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Tervetuloa tutustumaan
Pöllönkankaan yhtenäisen peruskoulun opetussuunnitelmaan!

Opetussuunnitelmatyö on ollut antoisaa ja mielenkiintoista – välillä tuskaistakin puurtamista. OPS-työ sattui sopivasti koulumme yhtenäistymisen melskeeseen ja on osaltaan yhdistänyt meidän opettajakuntaamme. Opetussuunnitelmassamme on kaikille Oulun kaupungin kouluille yhteisiä osioita, jotka ovat kehystettyinä tekstissä. Koulumme
omat tekstit löytyvät pöllölogon alta.

Koulullamme noudatetaan Oulun kaupungin yhteisiä ainekohtaisia opetussuunnitelmia.
Niitä ei ole tässä versiossa, vaan ne löytyvät opetustoimen verkkosivuilta.

OPS-työ on luonteeltaan jatkuvaa ja mekin kehitämme opetussuunnitelmaamme edelleen. Mielestämme OPS:mme on nyt meidän koulumme näköinen!

Pöllönkankaan OPS-tiimi
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1 KOULUN TYÖN PERUSTA
1.1 Arvot ja toiminta-ajatus
Kasvatus ja opetus edellyttävät määrätietoista arvopäämääriin suuntautumista, perusteltujen valintojen tekemistä ihanteiden ja arvostusten pohjalta. Kasvatus ja opetustyö
on yhteiskunnallista toimintaa. Pyrkimys demokratiaan, ihmisarvon kunnioittamiseen,
oikeudenmukaisuuteen ja luonnon elinkelpoisena säilyttämiseen ovat ohjenuoria koulutyölle. Kasvatuksessa on vahvistettava myös yksilön minuutta hyvän elämän rakennusaineena ja kasvualustana hyvinvoivalle yhteisölle. Oulun kaupungin opetustoimessa sitoudutaan näihin opetussuunnitelman perusteiden pohjana oleviin periaatteisiin.
Oulun kaupungin opetustoimen visiona on yhteistyössä avaimet elämässä onnistumiseen. Yhteistyö on paitsi koulun kehittämisen edellytys, myös kasvatuksen päämäärä. Opetusta kehitetään yksilölliseen suuntaan ja se järjestetään oppijan edellytysten
mukaisesti. Opetus antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen. Koulu kehittää yleissivistävien tietojen ja taitojen lisäksi oppilaan yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oppimisen taitoja. Kasvatuksen tavoitteena on vastuullinen, osallistuva kansalainen.

Koulussamme korostetaan hyviä käytöstapoja ja toisen huomioonottamista. Näitä harjoitellaan esim. väittelyiden, keskustelujen, draaman ja ryhmätöiden avulla. Koulussamme on kummiluokka- ja tukioppilastoimintaa, jolla pyritään edistämään koulussa
viihtymistä sekä ehkäisemään syrjäytymistä ja koulukiusaamista.
Vastuuntuntoon kasvattaminen lähtee kotoa. Lasta kasvatetaan pienin askelin ottamaan yhä enemmän vastuuta omasta toiminnastaan: oppilas oppii huolehtimaan ensin
repustaan, sitten pulpetistaan, luokastaan, koulustaan ja ympäristöstään. Vastuun kantaminen luo luottamusta, itsenäisyyttä ja vapautta. Vastuuntuntoiseen käyttäytymiseen kuuluvat työskentelyn säännöllisyys, tehtävien tekeminen, aikataulujen ja määräaikojen sekä yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen.
Oppilaita kasvatetaan rehellisyyteen sekä oikean ja väärän erottamiseen. Ongelmatilanteet selvitetään oikeudenmukaisesti, ja oppilaat kantavat vastuun omista teoistaan.
Oppilaita kannustetaan oman mielipiteen rehelliseen ilmaisuun loukkaamatta kuitenkaan toisia (hienotunteisuus).
Koulussa kasvatetaan oppilaita suvaitsemaan erilaisuutta. Erilaisuuteen totutaan jokapäiväisessä koulutyössä (esim. reagointi vääriin vastauksiin, ”pinkoksi” haukkuminen,
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ulkonäön arvosteleminen). