvioimaan tiedonlähteiden luotettavuutta

S1–
S6

Historiatiedon
hankkiminen

Oppilas osaa etsiä tietoa
erilaisista historian tiedonlähteistä ja havaitsee
niiden luotettavuudessa
eroja.

T3 auttaa oppilasta ymmärtämään, että historiallista tietoa
voidaan tulkita eri tavoin

S1–
S6

Lähteiden tulkitseminen

Oppilas osaa lukea ja tulkita erilaisia lähteitä.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
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T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

S1–
S6

Kronologian ymmärtäminen

Oppilas osaa sijoittaa
opiskelemansa asiat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla aikajärjestykseen.

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

S1–
S6

Historiallinen empatia

Oppilas pystyy asettautumaan menneen ajan ihmisen asemaan ja kuvailemaan tämän toiminnan
motiiveja.

T6 auttaa oppilasta arvioimaan
erilaisia syitä historiallisille tapahtumille ja ilmiöille

S1–
S6

Syy- ja seuraus-suhteiden ymmärtäminen historiassa

Oppilas osaa erotella historiallisia tapahtumia tai
ilmiöitä selittävät tekijät
vähemmän tärkeistä.

T7 ohjata oppilasta analysoimaan historiallista muutosta ja
jatkuvuutta

S1–
S6

Muutoksen ja jatkuvuuden ymmärtäminen

Oppilas osaa selittää,
miksi joillain elämänalueilla toimittiin ennen samoin tai toisin kuin nykyään.

T8 kannustaa oppilasta tulkintojen tekemiseen

S1–
S6

Historian tulkitseminen

Oppilas osaa muodostaa
historian tapahtumista ja
ilmiöistä omia perusteltuja tulkintoja.

T9 ohjata oppilasta selittämään
ihmisen toiminnan tarkoitusperiä

S1–
S6

Ihmisen toiminnan
selittäminen

Oppilas osaa kuvailla ihmisen toiminnan tarkoitusperiä.

T10 ohjata oppilasta selittämään, miksi historiallista tietoa
voidaan tulkita ja käyttää eri tavoin eri tilanteissa ja arvioimaan
kriittisesti tulkintojen luotettavuutta

S1–
S6

Historiallisten tulkintojen selittäminen ja arvioiminen

Oppilas osaa arvioida historian tapahtumista tai ilmiöistä tehtyjen tulkintojen luotettavuutta.

Historiallisen tiedon käyttäminen
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T11 harjaannuttaa oppilasta
käyttämään erilaisia lähteitä,
vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun tulkintansa niiden pohjalta

S1–
S6

Historiatiedon tuottaminen

Oppilas osaa vastata
menneisyyttä koskeviin
kysymyksiin käyttämällä
eri lähteistä saamaansa
informaatiota.

T12 ohjata oppilasta arvioimaan
tulevaisuuden vaihtoehtoja historiatietämyksensä avulla

S1–
S6

Historiatietoisuus

Oppilas osaa kuvailla, miten menneisyyden tulkinnoilla perustellaan tulevaisuuden valintoja

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineessa
Historian laaja-alaiset opintokokonaisuudet toteutetaan KSYK:n historian opetuksessa alla olevan
taulukon mukaisesti. Myös käytettävät opetusmenetelmät on merkitty taulukkoon.

Kurssit 1-4
L1 Ajattelun ja oppimisen - Käsitteiden ja lähteiden
hallitseminen
taidot
- Kriittinen ajattelu
- Ongelmanratkaisu
- Opetusteknologian hyödyntäminen

- Kursseilla käytetään historiallisia lähteitä,
joiden avulla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja
- Opetuksessa hyödynnetään digitaalisia
oppimisympäristöjä

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- Oman kulttuuri-identitee- - Opetuksessa hyödynnetään vierailijoiden
tin rakentuminen ja suvait- asiantuntemusta sekä tehdään opintosevaisuus muita kulttuukäyntejä mahdollisuuksien mukaan
reja kohtaan
- Tietoisuus ihmisoikeuksista
- Oman paikallisympäristön
hyödyntäminen opetuksessa

L3 Itsestä huolehtiminen
ja arjen taidot

- Menneisyyteen eläytymi- - Opetusta toteutetaan mahdollisuuksien
nen
mukaan mikrohistoriallisten projektien,
- Yksilön merkitys historial- väittelyiden ja draaman avulla
lisena toimijana
- Teknologian hyödyntäminen
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L4 Monilukutaito

- Monipuolisten tiedonläh- - Media-aineiston, kaunokirjallisuuden ja
teiden hyödyntäminen
populaarikulttuurin hyödyntäminen
(esim. suulliset, audiovisuaaliset, painetut ja sähköiset lähteet)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

- Tietoturvan merkityksen - Kirjallisten tuotosten itsenäinen laatimiymmärtäminen ja asiannen ja lähdeviitteiden merkitseminen
mukainen suojautuminen
- Tekijänoikeuksien kunnioittaminen

L6 Työelämätaidot ja yrit- - Myönteinen asennoituminen työhön ja yrittämiseen
täjyys
sekä sisäisen yrittäjyyden
vahvistaminen
- Verkostoituminen alueen
yritysten kanssa

- Opintokäynnit ja asiantuntijavierailut
(Vanhat teollisuusyritykset)
- Esitelmät ja projektit (esim. johtava teollisuusmaa Yhdysvallat ja kehittyvät taloudet)

L7 Osallistuminen, vaikut- - Kiinnostuksen herättämitaminen ja kestävän tule- nen yhteiskunnalliseen ja
vaisuuden rakentaminen poliittiseen vaikuttamiseen
- Ympäristön vaaliminen ja
kestävä kehitys

- Varjovaaleihin osallistuminen
- Osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan tai vapaaehtoistyöhön (Roihuvuoren vanhainkoti)

Vuosiluokkakokonaisuudet ja kurssisisällöt
Kurssi 1
Kurssin keskeisenä aiheena on teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys. Kurssilla tarkastellaan teollistumisen merkitystä yhteiskuntien, yksilöiden ja ympäristön muovaajana. Tavoitteena on ymmärtää erilaisten aatteiden vaikutusta historiassa. Kurssilla käsitellään muun muassa valistusta, konservatismia, liberalismia ja sosialismia. Suomen historian osalta keskitytään autonomian syntyyn ja Suomen suuriruhtinaskunnan kehittymiseen autonomian aikana. Lisäksi tarkastellaan Suomen teollistumista ja 1800-luvun loppupuolella toteutettuja lainsäädännöllisiä uudistuksia.
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
S4 Suurten sotien aika
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Kurssi 2
Toinen kurssi keskittyy 1800- ja 1900-luvun alun yleiseen ja Suomen historiaan. Keskeisiä teemoja
ovat siirtomaavalta ja imperialismi eri puolilla maailmaa, ensimmäinen maailmansota sekä Venäjän
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vallankumous. Suomen historian osalta kurssilla kontekstualisoidaan kansallisvaltion ja kansalaisyhteiskunnan syntyä, Suomen itsenäistymistä ja kansalaissotaa. Kansallista heräämistä Suomessa tarkastellaan myös kaunokirjallisten lähteiden avulla. Maailmanhistorian osalta perehdytään Yhdysvaltojen ja Venäjän valtiolliseen kehitykseen.
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
S4 Suurten sotien aika
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Kurssi 3
Kurssi käsittelee Suomen ja maailman historiaa 1900-luvun alusta toisen maailmansodan päättymiseen. Suomen historian osalta tarkastellaan maan kansalaissodan jälkeistä kahtiajakoa ja sen vaikutuksia yhteiskunnalliseen elämään. Toisen maailmansodan taustatekijöinä tuodaan esille demokratian ja diktatuurin kamppailu Euroopassa, Hitlerin valtaannousu, sosialistisen Neuvostoliiton synty
sekä Yhdysvaltojen tilanne. Kurssi päättyy toiseen maailmansotaan, minkä yhteydessä käsitellään
talvi- ja jatkosota sekä Lapin sota.
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
Kurssi 4
Kurssilla käsitellään maailman ja Suomen historiaa toisen maailmansodan päättymisestä nykypäivään. Keskeisenä sisältönä on kylmän sodan maailma kriiseineen sekä rautaesiripun jakama Eurooppa. Kehitystä Suomessa tarkastellaan osana suurvaltapolitiikkaa. Keskeisiä teemoja ovat vaaran
vuodet, kommunismin pelko, suhteet Neuvostoliittoon, presidentti Kekkosen aika sekä hyvinvointivaltion rakentaminen. Kurssin lopulla keskitytään kylmän sodan päättymisen aikaansaamiin muutoksiin Euroopassa ja koko maailmassa. Kestävän kehityksen ja globalisaation tarkastelu päättää peruskoulun historian oppimäärän.
S1 Teollisuusyhteiskunnan synty ja kehitys
S2 Ihmiset muuttavat maailmaa
S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan
S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen
S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret
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13.3.12 YHTEISKUNTAOPPI
Tehtävä
Oppiaineen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi. Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa
yhteiskunnassa demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan.
Yhteiskuntaopin opiskelussa keskeistä on ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen eri
tiedotusvälineissä sekä niiden analysointi. Oppilaita ohjataan ymmärtämään, että yhteiskunnallinen
päätöksenteko perustuu valintoihin.
Koulutilojen lisäksi yhteiskuntaopin opetuksessa hyödynnetään koulun, lähiympäristön ja koko Helsingin antamia mahdollisuuksia yhteiskunnan eri osa-alueiden ymmärtämiseen.
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7-9
● Ohjata oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja herättää oppilaassa kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
● Ohjata oppilasta hahmottamaan oikeusvaltion periaatteita sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallista merkitystä
● Ohjata oppilasta pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä
● Ohjata oppilasta oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
● Ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen päätöksenteon pääperiaatteita sekä demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella sekä Euroopan unionin tasolla
● Rohkaista oppilasta tuntemaan yrittäjyyttä ja työelämää sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia osana omaa tulevaisuuttaan
Arviointi
Yhteiskuntaopissa arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Arvioinnissa otetaan huomioon
oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla pyritään yhteiskunnallisten
tietojen ja taitojen soveltamiseen niin, että oppilaat saisivat välineitä oman yhteiskuntakäsityksensä
rakentamiseen.
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelujen päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet. Päättöarvioinnissa oppilaan osaamisen taso suhteutetaan yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin.
Oppilas saa arvosanan kahdeksan (8) osoittaessaan keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista.
Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.
Yhteiskuntaopin päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä
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Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet
alueet oppiaineessa

Arvosanan kahdeksan osaaminen

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 ohjata oppilasta syventä- S1–S4
mään kiinnostustaan ympäröivään yhteiskuntaan ja
vahvistaa oppilaan kiinnostusta yhteiskuntaoppiin tiedonalana

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

T2 ohjata oppilasta harjaan- S1-S4
nuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin
inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin kysymyksiin

Ei käytetä arvosanan muodostumisen periaatteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan
osana itsearviointia.

Yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen
omaksuminen sekä yhteiskunnallinen ymmärrys
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksien
yleismaailmallista merkitystä sekä syventämään tietojaan suomalaisen oikeusjärjestelmän toiminnasta

S2, S3

T4 ohjata oppilasta syventä- S1–S3
mään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden
toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä arvioimaan kriittisesti median
roolia ja merkitystä
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Oikeusvaltion periaatteiden ja toiminnan hahmottaminen

Oppilas osaa kuvailla ja selittää ihmisoikeusperiaatteita, oikeusvaltion keskeisiä periaatteita sekä
suomalaisen oikeusjärjestelmän
rakennetta ja toimintaa.

Yhteiskuntaa, mediaa, taloutta ja taloudenpitoa koskevat
tiedot ja taidot

Oppilas osaa kuvailla yhteiskunnan, talouden ja median toimintaa
sekä tarkastella niihin liittyvää julkista keskustelua.
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Yhteiskunnallisen tiedon
käyttäminen ja soveltaminen
T5 rohkaista oppilasta keS1, S4
hittymään yritteliääksi ja
vastuulliseksi taloudelliseksi
toimijaksi, joka hahmottaa
yrittäjyyttä ja työelämää,
tuntee niiden tarjoamia
mahdollisuuksia ja osaa
suunnitella omaa tulevaisuuttaan

Yrittäjyys- ja työelämätaidot

Oppilas osaa kuvailla työelämän ja
yrittäjyyden yhteiskunnallista
merkitystä ja arvioida niiden tarjoamia mahdollisuuksia myös oman
tulevaisuutensa kannalta

T6 ohjata oppilasta tarkasS1–S3
telemaan yhteiskunnallista
toimintaa sekä eri yhteisöjä
ja vähemmistöryhmiä monipuolisesti ja avarakatseisesti

Eri yhteisöjen ja vähemmistöjen tarkastelu

Oppilas pystyy tarkastelemaan ja
keskustelemaan erilaisista yhteisöistä ja vähemmistöistä rakentavasti ja jäsentyneesti.

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnallisen
päätöksenteon periaatteita
ja demokraattisia toimintatapoja paikallisella, kansallisella ja Euroopan unionin
tasolla sekä globaalisti ja
toimimaan aktiivisena,
omaa lähiyhteisöä kehittävänä kansalaisena

Yhteiskunnallisen
päätöksenteon periaatteiden hahmottaminen sekä demokraattisten pelisääntöjen ja toimintatapojen tunteminen

Oppilas osaa antaa esimerkkejä
poliittisesta päätöksenteosta, vallankäytöstä, yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta sekä paikallisella, kansallisella ja Euroopan
unionin tasolla että globaalisti
sekä toimia omaa lähiyhteisöä kehittäen demokraattisten pelisääntöjen ja toimintaperiaatteiden
mukaisesti.

S1–S3

T8 ohjata oppilasta talouS1, S4
den perusteiden ymmärtämiseen, oman talouden hallintaan ja vastuulliseen kuluttamiseen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
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Talouden perusteiden Oppilas osaa perustella säästämihahmottaminen
sen, sijoittamisen ja kuluttamisen
merkityksen sekä omassa elämässään että kansantaloudessa.
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T9 ohjata oppilasta laajentamaan näkemyksiään,
osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja keskusteluun sekä käyttämään
mediataitojaan ja tietojaan
yhteiskunnasta omien käsitystensä muodostamisessa
ja kansalaisena toimimisessa

S1–S4

Yhteiskunnallinen
ajattelu, osallistumisja
vaikuttamistaidot

Oppilas osaa ilmaista perustellun
mielipiteensä tarkoituksenmukaisin keinoin, käyttää erilaisia vaikuttamistaitoja ja toimia rakentavasti osallistuvana kansalaisena lähiyhteisössä.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain
Yhteiskuntaopin laaja-alaiset opintokokonaisuudet toteutetaan KSYK:n yhteiskuntaopin opetuksessa alla olevan taulukon mukaisesti. Myös käytettävät opetusmenetelmät on merkitty taulukkoon.
Yhteiskuntaoppi
L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

- Käsitteiden ja lähteiden hallitseminen
- Grafiikan ja tilastojen tulkitseminen
- Kriittinen ajattelu
- Ongelmanratkaisu
- Opetusteknologian hyödyntäminen
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- Kursseilla käytetään yhteiskunnallisia ja talouselämän lähteitä, joiden
avulla harjoitellaan kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisutaitoja
- Tulkitaan tilastoja ja grafiikkaa
- Opetuksessa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä

- Oman kulttuuri-identiteetin ra- - Oppitunneille ja koulun yhteisiin
kentuminen
tilaisuuksiin kutsutaan vierailijoita
- Ihmisoikeuksien kunnioittami- - Tehdään opintokäyntejä
nen
- Monikulttuurisuuden arvostaminen
- Oman paikallisympäristön hyödyntäminen opetuksessa

L3 Itsestä huolehtiminen ja - Tietoisuus palvelutarjonnasta
- Elämänhallintataidot
arjen taidot
- Oman talouden hallinta
- Kuluttajatietoisuus
L4 Monilukutaito

kurssit 1-3

- Talousasiantuntijoiden vierailut
sekä opintokäynnit
- Draama ja ilmaisutaito

- Suulliset, audiovisuaaliset, paine- Monipuolisten tiedonlähteiden tut ja sähköiset lähteet
hyödyntäminen
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- Mediakriittisten taitojen opettaminen
L5 Tieto- ja viestintätekno- - Tietoturva ja Internet-ympäris- - Asiantuntijoiden hyödyntäminen
mahdollisuuksien mukaan
loginen osaaminen
tössä toimiminen
- Ajankohtaisten tietoturvaan liittyvien asioiden seuraaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

- Myönteinen asennoituminen
työhön ja yrittämiseen sekä sisäisen yrittäjyyden vahvistaminen
- Verkostoituminen alueen yritysten kanssa

- Vierailijat ja opintokäynnit mahdollisuuksien mukaan
- Itsenäisesti tai ryhmässä toteutettavat projektit
- Pelien ja verkkomahdollisuuksien
hyödyntäminen

L7 Osallistuminen, vaikut- - Kiinnostuksen herättäminen yhtaminen ja kestävän tule- teiskunnalliseen ja poliittiseen
vaisuuden rakentaminen vaikuttamiseen
- Ympäristön vaaliminen ja kestävä kehitys

- Varjovaaleihin osallistuminen
- Osallistuminen kansalaisjärjestöjen toimintaan tai vapaaehtoistyöhön mahdollisuuksien mukaan
- Vapaaehtoistyö
- Helimun

Vuosiluokkakokonaisuudet ja kurssit
Kurssi 1
Ensimmäisellä kurssilla käsitellään hyvinvointiyhteiskuntaa eri näkökulmista. Kurssilla tarkastellaan
perhettä yhteiskunnan perussoluna, hyvinvointivaltiolle tyypillisiä palveluita, yksilön oikeusturvaa
sekä ihmisen elämänkaareen liittyviä oikeudellisia tilanteita. Suomea esitellään oikeusvaltiona, tarkastellaan oikeuslaitoksen toimintaa sekä valtion sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
S2 Demokraattinen yhteiskunta
Kurssi 2
Toisella kurssilla opiskellaan talouden peruskäsitteitä, talouden eri ilmiöitä ja keskeisiä toimijoita.
Taloutta tarkastellaan paikallisesti, Suomen, Euroopan unionin ja globaalin talouden näkökulmista.
Lisäksi kurssilla perehdytään työelämään, kuluttaja-asioihin sekä yrittäjyyteen. Kurssilla annetaan
välineitä myös nuoren henkilökohtaisen talouden tasapainon ylläpitämiseen ja työelämävalmiuksien kehittämiseen.
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
S4 Taloudellinen toiminta
Kurssi 3
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Kolmannella kurssilla tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin.
Opetuksen keskeisenä sisältönä ovat yhteiskunnan hallinnolliset rakenteet ja vallankäyttö. Kurssin tavoitteena on myös ymmärtää, miten demokraattinen yhteiskunta toimii, ja mitkä ovat oikeusvaltion periaatteet ja toimintatavat. Kurssilla esitellään vallankäyttöön ja päätöksentekoon liittyviä
foorumeita.
S2 Demokraattinen yhteiskunta
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen
Kurssi 4 (Kaikkia yhdeksänsiä luokkia koskeva valinnaiskurssi YH4 Model United Nations)
Kurssi valmentaa oppilaat osallistumaan keväällä järjestettävään englanninkieliseen HELIMUN-konferenssiin (Helsinki International Model United Nations), joka simuloi Yhdistyneiden kansakuntien
toimintaa. Kurssi on oppiainerajat ylittävä yhteiskuntaopin ja englannin kurssi. Yhteiskuntaopin osiossa tutustutaan Yhdistyneiden kansakuntien toimintaan, kansainvälisiin sopimuksiin sekä itsenäiseen tiedonhankintaan. Englannin osiossa oppilaat keskittyvät harjoittelemaan väittelemistä. Kurssin opetuskieli on englanti.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että oppilas
● tietää Yhdistyneiden kansakuntien keskeiset elimet ja ymmärtää niiden toimintatavat
● ymmärtää YK:n roolin nykymaailmassa
● omaa itsenäisen tiedonhankinnan perusteet
● tutustuu HELIMUNissa käsiteltäviin kansainvälisiin kysymyksiin sekä edustamansa YK:n jäsenmaan tai kansainvälisen järjestön näkemyksiin
● oppii tekemään edustamansa YK:n jäsenmaan tai kansainvälisen järjestön näkemysten mukaiset linjapaperit eri kysymyksistä sekä päätöslauselmaehdotuksen
● oppii ilmaisemaan edustamiaan näkemyksiä englanninkielellä
Keskeiset sisällöt
● YK:n keskeiset elimet (Turvallisuusneuvosto, Yleiskokous, Talous- ja sosiaalineuvosto, Pääsihteeri)
● YK:n toimintatavat mm rauhanturvaaminen
● Kansainväliset sopimukset (esim. Lasten oikeuksien sopimus)
● HELIMUNin kulloiseenkin teemaan liittyvät kysymykset, jotka liittyvät mm ihmisoikeuskysymyksiin
● HELIMUN -väittelytekniikka

13.3.13 MUSIIKKI
MUSIIKKI 7-9

Tehtävä
Musiikin opetuksen tehtävänä on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan ja
aktiiviseen kulttuuriseen osallisuuteen. 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.
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Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja
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.
Vuosiluokkien 7–9 musiikin opetus luo mahdollisuuksia musiikillisen osaamisen ja maailmankuvan
laajentamiseen. Opetuksen painopisteenä on oma musisointi, eli toiminnan kautta tekemällä ja
kokemalla oppiminen. 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. Lukuvuoden erilaiset juhlat ja tapahtumat tarjoavat tilaisuuden soveltaa
ja syventää opittuja taitoja. Oppilaiden esiintyminen koulun juhlissa rikastuttaa koulun kulttuuria
ja on samalla luonnollinen osa musiikkikasvatusta. Käyttäessään tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaat tutustuvat musiikin ja digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin.
Tavoitteet
Osallisuus
● kannustaa oppilasta rakentavaan toimintaan musisoivan ryhmän ja musiikillisten yhteisöjen
jäsenenä
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä luova tuottaminen
● ohjata oppilasta ylläpitämään äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä kehittämään niitä edelleen musisoivan ryhmän jäseninä
● kannustaa oppilasta kehittämään edelleen soitto- ja yhteismusisointitaitojaan keho-, rytmimelodia- ja sointusoittimin
● rohkaista oppilasta monipuoliseen musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja ilmaisuun
● tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ääniympäristön ja musiikin elämykselliseen kuunteluun
ja havainnointiin sekä ohjata häntä keskustelemaan havainnoistaan
● kannustaa oppilasta rakentamaan luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata heitä improvisointiin, sovittamiseen ja säveltämiseen sekä taiteidenväliseen työskentelyyn
● ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia kokonaisuuksia
Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito
● ohjata oppilasta tarkastelemaan musiikkia taiteenlajina ja ymmärtämään, miten musiikkia
käytetään viestimiseen ja vaikuttamiseen eri kulttuureissa
● rohkaista ja ohjata oppilasta keskustelemaan musiikista käyttäen musiikin käsitteitä ja terminologiaa
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa
● ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin
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●

ohjata oppilasta huolehtimaan kuulostaan sekä musisointi- ja ääniympäristön turvallisuudesta

Oppimaan oppiminen musiikissa
● ohjata oppilasta kehittämään musiikillista osaamistaan harjoittelun avulla, asettamaan tavoitteita musiikilliselle oppimiselleen ja arvioi- maan edistymistään suhteessa tavoitteisiin
Arviointi
Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta
myös perusopetuksen 7-9 vuosiluokilla. Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Palautetta oppilas tarvitsee erityisesti, kun hän toteuttaa luovaan tuottamiseen ja musiikkiteknologiaan liittyviä
kokonaisuuksia. Oppilas arvioi itseään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin. Opetuksessa hyödynnetään vertaisoppimista ja opetellaan antamaan rakentavaa palautetta myös toisen työskentelystä.

Peruskoulun laaja-alaisten
osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain

Musiikki kurssit 1

kurssi 2

- learning new skills, find
how they learn best
- Epävarmuuden ja keskeneräisyyden sieto harjoittelussa ja musiikin tekemisessä.

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

- Oppilas asettaa ohjattuna
musisointiin ja muuhun luovaan tuottamiseen liittyviä
- Onnistumisen kokemusten tavoitteita sekä arvioi edistyhavainnointi ja niistä oppimi- mistään suhteessa niihin.
nen.
- oppilas pystyy ylläpitämään
- osaa toimia tunneilla ohjei- ja kehittämään musiikkitaitoden mukaan
jaan

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

- Musiikilliseen toimintaan
osallistuminen ja ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutus- ja esiintymistilanteissa.
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- Maailman musiikkikulttuureihin tutustuminen huomioiden eri aikakaudet ja tyylilajit
sekä kulttuuriperinnön.
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- Hyödynnetään vertaisoppi- - Tutustutaan monipuolisesti
mista musiikillisten taitojen eri aikakausien ja tyylilajien
opettamisessa.
musiikkiin.
- Toteutetaan kuulonhuollon
keskeisiä periaatteita musiikintunneilla.
- Sääntöjen ja sopimusten
ymmärtäminen ja noudattaminen musisointitilanteissa.

- oikea laulutekniikka

- Käytetään soittimia ja
muuta välineistöä asianmukaisesti ja toimitaan ohjeidenannon aikana toimintaa edistävästi.
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

- Oppilas käyttää laitteita ja
soittimia musisointitilanteissa ottaen huomioon
muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen sekä
- Löydetään musiikista ilmai- muut turvalliseen toimintaan
sukanava omille tunteille.
liittyvät tekijät.
- Musiikin käyttö mediassa ja
ympäröivässä maailmassa.
- Musiikissa kommunikoimi- - Monilukutaidon soveltaminen musiikin käsitteiden ja nen vaikuttamisen ja osalliskielen avulla.
tumisen välineenä.

L4 Monilukutaito

- Arjen musiikkiympäristöjen - Harjoitetaan musiikillisen
vaikutusten ymmärtäminen. kulttuurin lukutaitoa.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

- Oppilas osaa käyttää musiikkiteknologian tarjoamia
- Hyödynnetään teknologiaa
mahdollisuuksia omassa tai
musiikillisen ilmaisun väliryhmän ilmaisussa.
neenä eri laitteita käyttäen.
- Omien tuotosten tallenta- Teknologian hyödyntämiminen ja niihin palaaminen.
nen oppimisen välineenä
kuuntelun, musiikillisten il- - Omien tuotosten vastuullimiöiden, musiikillisen keknen jakaminen ja tekijänoisinnän ja uuden ohjelmiston keuksiin tutustuminen sekä
harjoittelussa.
niiden ymmärtäminen.
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- Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen työskentelyn harjoitteleminen, erilaisten
- consider the plight of the
vaihtoehtojen kokeilemiseen self-employed musician
ja oma-aloitteisuuteen kan- Musiikillisen ryhmän toinustaminen.
minnan ja jatkuvuuden ym- Hallittujen riskien ottami- märtäminen ja harjoittamiseen rohkaiseminen.
nen.

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

- Vapaa-ajan taitojen ja kou- - Vapaa-ajan taitojen ja koulun musisoinnin yhteyden
lun musisoinnin yhteyden
löytäminen.
löytäminen.
- Musiikillisen ryhmän jäsenenä toimiminen aktiivisena
osallistujana ja kuuntelijana.

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

- Osallistuminen opetuksen
suunnitteluun, toteutukseen
- Osallistuminen opetuksen
ja arviointiin.
suunnitteluun, toteutukseen
- Musiikkivälineistön asian- ja arviointiin.
mukainen ja kestävä käyttö.
- Musiikkivälineistön asianmukainen ja kestävä käyttö.

Lower Secondary Courses
MU1 Music 1
Musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen,
liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälistä työskentelyä ja teknologiaa hyödyntäen.
Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.
Opetuksessa on keskeistä musiikillisten ilmaisutaitojen monipuolinen kehittäminen sekä omien
ideoiden ja ratkaisujen tuottaminen. Äänenkäyttöä, laulutaitoa ja käytössä olevien keho-, rytmi-,
melodia- ja sointusoittimien soittotaitoja syvennetään yhteismusisoinnissa. Musiikillisten taitojen
ja tietojen ohella opetuksessa käsitellään oppilaiden esille tuomia aihepiirejä sekä heidän musiikkiin liittyviä kokemuksiaan ja havaintojaan. Myös kuluttamisen ja kestävän hyvinvoinnin näkökulmat ovat olennaisia musiikissa. Opetuksessa rakennetaan yhteyksiä musiikin ja muiden oppiaineiden sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välille. Samalla pohditaan ja arvioidaan kriittisesti
musiikin merkityksiä elämän eri tilanteissa eri aikoina ja aikakausina.
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Ohjelmistoon ja erityisesti kuunteluohjelmistoon valitaan monipuolisesti eri kulttuurien ja aikakausien musiikkia kansanmusiikista taidemusiikkiin ajankohtaiset musiikilliset ilmiöt huomioiden. Ohjelmiston valinnassa otetaan huomioon kulttuuriperinnön vaaliminen, oppilaita innostavat teokset
ja tehtävät sekä ohjelmiston käyttökelpoisuus musiikillisten taitojen oppimisessa. Ohjelmistoon
sisältyvät myös oppilaiden omat luovat tuotokset ja sävellykset.
MU2 Music 2
In the second compulsory music course, students continue improving their music skills through
group playing. The course focus is opened up to include more active listening, musical invention,
improvising and composing, and learning about music in other cultures. The main method of
teaching, however, remains active learning through playing music together in a group. Music technology skills will also be emphasized through projects utilizing both mobile and desktop musicmaking formats.
8th grade
vMU1-vMU2 Making Music 1-2
Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 8. luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän
musiikkikurssin. Kurssi jatkaa 7.-luokan musiikkikurssista, sisältäen mm. soittamista, laulamista,
kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös
esiintyä koulun eri tilaisuuksissa. Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan.
vMU5 Rock/Pop Band 1
Musiikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin.
9th grade
vMU3-vMU4 Making Music 3-4
Monipuolinen kahden kurssin kokonaisuus 9.-luokkalaisille tarjoaa koko kouluvuoden kestävän
musikkikurssin. Kurssi sisältää mm. soittamista, laulamista, kuuntelemista, keskustelua ja säveltämistä. Kiinnostuneille oppilaille tarjotaan mahdollisuus myös esiintyä koulun eri tilaisuuksissa.
Muita projekteja, käyntejä ja konsertteja mahdollisuuksien mukaan.
vMU6 Rock/Pop Band 2
Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin.
vMU7 Rock/Pop Band 3
Musikkikurssi niille, jotka haluavat edetä soitto- tai laulutaidoissaan ja edelleen kehittää ryhmäsoittotaitoja omalla tasollaan. Kurssilla käsitellään myös rock- ja populaarimusiikin historiaa soveltuvin osin.
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KSYK-tunti/koko koulun valinnainen:
KSYK One School Band
Music ensemble comprised of singers & instrumentalists capable of playing on a slightly more advanced level. When possible, the group will assist with school performances in various events. Different arrangements, more advanced material and repertoire to be chosen together with students. Visible to outside world via Instagram, YouTube, and other relevant social media channels.

13.3.14 KUVATAIDE (ART)
Tehtävä (Task)
The basis of art is creativity, innovation and curiosity. To nurture curiosity, develop skills for artistic
enquiry, create a culture that fosters reflection and creativity within art and across the subjects
emphasizing and developing the skills for communication, intercultural understanding and global
engagement. Using art as a universal platform for exploring the visual world. Creating and presenting art in an environment that encourages creative thought, problem-solving, adaption to an everchanging world and the realization of ideas. Students should be encouraged to take creative risks in
a safe environment under guidance and with the necessary tools for success.
Tavoitteet (Goals)
To encourage and enhance visual perception and give students the tools to observe art, the environment and other visual stimuli in a manner that is beneficial and strengthens their own sense of
identity in a positive way. To examine cultural heritage, encourage multisensory creativity, critical
thinking and nurture the desire to create artwork that is a reflection of the students’ own perceptions of their environment and culture. Visual enquiry and practical application of a variety of techniques, pictorial production using methods that appreciate environmental and societal advocacy.
Helping students take advantage of the media culture, virtual worlds in juxtaposition with the built
and natural environments. Learning about cultural landscape and combining art, nature, society and
media. Creating art that is a visual communication of design and the practice of planning and projecting ideas and experiences within a visual context.
Social expression and cultural links in Art History, Design and Architecture translated into student
interpretation of modern society, current social issues and sustainable development.
Arviointi (Assessment)
Number grades and pass grades:
Number grades: KU1 & KU2
All other courses pass or fail
Assessment
● is a culmination of student application, student process, student response and interpretation
● understanding of the elements of the chosen art form
● involvement in production process
● student initiative and creativity
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●
●
●
●
●

success of the designs and artwork
final work
student understanding of art in a global and local context
creative interpretation of the given stimuli
skill at gathering knowledge and inspiration from diverse art cultures

kurssit 1-2
Courses 1-2
KU1 KU2

optionals
vKU1
vKU2vKU3

x

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Self-care and Daily
life Skills

x

x

L4 Monilukutaito. Multi Literacy

x

x

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen. Information
and communication technology

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys. Working Life Skills and Entrepreneurship

x

x

x

x

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen oppiaineittain/ Lower secondary over riding
themes
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot. Thinking and Learning
Skills

Kuvataide

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Cultural expertise , interaction and expression

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Participation , influence and building a
sustainable future

Kurssit
KU1 Own Art culture
Goals
To encourage and enhance visual perception and give students the tools to observe art, the environment and other visual stimuli in a manner that is beneficial and strengthens their own sense of
identity in a positive way. To examine cultural heritage, encourage multi sensory creativity, critical
thinking and nurture the desire to create artwork that is a reflection of the students’ own perceptions of their environment and culture.
Core content
● Image making skills
● Point of departure is the student’s own interpretation of the given visual stimuli
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● Inspired by cultural, historical and environmental observation in relation to community and
self-leading to creation of artwork that is a reflection of the chosen aspect of culture, environment or history or a combination thereof.
● Skills to be taught: basic drawing, colour theory, spacial relationships, perspective
● Fostering of creativity and generation of ideas should be ongoing
Grading rubric/framework
● Student understanding of imagery, colours, spacial relationships and perspective
● Students show that they can creatively interpret the given stimuli
● Students show that they can gather knowledge and inspiration from the world around
them.
● Artistic skill and interpretation of the given visual stimuli
● Involvement in production process
● Student initiative and creativity
● Success of the designs and artwork
● Number grade
KU2 Cultural and environmental picture culture
Goals
Exploration of visual cultural phenomena both local and global.
Helping students take advantage of multisensory information, media culture, virtual worlds in juxtaposition with the built and natural environments. Learning about cultural landscape and combining art, nature, society and media. Creating art that is a visual communication of design and the
practice of planning and projecting ideas and experiences within a visual context.
Core content
Inspire students to explore built and natural environments, visual culture, visual art, media culture, virtual worlds and translate the information into collages, interior design, 2 Dimensional design, textile design, information visualization and graphics. Facilitate the ability to create artwork
that takes advantage of the influences of current visual art culture, practices and visual expression.
Promote the creation of esthetic design, mood, atmosphere and creative artworks by fostering
idea generation and teaching the artistic skills needed to bring the ideas to fruition.
Grading rubric/framework
● Student ability to visually communicate the chosen design
● Practice of planning and projecting ideas and experiences within a visual context
● Students show that they can creatively interpret the given stimuli
● Students show that they can gather knowledge and inspiration from the world around
them.
● Artistic skill and interpretation of the given visual stimuli
● Involvement in production process
● Student initiative and creativity
● Success of the designs and artwork
● Number grade
Optionals
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vKU1 Two dimensions
More advanced painting, techniques and graphics.
vKU2 Three dimensions
Pottery, masks, sculpture, model making.
vKU3 Photography, black and white photography, digital photography, image modification, use of
computer programs, aesthetic considerations, computer programs, creative pictures, photography
in aesthetic terms rather than purely recording,explore themes and subjects from a creative viewpoint. Content:
● Students produce portfolio or small exhibition of photographs
● iconic photographs
● what makes them compelling
● cultural diversity
● immediacy of a photograph
● change due to our media society
● the value of a selfie (modern self-portraits)
● renaissance of photography
● brief history of photography
● in depth study of a famous photographer
● fashion photography
● National Geographic/TIME
● black and white
vKU4 Video
● Different elements, planning, video design process
● Idea experimentation, presentation of production, video computer programs, solutions to
production problems
● Animation production
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13.3.15 KÄSITYÖ
Käsityö
Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9
Käsityö oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilaita kokonaisen käsityöprosessin hallintaan. Vuosiluokilla 7-9 käsityön opetus vahvistaa ja syventää oppilaiden omasta elämys maailmasta nousevaa
innovointia ja ongelmanratkaisua sekä käsityön tekemiseen, ilmaisuun ja suunnitteluun liittyvien
tietojen ja taitojen osaamista.
Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jota opetetaan muotoilun, ilmaisun ja teknologian näkökulmista. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus
sekä koko käsityöprosessin arviointi.
Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä sovelletaan erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistus menetelmällisiä ratkaisuja.
Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä,
jotka kehittävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan
edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.
Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä
toimintaa. Lähtökohtana on erilaisten laaja-alaisten teemojen kokonaisvaltainen tarkastelu oppiainerajat ylittäen. Ympäröivän materiaalisen maailman tuntemus luo perustan kestävälle elämäntavalle ja kehitykselle. Tähän sisältyy oppilaiden oma elämänpiiri, kulttuuriperintö sekä yhteinen
kulttuurinen moninaisuus. Käsityö kasvattaa eettisiä, osallistuvia sekä osaavia ja yritteliäitä kansalaisia. Käsityön kasvatustehtävänä on tukea oppilaiden hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja.
Käsityön oppimisympäristöön ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9
Käsityön opetuksessa ohjataan oppilasta työskentelemään tavoitteellisesti ja aktiivisesti sekä kehittämään, ideoimaan, tutkimaan ja arvioimaan omaa työskentelyään.
Tavoitteena on opastaa oppilasta tutustumaan ja käyttämään monipuolisesti ja turvallisesti erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja tarkoituksenmukaisia työtapoja. Arkielämää, luontoa, rakennettua
ja esineympäristöä havainnoidaan ja hyödynnetään käsityön suunnittelussa ja valmistuksessa.
Opetuksessa käytetään teknisen työn ja tekstiilityön työtapoja.
Tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia pyritään käyttämään suunnittelussa, valmistuksessa
ja dokumentoinnissa.
Toiminnallista oppimista tuetaan tutkivan oppimisen projekteilla eri tahojen kanssa sekä tutustumalla käsityöhön museo- ja näyttely- ja yritysvierailuilla. Oppilaita ohjataan taloudelliseen ja kestävää elämäntapaa edistävään ajatteluun.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7-9
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Oppiaineen tavoitteiden kannalta tärkeää 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 vuosiluokilla 7-9
Oppimisen arviointi on oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Opettajan arvioinnin sekä oppilaan itseja vertaisarvioinnin kohteena on kokonainen käsityöprosessi sekä sen aikana tehty jatkuva arviointi ja dokumentointi. Oppilaat saavat monipuolista palautetta edistymisestään ja osaamisestaan.
Arvioinnilla tuetaan laaja-alaisen käsityötaidon kehittymistä.
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. 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.
Laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien painottuminen käsityössä 7. -9.luokilla
L1 Ajattelun ja oppimisen taidot
Käsityössä oppilaalla on aktiivinen rooli oppimisprosessin suunnittelussa. Häntä rohkaistaan asettamaan oppimiselleen tavoitteita suunnittelemaan työnsä ja työskentelynsä etenemistä. Prosessin
päätteeksi hän arvioi sekä lopputuloksen että työskentelynsä onnistumista. Oppilaan oma kuvittelukyky, uuden oivaltaminen, luovien ratkaisujen löytäminen ja vaihtoehtojen näkeminen sekä yksin
että toisten oppilaiden kanssa ovat käsityössä keskeisessä asemassa. Käsityötunneilla ongelmanratkaisutehtävät kehittävät oppilaan ajattelutaitoja, syventävät esteettistä ajattelua sekä lisäävät
oppilaan kykyä argumentoida ja perustella näkemyksiään.
L2 Kulttuurien osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
Oppilasta rohkaistaan luovaan toimintaan. Kulttuurien monimuotoisuutta käytetään rikastamaan
opetusta kaikissa käsityöprosessin vaiheissa. Oman elinympäristön ja kulttuuriperinnön tunteminen ja arvostaminen ohjaa oppilasta osallistumaan toiminnallisesti esineellisen kulttuuriperinnön
uudistamiseen.
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
Oppilaat oppivat ymmärtämään teknologian kehitystä, monimuotoisuutta ja merkitystä. Opetetaan teknologian toimintaperiaatteita, kustannusten muodostumista sekä vastuullista käyttöä. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan ja valintojaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta sekä toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina.
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
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Opetuksessa vahvistetaan oppilaiden tietopohjaa ja kiinnostusta sekä myönteistä asennetta työntekoa kohtaan. Toiminnallisissa opiskelutilanteissa opitaan suunnittelemaa työprosesseja, kokeilemaan erilaisia vaihtoehtoja, tekemään johtopäätöksiä sekä löytämään uusia ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa. Samalla opitaan aloitteellisuutta, mahdollisten vaikeuksien ennakoimista, riskien arviointia, kohtaamaan mahdollisia epäonnistumisia sekä viemään tehtävä päätökseen pitkäjänteisesti. Oppilasta rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään vahvuuksiaan ja kiinnostuksen
kohteitaan.

Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain

kurssit
Käsityö 1-3

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

x

L4 Monilukutaito

(x)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

(x)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

(x)

kurssi kurssit
4
5-6

kurssi
7

Käsityön tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet 7. luokalla
Sisältöjen toteuttaminen antaa oppilaalle monipuolisen kokemuksen käsityön alueista ja mahdollisuuden useiden käsityötaitojen omaksumiseen. Sisältöalueista muodostetaan yhtenäisiä oppimistehtäviä, joissa useat sisällöt limittyvät yhtäaikaisesti toisiinsa.
S1 Innovointi:
Ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi käyttäen käsityön käsitteistöä, merkkejä ja symboleja. Toteutetaan suunnitelmat itseilmaisua vahvistaen. Tehdään
käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä.
S2 Muotoilu:
Perehdytään asumisen, liikkumisen ja pukeutumisen yhteiskunnalliseen, kulttuuriseen ja teknologiseen kehitykseen sekä hyödynnetään paikallisuutta ja eri kulttuurien perinteitä, nykyisyyttä ja
tulevaisuutta suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa.
S3 Kokeilu:
Harjoitellaan erilaisia tapoja muokata, yhdistää ja käsitellä materiaaleja sekä käytetään luovasti ja
rohkeasti erilaisia perinteisiä ja uusia materiaaleja ja valmistustekniikoita.
S4 Dokumentointi ja arviointi:
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Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan näkyvään muotoon esimerkiksi tekstien, kuvien, videoiden sekä niiden yhdistelmien
välittämänä.
S5 Tekeminen:
Valmistetaan erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti kestäviä tuotteita tai teoksia. Käytetään käsityön tekemiseen tarvittavia työvälineitä, koneita ja laitteita monipuolisesti ja
tarkoituksenmukaisesti.
S6 Työturvallisuus:
Perehdytään työturvallisuuteen ja kartoitetaan ja arvioidaan työn vaaroja sekä riskejä osana
käsityöprosessia. Työskennellään turvallisesti.
S7 Yrittäjämäinen oppiminen:
Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen, yrittäjyyteen ja jär- jestöyhteistyöhön havainnollisesti,
virtuaalisesti, opintokäynneillä tai yritysvierailuilla. Huomioidaan käsityöosaamisen merkitys
työelämälle. Hyödynnetään kulttuurilaitosten tarjontaa ideoinnin lähteenä.
S8 Tiedostaminen ja osallistuminen:
Tutkitaan käsityön ja tuotteiden erilaisia merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta. Pohditaan käsityötä hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjänä arjessa. Harjoitellaan
käsityöllä osallistumista, vaikuttamista ja viestimistä.
7. luokka kurssit 1-2
Käsityön tehtävänä erityisesti 7. luokalla on, että oppilas osaa ja ymmärtää pitkäjänteisen käsityöprosessin vaiheita. Oppimistehtävissä oppilas osaa käyttää materiaaleja ja työvälineitä sekä niihin
soveltuvia koneita ja laitteita turvallisesti .
Keskeistä on eri tekniikoiden luova ja soveltava yhdistäminen käsityöprosessissa. Prosessin dokumentointi on keskeisessä roolissa työskentelyn kaikissa vaiheissa.
KS 1 Käsityön peruskurssi
Tehtävä ja tavoite: Käsityön suunnittelun, menetelmien, työtapojen ja -välineiden sekä työturvallisuuden perusteiden opiskelu. Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan harjoitustyö.
Arviointi:suoritusmerkintä
KS 2 Oma projekti
Tehtävä ja tavoite: Kurssilla suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan oma käsityön projekti.
Oppilas ideoi, suunnittelee valmistaa käsityön sekä arvioi tuotosta ja prosessia teknisen työn tai
tekstiilityön menetelmin tai niitä yhdistäen.
Arviointi: numeroarviointi
Käsityön kurssit 1-2 ovat integroitavissa kuvataiteeseen, matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan, kotitalouteen sekä eri kieliin.
Käsityön valinnaiskurssit
7. luokka
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vKS 1 Entisajan aseet (1 kurssi)
vKS 2 Vaatetus (1 kurssi)

8.luokka
● vKS 3 Handmade (1 kurssi)
● vKS 4 Neulekahvila (1 kurssi)
● vKS 5 Halki, poikki ja pinoon (1 kurssi)
● vKS 6 Puusta pidemmälle (1 kurssi)
● vKS 7-8 Muodin huipulle 1
9. luokka
● vKS 9 -10 Muodin huipulle 2
● vKS 11 DIY tekstiili (1 kurssi)
● vKS 12 Tuhat tuumaa (1 kurssi)
● vKS 13 Metallityö (1 kurssi)
Tehtävä
Käsityön valinnaisilla kursseilla tehdään luovasti ja kekseliäästi tuotteita ja teoksia, tuunataan ja
stailataan omia ja yhteisiä projekteja tekstiilityön sekä teknisen työn menetelmin.
Tavoite
Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa erilaisia laadukkaita ja toimivia, ekologisesti ja eettisesti
kestäviä tuotteita ja teoksia. Tutustutaan yrittäjämäiseen oppimiseen sekä tutkitaan käsityön ja
tuotteiden merkityksiä yksilön, yhteiskunnan ja ympäristön näkökulmasta.
Arviointi
Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu kokonaisen käsityöprosessiin, sen tavoitteisiin sekä opiskelun aikana tehtyyn jatkuvaan arviointiin ja dokumentointiin. Oppilaita ohjataan arvioimaan omaa oppimistaan ja tarjotaan erilaisia tapoja tehdä itse ja vertaisarviointia. Käsityön kurssit arvioidaan joko numerolla tai suoritusmerkinnällä.

Peruskoulun laajaalaisten osaamiskokonaisuuksien
painottuminen oppiaineittain

Entisajan
aseet

Vaate- Handtus
made

Halki
,
poikk
i ja Puusta
Neule- pipidemkahvila noon mälle

L1 Ajattelun ja oppimisen taidot

x

x

x

x

x

x

x

L2 Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

x

x

x

x

x

x

x

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
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x
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x
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L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen

x

x

x

L6 Työelämätaidot
ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen,
vaikuttaminen ja
kestävän tulevaisuuden rakentaminen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

7. lk valinnaiskurssit
vKS 1 Entisajan aseet
Tehtävä
Perehdytään entisaikojen taisteluihin ja niissä käytettyihin välineisiin. Tarkoituksena on tehdä replika-ase, joka muutoin vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä taisteluvälinettä, mutta voidaan
tehdä korvaavalla materiaalilla tai alkuperäistä mukaillen.
Tavoite
Tavoitteena on valmistaa asejäljitelmä alkuperäisten mittojen mukaisesti erilaisia käsityötekniikoita hyväksi käyttäen.
Arviointi: numeroarviointi.
Kurssi on integroitavissa historiaan, maantietoon, matematiikkaan ja tietotekniikkaan.
vKS 2 Vaatetus
Tehtävä
Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan vaatteita omien ideoiden pohjalta. Opiskellaan kaavojen
muokkaamista sekä vaateompelun perusasioita.
Tavoite
Kehittää ja syventää vaatteenvalmistuksen perustaitoja.
Arviointi: numeroarviointi
Kurssi on integroitavissa kuvataiteeseen ja kotitalouteen.
8. lk valinnaiskurssit
vKS 3 Handmade (1 kurssi)
Tehtävä
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Kurssilla suunnitellaan, kokeillaan ja toteutetaan erilaisia käsityötekniikoita oman valinnan mukaan. Vaateompelua, kankaanpainantaa, tuunausta, neulomista tai virkkausta oman suunnitelman
mukaan.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on vahvistaa oppilaan kiinnostusta suunnitteluun sekä käsin tekemiseen sekä
innostaa kokeilevaan ja keksivään käsityöhön.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa kuvataiteeseen.
vKS 4 Neulekahvila (1 kurssi)
Tehtävä
Suunnitellaan ja toteutetaan oma lankatyöprojekti. Kurssilla voi neuloa tai virkata erilaisia tekstiilejä, vaatteita tai asusteita. Lisäksi leivotaan helppoja ja nopeita leivonnaisia.
Tavoite
Tutustua lankatekniikoiden perusteisiin sekä harjoitella leivonnan perustaitoja.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa kotitalouteen, kuvataiteeseen ja matematiikkaan.
vKS 5 Halki, poikki ja pinoon (1 kurssi)
Tehtävä
Tuotelähtöinen opetus vapaavalintaisia materiaaleja käyttäen. Idean kartoittaminen ja suunnitelman muokkaaminen eri tieteenaloja mukaillen. Tuotteen tekeminen suunnitelman mukaisesti
huomioiden, että kokonaisuus toteuttaa työelämän ja yrittäjyyden näkökulmasta.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on syventää käsityön perusopetuksen tietoja ja taitoja, ja toteuttaa oman tuotoksen valmistus alusta loppuun omaa ilmaisua käyttäen käsityön menetelmillä. Yrittäjyyskasvatukseen perehtyminen, jolloin opitaan mahdollisen teollisen tuotannon perusteet.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa fysiikkaan, kaupallisiin aineisiin, kemiaan, matematiikkaan ja kuvaamataitoon.
vKS 6 Puusta pidemmälle (1 kurssi)
Tehtävä
Puun ominaisuuksien hyväksikäyttö oman arkisen kotikäyttöön tarvittavan tuotteen valmistamiseen, ja vahvistamaan oppilaan kiinnostusta oman työn suunnitteluun. Perehdyttää käsin tekemiseen, sekä innostamaan, kokeilemaan ja keksimään uusia kodin arkisia käyttötavaroita monipuolisesti materiaaleja yhdistelemällä.
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Tavoite
Käsityötuotteen opetusprosessin tekeminen ideasta tuotteeksi.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa biologiaan, kotitalouteen, matematiikkaan ja kuvaamataitoon.
vKS 7- 8 Muodin huipulle 1 (2 kurssia)
Tehtävä
Kurssilla opiskellaan vaatteen suunnittelua ja valmistusta oppilaan oman kiinnostuksen kohteiden
mukaan.
Tavoite
Kehittää oppilaan tietoja ja -taitoja suunnittelussa ja käsitöissä.
Arviointi: numeroarviointi
9. lk valinnaiskurssit
vKS 9-10 Muodin huipulle (2 kurssia)
Tehtävä
Kurssilla valmistetaan vaatteita ja asusteita omien suunnitelmien mukaan. Valmiit kurssityöt esitellään esimerkiksi näyttelyssä tai muotinäytöksessä.
Tavoite
Kehittää ja vahvistaa oppilaan suunnittelu taitoja sekä itseilmaisua käsityön menetelmin.
Arviointi: numeroarviointi
Kurssi on integroitavissa liikuntaan, ilmaisutaitoon, kuvataiteeseen sekä eri kieliin.
vKS 11 DIY - Do it yourself (1 kurssi)
Tehtävä
Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan omia käsityöprojekteja joko itsenäisesti tai tiimeissä.
Tavoite
Kehittää ja vahvistaa oppilaan suunnittelu taitoja sekä itseilmaisua käsityön menetelmin.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa kuvataiteeseen.
vKS 12 Tuhat tuumaa (1 kurssi)
Tehtävä
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Tuotelähtöinen opetus yrittäjyyden näkökulmasta. Idea viimeistellään valmiiksi tuotteeksi tieteenaloja ja moninaisia materiaaleja yhdistelemällä. Tietoteknisten valmiuksien käyttö ja perinteisten
innovaatioiden kehittäminen yhä parempien ratkaisujen löytämiseksi ja muokkaamiseksi.
Tavoite
Syventää käsityön tietoja ja taitoja. Toteuttaa oman tuotoksen valmistus alusta loppuun kehittämällä perinteisiä tuotteita yhä paremmiksi omaa ilmaisua käyttäen käsityön menetelmillä. Yrittäjyyden huomioiminen tuotteen kehittelyn ja teollisen tuotannon näkökulmasta.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa historiaan, kaupallisiin aineisiin ja matematiikkaan.
vKS 13 Metallityö (1 kurssi)
Tehtävä
Oman idean kehittely metallista raaka-ainetta ja tietotekniikkaa hyväksi käyttäen. Toteutetaan kirjallisen suunnitelman mukaisesti käyttäen keskeisiä käsityömenetelmiä työn tekemiseksi valmiiksi
tuotteeksi.
Tavoite
Kurssin tavoitteena on syventää käsityön opetuksen tietoja ja taitoja, ja toteuttaa oman metallityön valmistus alusta loppuun. Toteutetaan omaa ilmaisua käyttäen niin käsityön menetelmillä
kuin tietotekniikkaa hyödyntäen.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa historiaan, kemiaan, matematiikkaan ja tietotekniikkaan.
vAS 1 Arts and skills weekend -course (liikunta, käsityö, kuvataide, kotitalous - yksi kurssi)
Taito-ja taideaineiden intensiivikurssi. Tehtävänä ja tavoitteena on kehittää oppilaiden taitoja ja
tuoda uusia näkökulmia opetukseen taito- ja taideaineissa. Kurssin suunnittelu tapahtuu opettajien ja oppilaiden yhteistyönä.
Arviointi: suoritusmerkintä
vKKV39 Fashion design
Muotikuvasta vaatteeksi, mietitään omaa tyyliä, suunnitellaan ja ommellaan vaate tai asuste.
Tehtävänä ja tavoitteena on kehittää oppilaan käsityön tekemistä, ilmaisua ja suunnittelua.
Värejä luonnosta/Dyeing with natural colours KS+KE+BI
Tehtävä
Kurssilla tutustutaan erilaisiin luonnonväreillä värjäämisen menetelmiin ja väriäineisiin (esim kasvit
ja sienet). Kurssin aikana tehdään materiaalinkeruuretkiä luontoon sekä suunnitellaan ja valmistetaan värjätyistä materiaaleista oma työ, esimerkiksi pipo, lapaset tai sukat.
Tavoite
Tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon monimuotoisuuden merkitystä raaka-aineiden lähteenä sekä lisätä oppilaan ymmärrystä kemian sovelluksista jokapäiväisessä elämässä.
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Innostaa oppilasta luovaan ja kokeilevaan käsityöprosessiin.
Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
Shakki
Tehtävä
Kurssilla suoritetaan shakin perusteet. Perehdytään strategiaan, taktiikkaan ja erilaisiin ongelmanratkaisun perusteisiin. Oppilaat pelaavat mahdollisimman tasaväkisen vastustajan kanssa aina kun
se on mahdollista. Opetus sisältää erilaisia kirjallisia ongelmanratkaisutehtäviä.
Tavoite
Shakin perusteiden omaksuminen ja pelaamisen aloittaminen.
Arviointi: suoritusmerkintä
Rakentelukurssi
Tehtävä
Oman projektin toteuttaminen käsityössä. Vanhan korjaaminen tai uuden valmistaminen on työn
toteutumisen perustana.
Tavoite
Oppilas kykenee loogisesti hahmottamaan ongelmakohtia, ja teknisten periaatteiden mukaisesti
toteuttamaan itsenäisen käsityöprojektin.
Arviointi: suoritusmerkintä
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13.3.16 LIIKUNTA
Kulosaaren yhteiskoulun liikunnanopetuksen tehtävä
Kulosaaren yhteiskoulun liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaan hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeää ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Liikunnan oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Kulosaaren yhteiskoulun oppilaat osallistuvat vuosittain useisiin erilaisiin koulujenvälisiin urheilukilpailuihin ja -tapahtumiin.
Oppimisympäristöjen käyttö on tarkoituksenmukaista ja mahdollisimman monipuolista. Opetuksessa huolehditaan turvallisuudesta sekä hyödynnetään monipuolisesti eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden, kuten lähiympäristön ja koulun tarjoamia mahdollisuuksia. Oppilasta ohjataan
ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin.
Liikuntatunneilla oppilas kasvaa liikkumaan liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä
ovat oppilaan ikä- ja kehitystason mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen
oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelu. 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.
Opetuksen tavoitteet
Liikunnanopetuksen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää oppilaan fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä
toimintakykyä kokonaisvaltaisesti sekä tukea hänen hyvinvointiaan, kasvuaan ja terveyttään. Päämääränä on herättää oppilaan kiinnostus myös omatoimiseen liikkumiseen.
Fyysinen toimintakyky
Fyysinen toimintakyky tarkoittaa elimistön toiminnallista kykyä selviytyä fyysistä ponnistelua vaativista tehtävistä. Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Tunneilla harjoitetaan
voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilas oppii arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. Koska fyysiset ominaisuudet ovat merkittävästi yhteydessä oppilaan kasvuun ja kehitykseen, liikuntatuntien tavoitteet ja sisällöt ovat erilaisia eri luokka-asteilla.
Sosiaalinen toimintakyky
Liikunnan avulla oppilas kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia sekä pelejä, joissa
oppilas oppii ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan muita. Tehtävien myötä
opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä.
Psyykkinen toimintakyky
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Psyykkisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan oppilaan elämänhallintaa ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Psyykkinen hyvinvointi koostuu mm. hyväksytyksi tulemisen tunteesta sekä sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Monipuolisten liikuntatehtävien avulla pyrimme kehittämään oppilaan
myönteistä minäkuvaa, itsetuntoa, itsearvostusta sekä motivaatiota. Vaihtelevia opetuskeinoja
käyttämällä pyrimme vaikuttamaan positiivisesti oppilaan henkisiin voimavaroihin.
Arviointi
Oppilaan kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Näillä pyritään tukemaan oppilaan myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset vahvuudet sekä kehittymistarpeet. Oppilaan terveydentila ja erityistarpeet pyritään huomioimaan liikunnan opetuksessa ja
arvioinnissa.
Liikunnan arviointi perustuu edellä mainittuihin fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn
osatekijöihin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen ja työskentely (ks. Taulukko 1, T1-10). Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilaalla on mahdollisuus osoittaa parasta
osaamistaan. Oppilasta ohjataan itsearviointiin. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa (mukaanlukien Move!-mittaukset) ei käytetä arvioinnin perusteena.
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. 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.
Taulukko 1. Liikunnan päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosana 8) oppimäärän
päättyessä.
Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet oppialueet aineessa

Arvosanan kahdeksan
osaaminen

Fyysinen toimintakyky
T1 kannustaa oppilasta fyysiS1
seen aktiivisuuteen, kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja ja
harjoittelemaan parhaansa
yrittäen

Työskentely ja yrittäminen

Oppilas osallistuu liikuntatuntien toimintaan
yleensä aktiivisesti kokeillen ja harjoitellen erilaisia
liikuntamuotoja.

T2 ohjata oppilasta harjaannut- S1
tamaan havaintomotorisia taitojaan eli havainnoimaan itseään
ja ympäristöään aistien avulla

Ratkaisujen teko erilaisissa liikuntatilanteissa

Oppilas tekee useimmiten
tarkoituksenmukaisia ratkaisuja erilaisissa liikuntatilanteissa.
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sekä tekemään liikuntatilanteisiin sopivia ratkaisuja
T3 ohjata oppilasta harjoittelun S1
avulla kehit- tämään tasapainoja liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä, eri
vuodenaikoina ja eri liikuntamuodoissa

Motoriset perustaidot
(tasapaino- ja liikkumistaidot), eri liikuntamuodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa tasapaino- ja liikkumis- taitoja
useimmissa opetetuissa
liikuntamuodoissa.

T4 ohjata oppilasta harjoittelun S1
avulla kehittämään välineenkäsittelytaitojaan, jotta oppilas osaa käyttää, yhdistää ja
soveltaa niitä monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä,
eri välineillä, eri vuodenaikoina
ja eri liikuntamuodoissa

Motoriset perustaidot
(välineenkäsittelytaidot)
eri liikunta- muodoissa

Oppilas osaa käyttää, yhdistää ja soveltaa välineenkäsittelytaitoja
useimmissa opetetuissa
liikunta- muodoissa.

T5 kannustaa ja ohjata oppilasta S1
arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: voimaa, nopeutta,
kestävyyttä ja liikkuvuutta

Fyysisten ominaisuuksien
arviointi, ylläpito ja kehittäminen

Oppilas osaa arvioida fyysisiä ominaisuuksiaan ja
sen pohjalta harjoittaa
voimaa, nopeutta, liikkuvuutta ja kestävyyttä.

T6 vahvistaa uima- ja vesipelas- S1
tustaitoja, jotta oppilas osaa
sekä uida että pelastautua ja pelastaa vedestä

Uima- ja vesipelastus- tai- Oppilas osaa uida, pelasdot
tautua ja pelastaa vedestä.

T7 ohjata oppilasta turvalliseen
ja asialliseen toimintaan

S1

Toiminta liikuntatunneilla Oppilas toimii turvallisesti
ja asiallisesti liikuntatunneilla.

Opetuksen tavoite

Sisältö- Arvioinnin kohteet oppialueet aineessa

Sosiaalinen toimintakyky
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T8 ohjata oppilasta työskentelemään kaikkien kanssa sekä
säätelemään toimintaansa ja
tunneilmaisuaan liikuntatilanteissa toiset huomioon ottaen

S2

Vuorovaikutus- ja
työskentelytaidot

Oppilas osaa toimia eri liikuntatilanteissa yhteisesti
sovitulla tavalla.

T9 ohjata oppilasta toimimaan
reilun pelin periaatteella sekä
ottamaan vastuuta yhteisistä
oppimistilanteista

S2

Toiminta yhteisissä oppimistilanteissa

Oppilas noudattaa reilun
pelin periaatteita ja osoittaa ottavansa vastuuta
yhteisistä oppimistilanteista.

S3

Työskentelytaidot

Oppilas osaa
pääsääntöisesti työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti.

Psyykkinen toimintakyky
T10 kannustaa oppilasta ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja vahvistaa oppilaan itsenäisen työskentelyn taitoja

T11 huolehtia siitä, että oppilaat S3
saavat riittävästi myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

T12 auttaa oppilasta
ymmärtämään riittävän fyysisen
aktiivisuuden ja liikunnallisen
elämäntavan merkitys kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

Ei vaikuta arvosanan
muodostumiseen. Oppilasta ohjataan pohtimaan
kokemuksiaan osana itsearviointia.

S3

Taulukko 2. Peruskoulun laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien painottuminen liikunnan oppiaineessa.
Liikunta kurssit 1-2
kurssi 3-4
kurssit 5-6
*tunneilla ohjeiden mukaan toimiminen

L1 Ajattelun ja
oppimisen taidot
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*tunneilla ohjeiden
mukaan toimiminen
*oppilaiden omien
liikuntaharrastuskokemusten esiintuominen (oppilas opettajan roolissa)

*tunneilla ohjeiden mukaan
toimiminen
*oppilas pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan
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*oppilaiden omien liikuntaharrastuskokemusten esiintuominen (oppilas opettajan roolissa)

L2 Kulttuurinen
osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot
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*tappion ja pettymysten tunteiden ilmaiseminen asiallisesti
*muiden kunnioittaminen
*oman mielipiteen
rakentava ilmaiseminen
*muiden huomi- *oman osaamisen
oonottaminen ja soveltaminen liikunryhmässä toimi- taan liittyvissä vuominen
rovaikutustilanteissa
*muiden kunni- *hyvien tapojen nouoittaminen
dattaminen
*hyvien tapojen *toisten asemaan
noudattaminen asettuminen ja ar*toisten asemaan vostaminen
asettuminen ja
*esiintymisrohkeus
arvostaminen
ja luovuus
*henkilökohtaisesta hygieniasta
huolehtiminen
*liikuntatunneille
varustautuminen
sään ja tunnin sisällön mukaan
*liikuntapaikoille
itsenäisesti löytäminen
*opettajan antaman informaation etsiminen ja
löytäminen

*henkilökohtaisesta
hygieniasta huolehtiminen
*liikuntatunneille varustautuminen sään
ja tunnin sisällön
mukaan
*turvallinen toiminta
liikuntatilanteissa
*lisävastuun ottaminen liikuntaan liittyvissä opetustilanteissa
*vaaratilanteiden
ennakoiminen ja

*muiden kunnioittaminen
*oman osaamisen soveltaminen liikuntaan liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa
*hyvien tapojen noudattaminen
*toisten asemaan asettuminen ja arvostaminen
*esiintymisrohkeus ja luovuus
*omaa kulttuuria tukeviin
liikuntaharrastusmahdollisuuksiin ohjaaminen
*Suomen urheilukulttuuriin
tutustuminen

*henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen
*liikuntatunneille varustautuminen sään ja tunnin sisällön mukaan
*turvallinen toiminta liikuntatilanteissa
*erilaisten palautteiden
vastaanottaminen asiallisesti
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*turvallinen toiminta liikuntatilanteissa
*omista varusteista huolehtiminen

välttäminen sekä tarkoituksenmukainen
toimiminen onnettomuustilanteissa
*erilaisten palautteiden vastaanottaminen asiallisesti

*kaikkien aistialueiden hyödyntäminen liikunnassa
*kartanlukutaito
*suullisten ohjeiden ymmärtäminen
*kartanlukutaito
*musiikin hyö*musiikin
dyntäminen
hyödyntäminen

*kartanlukutaito
*musiikin tulkinta ja hyödyntäminen

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen

*uusimman teknologian hyödyntäminen liikuntatunneilla (esim.
liikunnan mobiilisovellukset)

*uusimman teknologian
hyödyntäminen liikuntatunneilla (esim. liikunnan mobiilisovellukset)

*lähiliikuntapaikkojen toimintaan tutus- *lähiliikuntapaikkojen toituminen
mintaan tutustuminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän
tulevaisuuden rakentaminen

*uusimman teknologian hyödyntäminen
liikuntatunneilla
(esim. liikunnan mobiilisovellukset)

*oman toiminnan
seurausten ymmärtäminen
*enemmistön
päätökseen sopeutuminen
*yhteisistä välineistä ja tiloista
huolehtiminen

*oma-aloitteinen toiminta
*omien vaikuttamismahdollisuuksien rakentava hyödyntäminen
*yhteisistä välineistä
ja tiloista huolehtiminen

*oma-aloitteinen toiminta
*ristiriitojen ratkaiseminen
rakentavasti
*yhteisistä välineistä ja tiloista huolehtiminen
*jokamiehen oikeuksiin tutustuminen

Kurssit
Pakolliset kurssit
Pääpaino on jo aiemmin opittujen taitojen ja fyysisten ominaisuuksien soveltamisessa eri liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Eri liikuntamuotojen ja -lajien harjoittelulla pyritään kehittämään motorisia
perustaitoja sekä fyysisiä ominaisuuksia. Opetus tukee oppilaan hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen
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sekä tasapainoista kehitystä. Kursseilla kannustetaan oppilasta terveyttä edistävään, omaehtoiseen
vapaa-ajan liikunnan harrastamiseen. Yksi seitsemännen vuosiluokan liikuntakursseista opetetaan
kielikylvyn omaisesti ruotsin kielellä. Kahdeksannella luokalla suoritetaan Move-järjestelmän mukaiset fyysisen toimintakyvyn mittaukset, joiden tarkoituksena on tuottaa tietoa oppilaille tehtäviin
laajoihin terveystarkastuksiin.
Valinnaiskurssit
vLI1 Liikutaan yhdessä (7.lk)
Kurssiohjelma suunnitellaan ryhmän toiveiden ja vuodenajan mukaan. Tällä kurssilla nautitaan liikunnasta ja iloitaan yhdessä. Kurssista voi aiheutua pieniä rahallisia kuluja (ryhmän toiveista riippuen n. 5-15€).
vLI2 Palloilu (8.lk)
Monipuolinen, lukukauden kestävä (yksi kurssi) palloilukurssi, jossa syvennetään jo aikaisemmin
opittuja taitoja eri palloilulajeissa. Toteutetaan koulun lähiympäristössä, mahdollisesti vähäisiä kustannuksia.
vLI3 Palloilu (8.lk)
Monipuolinen, koko lukuvuoden kestävä (kaksi kurssia) palloilukurssi, jossa syvennetään jo aiemmin
opittuja taitoja eri palloilulajeissa. Toteutetaan koulun lähiympäristössä, mahdollisesti vähäisiä kustannuksia.
vLI4 Erikoislajikurssi (9.lk)
Oppilaat tutustuvat liikuntalajeihin, joiden kokeileminen ei ole mahdollista pakollisten liikuntatuntien puitteissa. Kurssin sisältöön kuuluvat mm. keilailu, curling, karting, biljardi, miekkailu ja nyrkkeily. Kurssin suunnittelussa huomioidaan oppilaiden omat toiveet. Kurssi on maksullinen n. 60€.
vLI5 Fitnesskurssi (9.lk)
Kurssin aikana perehdytään erilaisiin kuntoliikuntamuotoihin. Tunneilla testataan ja kehitetään kunnon osa-alueita. Oppilaan on mahdollista suunnitella oma harjoitusohjelma sekä toteuttaa sitä ajoittain.
vLI6 Sporttileiri (9.lk)
Kurssi pidetään viikonlopun aikana urheiluopistolla. Kurssi on tiivis ja sen aikana harrastetaan monipuolisesti liikuntaa. Kurssi on maksullinen. Kustannuksiin sisältyy majoitus, ruokailu ja kuljetus
(yht. noin 150-200€).
vLI7 Palloilu (9.lk)
Palloilukurssilla syvennetään jo opittuja taitoja sekä kokeillaan uusia lajeja oppilaan toiveita kuunnellen. Osa oppitunneista pidetään koulualueen ulkopuolella tutustuen uusiin palloilulajeihin (esimerkiksi golf, squash, padel). Mahdollisesti vähäisiä kustannuksia.
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13.3.17 KOTITALOUS
Oppiaineen tehtävä
Kotitalouden opetuksen tehtävänä on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia. Hyvä arjen hallinta mahdollistaa perheenjäsenten ja perheyhteisöjen tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Kotitalous-oppiaine kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä taloudellisuuteen.
Opetuksessa edistetään kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä valintoja. Opetuksessa pyritään vahvistamaan valmiuksia pitkäjänteiseen työskentelyyn, yhdessä toimimiseen ja elämiseen, vuorovaikutukseen sekä kriittiseen tiedonhallintaan. Kotitaloudellinen osaaminen on kykyä ja valmiuksia toimia eri ympäristöissä ja toteuttaa kotitalouden tehtäviä soveltavasti ja ratkaisukeskeisesti.
Kaikille yhteisessä kotitalouden oppimäärässä 7. vuosiluokalla keskitytään arjen hallinnan perustaitoihin. Kotitalouden valinnaisissa opinnoissa (vuosiluokilla 8 ja 9) tietopohjaa ja taitoja syvennetään
ja laajennetaan sekä valmistaudutaan perusopetuksen jälkeiseen elämään.
Kotitalous-oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7
Kotitalouden opetuksen tuominen luokkatilan ulkopuolelle tukee oppilaan monipuolisten taitojen
kehittymistä, vuorovaikutteisuuden lisääntymistä sekä arjen hallinnan taitojen oppimista autenttisissa ympäristöissä. Koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen valinnassa hyödynnetään Helsingin
ja sen lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti ottaen huomioon kaikki oppiaineen
keskeiset sisältöalueet.
Kotitalouden opetus on vuorovaikutusta, asioiden tekemistä, erilaisuuden kohtaamista, suhteiden
ja yhteyksien luomista ja siltojen rakentamista. Työtapojen valinnassa korostuu monipuolisten taitojen oppiminen, kädentaitojen harjoitteleminen ja oppilaan omien käsitysten esille tuominen sekä
tiedon soveltaminen käytäntöön. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään kotitalousopetuksessa.
Kolmesta kotitalouden kurssista yksi opetetaan kielikylvyn omaisesti ruotsin kielellä.
Kotitalouden kurssit 1, 2 ja 3 voidaan integroida terveystiedon, yhteiskuntaopin, biologian, käsityön,
matematiikan, kuvataiteen ja kemian kanssa.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kotitaloudessa -oppiaineessa vuosiluokilla 7
Käytännön toimintataitojen tukemisen suunnittelussa korostuu arjen ilmiöiden ja oppimistilanteiden yhteensovittaminen. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus harjoitella erilaisia taitoja käytännössä
ja autenttisissa tilanteissa. Ohjauksen tavoitteena on työskentelyn kehittyminen vuorovaikutteiseksi, pitkäjänteiseksi ja tietoperustaiseksi.
Eriyttämisessä lähtökohtana on oppilaan osaamistason mukaiset opetusjärjestelyt, jotka mahdollistavat kyseisen oppilaan kotitalouden oppisisältöjen mukaisen opiskelun ja tavoitteiden saavuttamisen. Tarvittaessa kotitalouden sisältöjä voidaan harjoitella oppilaan omassa kodissa annettujen oppimistehtävien kautta yhteistyössä huoltajien kanssa.
Oppilaan oppimisen arviointi kotitaloudessa vuosiluokilla 7-9
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Kotitaloudessa oppimisen arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota käytännön toimintataitoihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin. Monipuoliset arviointimenetelmät pitävät sisällään myös itsearviointia ja vertaisarviointia oppilaita kannustaen ja yhdessä keskustellen.
Päättöarviointi: Päättöarvioinnin kriteerit otetaan sellaisenaan OPH:n perusteista. Päättöarviointi
sijoittuu siihen lukuvuoteen jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.
7. luokan 1. kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja kaksi seuraavaa numeroin.
Vuosiluokan 7. kotitalouden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet
OPETUKSEN TAVOITTEET

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

SISÄLLÖT

T1/T4 ohjata oppilasta suunnittelemaan, organisoimaan ja arvioimaan työtään, toimintaansa,
ajankäyttöään ja työn etenemistä
sekä ylläpitämään järjestystä oppimistehtävien aikana

Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1
Oppimisessa hyödynnetään
omia vahvuuksia ja aikaisempia
kokemuksia sekä oppilaidemme
monikulttuurista taustaa. Ohjataan ja tuetaan oppilasta omien
päätelmien ja mielipiteiden luomiseen sekä oman toiminnan
reflektointiin.
Harjoitellaan työskentelemistä
ryhmässä, töiden suunnittelemista, aikatauluttamista ja järjestelmällistä työskentelyä.
Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot L3
Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja
arjen kannalta tärkeitä taitoja
sekä lisäämään ympäristönsä
hyvinvointia.
Kaikessa toiminnassa huomioidaan oman toiminnan vaikutus
muuhun ympäristöön.
Opiskellaan hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vaikutuksia omaan elämään.
Harjoitellaan kantamaan vastuuta ja jakamaan sitä.
Työelämätaidot ja yrittäjyys L6
Harjoitellaan työskentelemään
itsenäisesti ja yhdessä toisten

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
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kanssa sekä toimimaan järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti.
Toiminnallisuus oppitunneilla
tukee oppilaiden harjaantumista prosessien suunnitteluun, hypoteesien asetteluun,
vaihtoehtojen kokeilemiseen ja
johtopäätösten tekemiseen.
T2 ohjata oppilasta harjoittelemaan kotitalouden hallinnassa
tarvittavia kädentaitoja sekä kannustaa luovuuteen ja estetiikan
huomioimiseen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2
Rohkaistaan ja tuetaan oppilaita itsensä ilmaisuun ja luovuuteen estetiikka huomioiden.
Kannustetaan oppilaita tuomaan esille omia toimintatapojaan, perustelemaan niitä ja kokeilemaan rohkeasti uusia taitoja ja tapoja.
Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot L3
Opetellaan ja harjoitellaan
omaan ja toisten hyvinvointiin,
terveyteen ja turvallisuuteen
vaikuttavia tietoja ja taitoja.
Kotitalousopetuksessa korostuu kädentaitojen harjoittelu
kaikilla sisältöalueilla.

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen

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

Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot L3
Harjoitellaan oman elämän ja
arjen kannalta tärkeitä taitoja
monipuolisesti samalla huomioiden taloudellisuus sekä ympäristön hyvinvointi.
Harjoitellaan käyttämään kotitalouksissa tarvittavia laitteita.
Monilukutaito L4
Harjoitellaan erilaisten tekstien
ja merkintöjen lukemista, tulkitsemista, ymmärtämistä ja soveltamista.
Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen L5

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
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Tieto- ja viestintätekniikkaa
käytetään opetuksessa monipuolisesti kannustaen oppilasta
sen oma-aloitteeseen hyödyntämiseen sekä ohjaten häntä
turvalliseen ja eettiseen käyttöön sekä monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen.
Osallistuminen, vaikuttaminen
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7
Kotitalouden opetuksessa tuodaan esille omien valintojen,
elämäntapojen ja tekojen merkitys itselle ja muille sekä ympäristölle.
Harjoitellaan tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja esimerkiksi raaka-aineita, työvälineitä, puhdistusaineita ja tavaroita valittaessa ja
hankittaessa.
T5 ohjata ja motivoida oppilasta
toimimaan hygieenisesti, turvallisesti ja ergonomisesti sekä ohjata
kiinnittämään oppilaan huomiota
käytettävissä oleviin voimavaroihin
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Itsestä huolehtiminen ja arjen
taidot L3
Oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja
arjen kannalta tärkeitä taitoja
sekä lisäämään ympäristönsä
hyvinvointia.
Opetuksessa korostetaan hygieenisyyden, turvallisuuden ja
ergonomian näkökulmasta kestäviä toimintatapoja ja harjoitellaan niitä käytännössä.
Harjoitellaan tunnistamaan
käytössä olevia voimavaroja ja
käyttämään niitä taloudellisesti.
Tieto- ja viestintäteknologinen
osaaminen L5

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Ruoka-aineiden turvallinen
ja hygieeninen käsittely.
Ergonomisten työtapojen ja
työvälineiden käytön harjoitteleminen.
Kodin puhtaanapito.
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Harjoitellaan käyttämään tietoja viestintäteknologiaa turvallisesti ja luontevana osana kotitalouden toimintaa.
Osallistuminen, vaikuttaminen
ja kestävän tulevaisuuden rakentuminen L7
Ohjataan oppilasta ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys.
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan kuuntelua sekä rakentavaa
keskustelua ja argumentointia
oppimistehtävien suunnittelussa
ja toteuttamisessa

Oppimisessa hyödynnetään
omia vahvuuksia ja aikaisempia
kokemuksia. Kannustetaan oppilasta omien päätelmien ja
mielipiteiden luomiseen oppimistehtävien tekemisessä ja
opetuskeskusteluissa. L1
Harjoitellaan kannustavan vuorovaikutuksen taitoja ja keinoja
ilmaista itseään ja näkemyksiään. (L2)
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen korostuminen opiskelussa. (L6)
Harjoitellaan ilmaisemaan omia
näkemyksiä ja ratkaisemaan
ongelmia yhdessä muiden
kanssa. Ohjataan oppilasta ymmärtämään omien valintojen ja
tekojen merkitys itselle ja
muille. L7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Oman mielipiteen ja eri toimintatapojen rohkea esilletuominen, rakentavan kriittisyyden ja valittujen toimintatapojen perusteluiden
esittäminen
Muiden esittämien mielipiteiden kuunteleminen ja arvostaminen

T7 aktivoida oppilasta tunnistamaan arjen rakentumista ja kulttuurisesti monimuotoisia toimintaympäristöjä sekä kotitalouksien perinteitä

Erilaisten koti- ja ruokakulttuurien tiedostaminen sekä yhteistyössä toimiminen. Kestävän
elintavan ja hyvinvoinnin huomioiminen arjen toiminnassa. L2, L3 ja L7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Suomalainen ruokakulttuuri
ja perinteet sekä kodin juhlat
Oppilaiden kotikulttuurien
huomioiminen opetuksessa
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Kulttuurin vaikutukset kotitalouksien toimintaan
Arjenhallintataidot
T8/T9 ohjata ja kannustaa oppilasta työskentelemään yksin ja
ryhmässä hyvien tapojen mukaisesti sekä sopimaan työtehtävien
jakamisesta ja ajankäytöstä. Kannustaa oppilasta pohtimaan
oman käytöksen merkitystä ja
ryhmän ja yhteisön toiminnassa.

Yhteistyössä toimiminen ja käytöstapojen noudattaminen
sekä huolehtiminen itsestä ja
toisista. L2 ja L3
Harjoitellaan työelämässä tarvittavia taitoja toimimalla sekä
itsenäisesti että ryhmissä. (L6)
Harjoitellaan ilmaisemaan omia
näkemyksiä ja ratkaisemaan
ongelmia yhdessä muiden
kanssa. Ohjataan oppilasta ymmärtämään omien valintojen ja
tekojen merkitys itselle ja
muille. L7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen korostaminen opiskelussa
Harjoitellaan itsenäistä työtehtävien jakamista

T10 kannustaa oppilasta hankkimaan ja arvioimaan kotitalouteen liittyvää tietoa sekä ohjata
käyttämään luotettavaa tietoa
valintojen perustana

Kannustetaan oppilasta tiedon
kriittiseen tarkasteluun sekä
omien päätelmien ja mielipiteiden muodostamiseen. (L1)
Kaikkien aistialueiden ja tietämisen tapojen monipuolinen
hyödyntäminen oppimisessa.
L4

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Käytetään monipuolisia tiedonlähteitä opetuksen tukena, esim. lehdet, oppikirjat, internet, some
Arvioidaan tietolähteiden
luotettavuutta yhdessä oppilaiden kanssa

T11 harjaannuttaa oppilasta lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan toimintaohjeita sekä merkkejä ja symboleja, jotka käsittelevät kotitaloutta ja lähiympäristöä

Kaikkien tietämisen tapojen
monipuolinen hyödyntäminen
oppimisessa.
Erilaisten numeraalisten merkkien ja symboleiden ymmärtäminen ja soveltaminen käytäntöön. (L4)

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Harjoitellaan ruokaohjeiden
lukemista, luetun ymmärtämistä ja soveltamista käytäntöön

Tiedonhallintataidot
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Pakkausmerkintöjen ymmärtäminen
Kotitalouden termien ymmärtäminen
Kuluttajan vastuut ja oikeudet valintoja ja sopimuksia
tehtäessä
Osaamisen siirtäminen erilaisiin tilanteisiin, esim. matemaattisten taitojen hyödyntäminen kotitaloudessa
T12 ohjata oppilasta ongelmanratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä

Oppimisessa hyödynnetään
omia vahvuuksia ja aikaisempia
kokemuksia. Monipuolisten oppimisympäristöjen ja työtapojen hyödyntäminen niin että
oppilas voi kokeilla ja löytää itselleen parhaimmat tavat oppia. (L1)

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Annetaan oppilaille mahdollisuus kokeilla erilaisia
toiminta- ja valmistustapoja
Kotitalouden monipuolisten
oppimisympäristöjen ja työtapojen hyödyntäminen
niin, että oppilas voi kokeilla ja löytää itselleen parhaimmat tavat oppia ja toimia.

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

Oppilaita ohjataan pohtimaan
asioita eri näkökulmista ja ottamaan ne huomioon toiminnassaan. (L1)
Ohjataan oppilasta ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitys itselle ja muille. L7

S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
S2 Asuminen ja yhdessä
eläminen
S3 Kuluttaja- ja talousosaaminen
Harjoitellaan tuotteiden taloudellista käyttöä
Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen kaikessa
toiminnassa.

7. luokan kurssien sisällöt
KO 1 - 3
S1 Ruokaosaaminen ja ruokakulttuuri
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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 kehittymistä. 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.

KOTITALOUDEN VALINNAISKURSSIT
Tehtävä
Kotitalous-oppiaine kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen sekä
taloudellisuuteen.
Tavoitteet
Kotitalouden opetuksen tavoitteena on kehittää kodin arjen hallinnan sekä kestävän ja hyvinvointia
edistävän elämäntavan edellyttämiä tietoja, taitoja, asenteita ja toimintavalmiuksia.
Arviointi
Arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Siinä kiinnitetään huomiota käytännön toimintataitoihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin.
Co
Peruskoulun
ok
laaja-alaisten an
Eveosaamiskoko- d
ryday Ku
naisuuksien
ba Kansan- gour- lis
painottuminen ke välinen met Ca Molekyylioppiaineittain 1 keittiö 1 1 fé gastronomia
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L1 Ajattelun ja
oppimisen taidot

x

L2 Kulttuurinen
osaaminen,
vuorovaikutus
ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

x

x

x

x

x

x
x

L5 Tieto- ja
viestintäteknologinen osaaminen
x

x

x

x

x

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

x

x

x

L4 Monilukutaito

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

8. lk valinnaiskurssit
vKO 1-2 Cook and bake 1. (2 kurssin kokonaisuus)
Tehtävä
Cook and bake 1 -kurssin kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen
sekä taloudellisuuteen.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopetuksen taitoja ja tietoja. Oppilas tutustuu suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteisiin ja suunnittelee ja toteuttaa ryhmänsä kanssa juhla-aterian.
Arviointi: numeroarviointi
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Arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Siinä kiinnitetään huomiota käytännön toimintataitoihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin.
Kurssi on integroitavissa historian, maantiedon, biologian, kemian, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen
kanssa.
vKO 3 Kansainvälinen keittiö I
Tehtävä
Tutustutaan erityisesti eurooppalaisiin keittiöihin ja valmistetaan niistä koulussa toteuttamiskelpoisia ruokia ja leivonnaisia käyttäen kunkin maan tyypillisiä raaka-aineita ja ruoanvalmistustapoja.
Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustietoja erityisesti Euroopan maiden ruokakulttuureista
sekä kehittää ruoanvalmistustaitoja.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa maantiedon, historian tai eri kielten kanssa.
vKO 4 Everyday gourmet 1 (yksi kurssi)
Tehtävä
Kurssilla toteutetaan monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita.
Tavoite
Kerrataan ruoanvalmistus- ja leivontataitoja tavoitteena oppia valmistamaan nopeita ja helppoja
arjen herkkuja.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa matematiikan ja yhteiskuntaopin kanssa.
vKO 5 Cafe Kulis
Tehtävä
Perehtyminen kahvilakulttuuriin vierailujen avulla (esim. Paulig kahvipaahtimo, Ekberg, hotelli- ja
ravintolamuseo). Kurssilla toteutetaan kahvilatapahtuma, suunnitellaan, kokeillaan ja kehitetään
myytävät tuotteet sekä tapahtuman markkinointi.
Kurssin tavoitteena on perehtyä kahvilakulttuuriin ja toteuttaa oma kahvila yhteisesti sovittuna
ajankohtana (voi olla isän-/äitienpäivä kahvila tai mieluiten erillinen kahvilatapahtuma esim. Kulosaaren ostoskeskuksessa).
Toteutetaan pääsääntöisesti normaalin kouluajan ulkopuolella.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa eri kielten, kuvataiteen ja taloustiedon kanssa.
8. tai 9. luokan valinnaiskurssi
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vKO 6 Molekyyligastronomia - kemiaa ja kotitaloutta (yksi kurssi)
Tehtävä
Kurssilla valmistetaan ruokia ja tutustutaan ilmiöihin eri tapahtumien taustalla. Molekyyligastronomialla tarkoitetaan ruoanvalmistuksen ymmärtämistä luonnontieteellisesti; tutkitaan ruokaan, ruoanvalmistukseen ja ruoasta nauttimiseen liittyviä ilmiöitä. Toisen määritelmän mukaan se on ruoan,
ruoanlaiton ja ruoasta nauttimisen tutkimistaluonnontieteen keinoin ja sen soveltaminen tarkoittaa
ruokaan liittyvän tieteen, taiteen ja käsityötaidon yhdistämistä.
Tavoitteena on ruokaan ja ruoanlaittoon liittyvien ilmiöiden ymmärtäminen arkipäivän elämysten
ja kokemusten pohjalta.
Arviointi: suoritusmerkintä.
Kurssi on integroitavissa kemian kanssa, myös kuvataide ja eri kielet voivat tulla kyseeseen.
9. lk valinnaiskurssit
vKO 7-8 Cook and bake 2 (2 kurssin kokonaisuus)
Tehtävä
Cook and bake 2 -kurssi kasvattaa oppilaita toiminnallisuuteen, yritteliäisyyteen, vastuullisuuteen
sekä taloudellisuuteen.
Kurssin tavoitteena on syventää ja laajentaa perusopetuksen taitoja ja tietoja sekä antaa oppilaalle
perustiedot säilönnästä ja erityisruokavaliosta, kansainvälisestä ruokakulttuurista, juhlien suunnittelusta ja toteutuksesta.
Arviointi: numeroarviointi
Arviointi on monimuotoista, ohjaavaa ja kannustavaa. Siinä kiinnitetään huomiota käytännön toimintataitoihin, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä tiedonhallintataitoihin.
Kurssi on integroitavissa historian, yhteiskuntaopin, maantiedon, eri kielten, uskonnon ja kuvataiteen kanssa.
vKO 9 Kansainvälinen keittiö 2 (yksi kurssi)
Tehtävä
Kurssilla tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja valmistetaan niistä koulussa toteuttamiskelpoisia ruokia ja leivonnaisia käyttäen kunkin maan tyypillisiä raaka-aineita ja ruoanvalmistustapoja.
Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle perustietoja eri maiden ruokakulttuureihin sekä kehittää
ruoanvalmistustaitoja.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa eri kielten, maantiedon ja uskonnon kanssa.
vKO 10 Every day Gourmet 2 (yksi kurssi)
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Tehtävä
Kurssilla toteutetaan monipuolisia, nopeita ja helppoja aterioita.
Tavoite
Suunnitellaan ja toteutetaan arjen nopeita, edullisia ja helppoja herkkuja satokauden mukaan.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa matematiikan ja yhteiskuntaopin kanssa.
vKO 11 Kokkaa ja bloggaa (yksi kurssi)
Tehtävä
Kurssilla valmistetaan ruokia tai leivonnaisia oppilaiden omien ideoiden pohjalta ja harjoitellaan
ruokablogin pitämistä ja ruokakuvausta.
Tavoitteena on valmistaa ruokia tai leivonnaisia oppilaiden mielenkiinnon mukaan ja tuottaa sisältöä blogia varten. Tavoitteena on lisäksi kehittää oppilaan itseilmaisua kirjoittajana ja kuvaajana.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa äidinkielen ja tieto- ja viestintätekniikan kanssa.
vKO 12 Pop up restaurant (yksi kurssi)
Tehtävä ja tavoite
Kurssilla ideoidaan ja toteutetaan pop up -ravintola yhdeksi päiväksi. Kurssilla voidaan osallistua ravintolapäivä -tapahtumaan. projektissa pääsee kokeilemaan käytännössä kaikkea ravintolan pitämiseen liittyvää toimintaa.
Keskeisiä taitoja ovat ruoanvalmistuksen ohella yrittäjyys ja markkinointi.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa matematiikan, äidinkielen, yhteiskuntaopin ja tieto- ja viestintätekniikan
kanssa.
vKO 13 Hygieniapassi (yksi kurssi)
Tehtävänä ja tavoitteena on suorittaa Eviran hygieniapassi. Kurssin suoritettuaan oppilailla on paremmat mahdollisuudet ja valmiudet työllistyä elintarvikealalla.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa kemian kanssa.

vKo 14 Vegekurssi
Kurssin tavoitteena on oppia valmistamaan terveellisiä, monipuolisia, sesonginmukaisia ja herkullisia kasvisaterioita ja leivonnaisia.
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Kurssin laajuus: yksi kurssi
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa esimerkiksi biologian kanssa.

vAS 1 Arts and skills weekend -course (liikunta, käsityö, kuvataide, kotitalous - yksi kurssi)
Tehtävänä ja tavoitteena on kehittää oppilaiden taitoja ja tuoda uusia näkökulmia opetukseen taitoja taideaineissa. Kurssin suunnittelu tapahtuu opettajien ja oppilaiden yhteistyönä.
Arviointi: suoritusmerkintä
Kurssi on integroitavissa liikunnan, käsityön ja kuvataiteen kanssa.
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13.3.18 OPPILAANOHJAUS
Oppiaineen tehtävät ja tavoitteet
Oppilaanohjauksella on keskeinen merkitys sekä oppilaan, koulun että yhteiskunnan näkökulmasta.
Ohjaustoiminnan tulee muodostaa koko perusopetuksen ajan kestävän, perusopetuksen jälkeisiin
opintoihin ulottuvan jatkumon. Oppilaanohjauksella edistetään oppilaan koulutyön onnistumista,
opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Oppilaanohjaus yhdistää
koulua yhteiskuntaan ja työelämään. Sen avulla edistetään oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja osallisuuden toteutumista sekä ehkäistään syrjäytymistä koulutuksesta ja työelämästä. Oppilaanohjauksessa kehittyvät tiedot ja taidot edistävät osaltaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä osaamisen, kysynnän ja tarjonnan yhteensovittamista tulevaisuuden työelämässä.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että jokainen oppilas
pystyy kehittämään opiskeluvalmiuksiaan ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppimaan elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Oppilaanohjaus tukee oppilasta tekemään omiin valmiuksiinsa, arvoihinsa ja
lähtökohtiinsa sekä kiinnostukseensa perustuvia arkielämää, opiskelua, jatko-opintoja sekä tulevaisuutta koskevia päätöksiä ja valintoja. Ohjauksen avulla oppilas oppii tiedostamaan mahdollisuutensa vaikuttaa oman elämänsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Oppilasta kannustetaan pohtimaan ja kyseenalaistamaan koulutukseen ja ammatteihin liittyviä ennakkokäsityksiään ja tekemään
valintansa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja omia vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan
vastaten. Oppilaanohjausta toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa.
Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden valmiuksia selviytyä muuttuvissa elämäntilanteissa, opintojen nivelvaiheissa sekä työuran siirtymissä. Oppilaat oppivat käyttämään ja hyödyntämään erilaisia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Ohjauksella vahvistetaan oppilaiden toimijuutta
ja oma-aloitteisuutta koulutus- ja uravalintojaan koskevassa päätöksenteossa. Oppilaanohjaus tarjoaa oppilaille tietoa ja tutustumismahdollisuuksia peruskoulun jälkeisiin koulutus- ja opiskeluvaihtoehtoihin yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen sekä huoltajien kanssa. Ohjauksen tehtävänä
on edistää opintojen loppuun saattamista sekä yhteishaun yhteydessä tehtävän jatkosuunnittelun
avulla tukea siirtymistä perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.
Kulosaaren yhteiskoulussa jokaisen opettajan tehtävä on ohjata tukea tarvitsevaa oppilasta koulunkäynnissä ja eri oppiaineiden opiskelussa. Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja
oppilaalle annettavaan arviointipalautteeseen. Pääsääntöisesti opinto-ohjausta antaa opinto-ohjaaja esimerkiksi opinto-ohjelman, opiskelun ja uravalinnan suunnittelussa. Luokanvalvojalla on erityinen tehtävä ryhmän perehdyttämisessä yläasteelle. Luokanvalvoja kulkee oppilaan rinnalla koko
yläkoulun ajan ja tukee oppilasta opinnoissa. Kulosaaren yhteiskoulun ohjauksen suunnitelmassa
kuvataan tarkemmin ohjauksen toteuttamista ja siihen liittyviä käytäntöjä.
Oppimisympäristöt ja työtavat
Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja erilaisten verkkoympäristöjen rinnalla lähiympäristöä
ja työelämää. Oppilaalle tulee järjestää perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien aikana työ elämään tutustumisjaksoja (TET) koulutus- ja ammatinvalintojensa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi.
TET-jaksojen ajankohdat ja kesto kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan lukuvuosittain. TET-harjoittelu kestää yläkoulun aikana kaksi viikkoa. Ensimmäinen TET-viikko suoritetaan 8-luokan keväällä
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ja toinen TET-viikko 9-luokan syksyllä. Oppilaan tulee voida hankkia omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilaalle
tulee järjestää mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia. Työelämään tutustumista
toteutetaan yhdessä muiden oppiaineiden kanssa hyödyntäen niiden oppisisältöjä ja työtapoja. Työharjoittelujaksoja täydennetään koulun arjessa ruokalajärjestäjän tehtävillä. Oppilaat työskentelevät pareittain kukin vuorollaan noin kerran lukuvuodessa kouluravintolassa avustavissa tehtävissä.
Työelämään tutustuminen tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Ilmiölähtöisyyden avulla oppilaita 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. Oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa tulee huomioida, että ne
mahdollistavat tiedon rakentamisen yksin ja yhdessä. Koulutuksen ja työelämän yhteydessä olevien
ilmiöiden tutkimiseen soveltuvat toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja draaman sekä tarinoiden
käyttö. Kulosaaren yhteiskoulussa työelämätietoutta pyritään kartuttamaan myös mahdollisten vierailujen, vierailijoiden ja teemapäivien avulla.
Oppilaanohjauksessa erilaisia työtapoja käytetään monipuolisesti oppilaiden yksilölliset sekä ryhmäkohtaiset tarpeet ja valmiudet huomioiden. Ohjausmuotoina ovat yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus ja luokkamuotoinen ohjaus. Ryhmiä muodostetaan
joustavasti ohjauksen sisältö ja vertaistuen mahdollisuudet huomioiden. Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii ryhmässä käsittelemään kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Koulun johto
mahdollistaa pienryhmäohjauksen toteuttamisen rakenteelliset ratkaisut yhteistyössä opinto-ohjaajan ja muiden opettajien kanssa.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja
ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. Kulosaaren yhteiskoulussa oppilaalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta yläkoulun ajan. Yksilöohjauksessa
oppilaalla on mahdollista keskustella oppilaanohjaajan kanssa yläkouluopintoihin, jatko-opintoihin
ja ammatinvalintaan liittyvissä asioissa, sekä yleisesti elämänhallintaan liittyvissä asioissa.
Yläkoulun aikana oppilas osallistuu luokkamuotoiseen ohjaukseen, jossa tavoitteena on oppia muodostamaan kokonaisvaltainen kuva siitä, mitä jokaisen oppilaan henkilökohtainen opintopolku voi
pitää sisällään. Tähän kuuluu ensisijaisesti oma itsetuntemus, opiskelumenetelmät, tiedonhakutaidot, Suomen koulutusjärjestelmä ja työelämätietoisuus. Ohjauksen jatkumo turvataan tarjoamalla
oppilaanohjausta kaikilla luokkatasoilla. Opinto-ohjaukseen kuuluu tuntityöskentely, vierailijat, vierailukäynnit, sekä henkilökohtainen- ja pienryhmäohjaus. Opetuskielenä on opetusryhmästä riippuen joko englanti, suomi tai molemmat.
Helsingin opetusvirasto ja muut pääkaupunkiseudun koulutuksenjärjestäjät tarjoavat kattavasti toisen asteen opiskeluvaihtoehtoja sekä joustavia oppimispolkuja, esimerkiksi ammatilliset erityisoppilaitokset, erilaiset nivelvaiheen koulutukset sekä nuorten oppisopimuskoulutus. Stadilainen toimintaympäristö ohjauksessa vaatii hyvin suunniteltua yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Huoltajien
kanssa tehtävässä yhteistyössä huomioidaan koulutusvaihtoehtojen moninaisuus ja perheiden kieli-
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ja kulttuuritaustat. Huoltajalle järjestetään tarvittaessa tilaisuuksia neuvotella oppilaan opiskeluun
ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä opettajan, opinto-ohjaajan, oppilaan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. Monipuoliset vaihtoehdot tuovat peruskoulun ohjaukseen haastetta ja jokaiselle oppilaalle tulee varata riittävästi henkilökohtaista- ja pienryhmäohjausta erilaisten opintopolkujen pohtimiseen.
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki
Oppilaanohjauksessa huomioidaan oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet. Ohjausta eriytetään
ottamalla huomioon oppilaiden henkilökohtaiset tavoitteet, kokemukset, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, osaamisalueet sekä elämäntilanteeseen vaikuttavat tekijät. Keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö erityisesti oppilaan opiskeluun kuuluvien siirtymä- ja nivelvaiheiden ohjauksessa. Moniammatillista ja -hallinnollista yhteistyötä tehdään erityisesti tukea tarvitsevien oppilaiden ja koulutuksen ulkopuolella jäämässä olevien nuorten opintojen jatkumisen turvaamisessa.
Tukea tarvitsevan oppilaan kohdalla jatko-opintoihin liittyvä ohjaus aloitetaan riittävän varhain.
Jatko-opintoja suunnitellaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa, vastaanottavan oppilaitoksen ja peruskoulun edustajien kesken. Suunnittelussa otetaan huomioon oppilaan yksilölliset taipumukset ja tuen tarve. Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tarjotaan mahdollisuuksia tutustua oppilaalle soveltuviin perusopetuksen jälkeisiä opintoja järjestäviin oppilaitoksiin. Oppilaalle ja hänen
huoltajalleen annetaan riittävästi tietoa tuen jatkumisesta mahdollisuuksista perusopetuksen jälkeisissä opinnoissa sekä muista tukimuodoista.
Tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevan oppilaan ohjaus on henkilökohtaista ja säännöllistä. Tavoitteet pilkotaan pienempiin osatavoitteisiin. Erityisen tuen piirissä olevalle oppilaalle elämäntaidot, kuten ajankäyttö, tunnetaidot, asiointitaidot ja vuorovaikutus eri tilanteissa, ovat keskeinen osa
ohjausta. Erityisen tuen oppilaan tukiverkosto otetaan mukaan jatko-opintojen suunnitteluun.
Oppilaalle tehdään HOJKSin yhteydessä siirtymäsuunnitelma, jossa suunnitellaan yhteistyössä vastaanottavan oppilaitoksen kanssa tuki jatko-opintojen alkaessa sekä vastaanotto ja perehdyttäminen uudessa oppilaitoksessa.
Kielitietoisen koulun näkökulmasta huolehditaan, että oppilas ja huoltaja tuntevat Suomen koulutusjärjestelmän sekä ymmärtävät jatko-opintoihin ja työelämään liittyvät keskeiset käsitteet.
Oppilaan oppimisen arviointi
Oppilaanohjauksesta ei anneta arvosanaa kuten muista oppiaineista. Oppilaanohjauksessa oppilaan
arviointi perustuu oppilaan itsearviointiin sekä vuorovaikutteiseen, ohjaavaan ja kannustavaan palautteeseen eri ohjaustoimien yhteydessä. Oppilas harjoittelee erilaisten itsearviointivälineiden
käyttöä ja dokumentoi omaa työskentelyään ja kehittymistään.
Oppilas oppii arvioimaan omia valmiuksiaan, osaamistaan ja taitojaan, toimintakykyään, toimijuuttaan ja voimavarojaan. Lisäksi oppilas pohtii oman ohjaustarpeensa määrää ja laatua sekä ryhmätyö- ja
vuorovaikutustaitojaan. Oppilas tiedostaa arvojen, uskomusten ja itselleen merkittävien ihmisten
vaikutusta omiin valintoihinsa ja päätöksiinsä.
päivitetty 15.05.2018

198

Oppilas kykenee arvioimaan tiedonhankinta-, tieto- ja viestintätekniikan taitojaan koulutus- ja työelämätiedon hankkimisessa. Hän pystyy arvioimaan eri tietolähteiden luotettavuutta ja
tarkoituksenmukaisuutta.
Oppilas tiedostaa erilaisten itsearviointimenetelmien ja välineiden taustat sekä tunnistaa niiden
käyttömahdollisuuksia omassa urasuunnittelussaan. Hän myös tuntee tuki- ja ohjauspalveluita tarjoavat tahot koulussa ja yhteiskunnassa sekä osaa hakea tarvitsemiaan ohjauspalveluita. Oppilaan
päättötodistukseen tulee maininta siitä, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja työelämään tutustumista.
Oppilaanohjauksen oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja sisältöalueet
7-luokka 0,33vvt
OPETUKSEN TAVOITTEET

Osallisuus ja aktiivinen toiminta
Auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7–9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä,
kehittää oppilaan valmiutta toimia kyseisessä
ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun ottamiseen
opiskelustaan ja tekemistään valinnoista (T1)

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN
L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

SISÄLLÖT

Yläkoulu tutuksi ja kouluarjessa toimiminen (luokkayhteisö ja kouluyhteisö)
(S1)
Itsenäinen toiminta ja vastuun ottaminen omasta oppimisesta, valinnoista ja
opintojen etenemisestä (S1, S2)
Motivaatio (S1, S2)
Monikanavaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot (S3)
Rakentavan ilmapiirin luominen ja kiusaamisen ehkäisy (S1)
Koulun sisäinen TET-harjoittelu (esim.
keittiö) (S4)

Oppimaan oppimisen taidot
Kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan (T2)

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot
L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
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Temperamentti ja yksilöllisyys (S1, S2)
Oppiminen, opiskelu ja opiskelutekniikat (S1, S2)
Oppiminen ja opiskelu eri oppiaineissa
(S1)
TVT-taidot opiskelussa (S1, S3)
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Opiskeluun liittyvien haasteiden ja vahvuuksien tunnistaminen ja käsittely (S1,
S2)
Itsetuntemus

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa
mukaisesti (T4)

Temperamentti ja yksilöllisyys (S2)
Oman koulutyön merkitys ja vastuunkantaminen omasta oppimisesta (S1,
S2)
Omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet (S2)
Valinnaisaineet (S1, S2)

Tavoitteiden asettaminen
Ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ta- voitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista (T5)

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelussa
(S1, S2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Oman työskentelyn arviointi ja arvioinnin merkitys (S1, S2)
Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen
(S2, S5)

Työelämään suuntautuva oppiminen
Auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman
elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskel- tavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. (T6)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Koulun sisäinen TET-harjoittelu (esim.
keittiö) (S4)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat
taidot (S1, S4)

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Monikulttuurisuus omassa luokassa ja
kouluyhteisössä (S2, S3)

Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri
työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja
viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja
vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaaditta- van
osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. (T7)

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa
sekä kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja
yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja
omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentely- mahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla (T10)

8-luokka 0,33vvt
OPETUKSEN TAVOITTEET
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LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

SISÄLLÖT
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Tavoitteiden asettaminen
Ohjata oppilaita asettamaan sekä pitkän että lyhyen aikavälin ta- voitteita, tekemään niitä koskevia suunnitelmia sekä arvioimaan niiden toteutumista (T5)

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Henkilökohtaiset tavoitteet
opiskelussa (S1, S2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Oman työskentelyn arviointi
ja arvioinnin merkitys (S1, S2)
Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen (S2, S5)

Oppimaan oppimisen taidot

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan (T2)

Elinikäinen oppiminen
Luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä
antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja
toimintamallejaan (T3)

Itsetuntemus
Ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti (T4)

Oppiminen ja opiskelu eri oppiaineissa (S1)
Motivaatio (S2)

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Mahdolliset valintatilanteet ja
valinnaisaineet (S2)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Oman opintopolun rakentaminen, elinikäinen kouluttautuminen ja urasuunnittelu
(S3, S4)

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet (S1, S2)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Minäkuva, itsetunto ja persoonallisuus (rooli omassa
koulu- ja luokkayhteisössä)
(S1, S2)
Oman ohjaustarpeen arviointi
(S1, S2)

Työelämään suuntautuva oppiminen
Auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman
elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskel- tavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. (T6)
Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri
työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja
viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja
vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaaditta- van
osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. (T7)

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa
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L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Työelämätietoisuus ja työelämässä tarvittavat taidot (S4)

L4 Monilukutaito

Monikanavaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot (S3)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Työhakutaidot (S5)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

TET-harjoittelu (8-luokan keväällä viikko) (S4)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Jatko-opinnot ja niihin hakautuminen (S5)

L4 Monilukutaito

Suomen koulutusjärjestelmä
(S5)
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Antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista,
tukea oppilaan taitoa etsiä kou- lutus- ja työelämätietoa
sekä Suomesta että ulkomailta. (T8)
Ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-,
neuvonta- ja oh- jauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta
(T9)

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Koulutustietoisuus ja koulutusalat (S2, S5)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Ammattitietoisuus (S4)
Tiedonhankintataidot (S1, S4)

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

TET-harjoittelu (8-luokan keväällä viikko) (S4)

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN

SISÄLLÖT

Tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä
kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja
omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentely- mahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla (T10)

9-luokka 1vvt
OPETUKSEN TAVOITTEET

Itsetuntemus

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Ohjata oppilasta tunnistamaan omiin valintoihinsa vaikuttavia tekijöitä sekä suhteuttamaan omaa toimintaansa kykyjensä, edellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. (T4)

Elinikäinen oppiminen

Oman ohjaustarpeen arviointi
(S1, S2)
L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Oman opintopolun rakentaminen ja elinikäinen kouluttautuminen (S1, S2)

L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Oppiminen ja opiskelu (S1)

Luoda edellytyksiä oppilaan halulle oppia, arvioida osaamistaan, tunnistaa ja hyödyntää taitojaan ja vahvuuksiaan, kehittää kykyään tunnistaa oppimiskohteitaan sekä
antaa valmiuksia muuttaa tarvittaessa suunnitelmiaan ja
toimintamallejaan. (T3)

Oppimaan oppimisen taidot
Kannustaa ja ohjata oppilaita kehittämään opiskelutaitojaan sekä oppimaan oppimisen taitojaan. (T2)

Vahvuudet ja kiinnostuksen
kohteet (S1, S2)

Opintojen suunnittelu (S1, S2)
L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

Monikanavaiset vuorovaikutus- ja viestintätaidot (S3)
Oppiminen ja opiskelu lukiossa ja ammattikoulussa (S1,
S5)

Osallisuus ja aktiivinen toiminta
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L1 Ajattelun ja oppimisen
taidot

Oppiminen ja opiskelu (S1)
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Auttaa oppilasta muodostamaan kokonaiskäsitys vuosiluokkien 7–9 toimintatavoista ja opiskeluympäristöstä,
kehittää oppilaan valmiutta toimia kyseisessä ympäristössä ja erilaisissa ryhmissä
sekä tukea oppilasta itsenäiseen toimintaan ja vastuun
ottamiseen opiskelustaan ja tekemistään valinnoista.
(T1)

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Työelämään suuntautuva oppiminen

L4 Monilukutaito

Työelämätietoisuus (S4)

Auttaa oppilasta ymmärtämään työn merkitys oman
elämänsä ja yhteiskunnan kannalta sekä edistää oppilaan taitoa tunnistaa opiskel- tavien oppiaineiden merkitys tulevien opintojen sekä työelämässä ja työllistymisessä tarvittavan osaamisen kannalta. (T6)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

TET-harjoittelu (9-luokan syksyllä viikko) (S4)

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Työhakutaidot (esim. (video)
CV, työhakemus ja työhaastattelu) (S3, S4)

Ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida eri
työtehtävissä tarvittavaa osaamista, vuorovaikutus- ja
viestintätaitoja sekä itselleen sopivia ammattialoja ja
vahvistamaan valmiuksia hakea tietoa vaadittavan osaamisen hankkimisesta perusopetuksen jälkeen. (T7)

Itsetuntemus ja elinikäinen
kouluttautuminen ja urasuunnittelu (S1, S2)

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Yrittäjyys (S4)
Tasa-arvo työelämässä (S4)

Koulutus- ja työelämätiedon hyödyntäminen omassa urasuunnittelussa

L3 Itsestä huolehtiminen ja
arjen taidot

Suomen koulutusjärjestelmä
(S5)

Antaa oppilaalle ja huoltajalle tietoa Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteistä ja sen mahdollisuuksista,
tukea oppilaan taitoa etsiä koulutus- ja työelämätietoa
sekä Suomesta että ulkomailta. (T8)

L4 Monilukutaito

Koulutustietoisuus ja koulutusalat (S5)

Ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-,
neuvonta- ja oh- jauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta
(T9)

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

Ammattitietoisuus (S4)
Tiedonhankintataidot ja tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta (S3,
S5)
Yhteishaku (S3, S5)
Koulutuksen rahoittaminen
(S5)

Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys
Tukea oppilaan taitoja tunnistaa kulttuuritaustansa sekä
kykyä toimia kulttuurienvälisissä kohtaamisissa ja yhteistyötilanteissa, opastaa oppilasta hankkimaan ja
omaksumaan tietoa opiskelu- ja työskentely- mahdollisuuksista monikansallisissa työympäristöissä sekä ulkomailla (T10)

L2 Kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu

TET-harjoittelu (9-luokan syksyllä viikko) (S4)
Opiskelu ulkomailla (S5)
Työnteko ulkomailla (S4)

Oppilaanohjauksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9

päivitetty 15.05.2018
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S1 Oppiminen ja opiskelu: Keskeisinä sisältöalueina oppilaanohjauksessa ovat kouluyhteisössä toimimisen
sekä opiskelutaitojen ja oppimaan oppimisen taitojen harjoittelu yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa
elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden näkökulmista. Oppilaat harjoittelevat asettamaan itselleen opiskeluun liittyviä tavoitteita opintojen eri vaiheissa, arvioimaan itsenäisen toiminnan kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan, opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä sekä opintojensa etenemisestä.
S2 Itsetuntemus ja elinikäinen urasuunnittelu: Oppilaanohjauksessa käsitellään sisältöalueita, joiden avulla
oppilaat laajentavat itsetuntemustaan ja itsearviointitaitojaan, tulevaisuuden suunnittelu- ja päätöksentekotaitojaan sekä kehittävät taitojaan ratkaista ongelmia tilanteessa, jossa valmista ratkaisua ei ole annettu.
Harjoitettavat taidot koskevat mm. urasuunnittelu- ja urahallintataitoja, motivaatiota sekä yleisiä elämässä
tarvittavia taitoja. Analysointivalmiuksia sekä omiin valintoihin vaikuttavien tekijöiden tunnistamista harjoitetaan. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkiksi arvot ja asen- teet, oppilaan taidot sekä sosiaaliset verkostot.
S3 Opiskelussa ja työelämässä tarvittavat taidot: Oppilaanohjauksessa tarjotaan oppilaille mahdollisuuksia
harjaannuttaa taitojaan toimijana erilaisissa ympäristöissä. Huomiota kiinnitetään monipuolisten opiskelussa ja työelämässä tarvittavien taitojen sekä monikanavaisten vuorovai- kutus- ja viestintätaitojen kehittymiseen. Viestintätaitoihin kuuluu myös eri tietolähteiden kautta saadun tiedon luotettavuuden arviointi
urasuunnittelun kannalta.
S4 Työelämään tutustuminen: Eri elinkeinoihin, työelämään ja ammattialoihin tutustuminen sekä työn hakemisen harjoittelu lisäävät oppilaiden työelämätietoutta. Samalla oppilaat tutustuvat itseään kiinnostaviin
aloihin, ammatteihin ja yrittäjyyteen. Työelämätaitoja harjoitellaan erityisesti työelämään tutustumisjaksoilla (TET), joista saatua kokemusta, tietoa ja palautetta hyödynnetään eri oppiaineiden opiskelussa sekä
tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä. Huomiota kiinnitetään työelämän tasa-arvokysymyksiin.
S5 Jatko-opinnot ja niihin hakeutuminen: Oppilaiden jatko-opintojen ja tulevaisuuden suun- nittelun taitojen kehittyminen on jatkumo, jota syvennetään oppilaanohjauksen sisällöissä koko perusopetuksen ajan.
Oppilaanohjauksessa oppilaat tutustuvat Suomen koulutusjärjestelmän tarjoamiin erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja oppivat etsimään tarkempaa tietoa jatko-opinnoista sekä niihin hakeutumisesta sekä
hyödyntämään eri tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita.

vHA (valinnainen harrastuskurssi)
Opiskelija suorittaa kurssin osoittamalla harrastuneisuuteensa joko koulun ulkopuolisen tahon järjestämässä harrastuksessa tai koululla toteuttamassaan näytössä. Kurssi suoritetaan pääosin itsenäisesti,
opinto-ohjaajan kanssa suoritustavasta neuvotellen. Opiskelija saa opinto-ohjaajalta ja mahdollisesti näyttöön liittyvältä aineenopettajalta ohjausta ja apua työnsä etenemiseen.

vKKV Koko koulun valinnainen kurssi (tarjonta vaihtelee lukuvuosittain)

Code

Course

vKKV1 Väittelykerho / Debate Club

päivitetty 15.05.2018

Description

Haluatko harjoitella väittelytaitoja? Kerhossa valmistaudutaan sekä lukiolaisten Sokrates-väittelykilpailuun (Nufit),
että yläkoululaisten väittelyn SM -kilpailuun. Mukaan voi
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myös tulla vaikka kilpaileminen koulujen välisissä kisoissa ei
kiinnostaisikaan.

vKKV3 Vapaaehtoistyö

Anna hyvän kiertää! Tutustutaan vapaaehtoistyön eri muotoihin ja organisaatioihin. Tuetaan vanhuksia ja heikompia
niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

vKKV4 Football culture

Parhaat pelaajat, suurimmat seurat ja hurjimmat fanit. Tutustutaan peleistä hienoimman lajikulttuuriin esitelmiä tehden ja mahdollisuuksien mukaan peleissä käyden.

vKKV6 Blogs and school paper

Perusta oma blogi ja opi kirjoittamaan itseäsi ja yleisöä kiinnostavia tekstejä. Osallistu koulun lehden toimittamiseen.
Kirjoittelemme ajankohtaisista koulun tapahtumista ja opiskelijoita kiinnostavista asioista suomeksi ja englanniksi.

Näytelmäkurssin aikana tuotetaan valmis esitys. Pääset
osallistumaan näytelmän ja/ tai pienempien esitysten suunvKKV8 Näytelmäkurssi / Lit2 draama nitteluun, dramatisointiin ja toteuttamiseen.

vKKV10 Kirjallisuuspiiri

Kurssin aikana luetaan kirjallisuutta eri kulttuuripiireistä ja
keskustellaan luetusta yhdessä. Osallistujat saavat vaikuttaa
tekstivalintohin. Ei kirjallisia töitä.

vKKV12 Turisti-italia

Hyödyllisiä fraaseja matkailijalle, tapakulttuuria ja maantuntemusta.

vKKV20 Astrophysics/ space science

Students will develop independent research and presentation skills as they look into the basic concepts of astrophysics and then deeper into specific phenomena. Light, stars,
black holes, big bang, you get the idea.

vKKV23 Koodaus/ Coding

Get familiar with programming by coding your own website
with JavaScript!

vKKV33 KSYK One School Band

One band to rule them all, One band to find them, One
band to bring them all and in the Rock Music bind them.
Everyone from 7th grade to lukio, if you love music, this is
for you!

vKKV34 Graffiti and street art

Learn to paint graffiti. Use your skillz in real (legal) environments at school and outside.

vKKV35 Art Club

applied arts, paint, create and enjoy

vKKV38 Rakentelu

Ideat, suunnittelutaidot ja kova työ kohtaavat, kun Pelle Pelottomat haastavat toisensa teknisen työn luokassa.

vKKV39 Fashion design

Muotikuvasta vaatteeksi, mietitään omaa tyyliä, suunnitellaan ja ommellaan vaate tai asuste.

vKKV40 Movie club

Sisällöt
Kurssin aikana katsotaan sekä klassikoita että uudempia
elokuvia ja keskustellaan niistä. Kurssin aikana katsottavat
elokuvat valitaan oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Elokuvista voidaan kirjoittaa myös arvosteluita.
Kurssiin voi sisältyä myös vierailuja.
Oppitunnit ovat pääasiassa kaksoistunteja.
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Arviointi
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. Kurssin läpäiseminen
edellyttää aktiivista osallistumista oppitunneille.

vKKV41 Opi ohjaamaan liikuntaa

Tule ja opi liikunnanohjauksen perusteita oman lajisi kautta.
Kurssilla oppilaat toimivat toistensa ohjaajina. Vaatimuksena aktiivinen oman lajin harrastaminen.

vKKV43 Liikkuen Stadissa

Tutustutaan monipuolisesti Stadin eri liikuntamahdollisuuksiin ja -paikkoihin.

No pain no gain – weekly
vKKV44 work out

Viikoittainen treeni, jossa hiki virtaa ja kunto kasvaa.

vKKV45 Street dances

Opi coolit muuvit Danceteam Internationalin ohjaamana.

Safkaa Stadista. Joka toinen kerta ollaan opintovierailulla ja
Stadin ruokakulttuuri, 2 kurs- joka toinen kerta kokkaillaan ja/tai leivotaan kotitalousluosia/50% luokassa 50% vierai- kassa. Käytännön kerrat liittyvät vierailukohteisiin. Tutustuluja.Pidetään tuplatuntina
miskohteiteina esim. Helsinkiläinen kahvila, leipomo, ravinvKKV46 oppilaille
tolakoulu ja etniset ruokakaupat.
vKKV47

Teatteritaiteen perusopinnot 1 / teatteri ILMIÖ

vKKV?? Työelämäguru

Miten hakea (kesä)töitä, miten selviytyä työhaastattelusta?
Minkälaisen verokortin tarvitsen? Miten tunnistan ja teen
näkyväksi osaamiseni? Työelämäguru-kurssilla saat valmiuksia työelämään ja urasuunnitteluun. Kurssilla saat käytännön työelämätietoa ja rohkeutta työnhakuun.
Työhaastatteluihin valmentautumista harjoitellaan draamallisten menetelmien avulla. Kurssilla tutustutaan myös
eri ammattialoihin ja vieraillaan esimerkiksi rekrytointiyrityksessä, Ohjaamossa, TE-toimistossa ja erilaisilla työpaikoilla. Vierailut suunnitellaan yhdessä ja kohteiden valinnassa pyritään ottamaan ryhmän kiinnostuksen kohteet
huomioon. Kurssin aikana oppilaalla on mahdollisuus suorittaa yksin tai ryhmän muiden oppilaiden kanssa ns. job
shadowing –vierailu, joka kestää tyypillisesti 2-4 tuntia tai
oppilas voi halutessaan tehdä kaksi lyhyempää job shadowing –vierailua. Vierailukohteet sovitaan yhdessä opettajan kanssa ja vierailusta tehdään pienimuotoinen raportti.
Job shadowing –vierailun yhteydessä oppilas paitsi seuraa,
myös mahdollisuuksien mukaan osallistuu työn tekemiseen
oppilaalle sopivissa tehtävissä työpaikan turvallisuusmääräysten ja muiden sääntöjen rajoissa. Työskentely tapahtuu
yhdessä työpaikan yhteyshenkilön kanssa. Job shadowing –
vierailu tulee järjestää mahdollisuuksien mukaan lukujärjestykseen merkittyjen tuntien ulkopuolisena ajankohtana.
Oppilas saa kurssista suoritusmerkinnän. Edellytyksenä suoritusmerkinnälle on läsnäolo, aktiivinen osallistuminen kurssiin ja itsearviointiin. Kurssin voi suorittaa vain kerran.
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Opetussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.
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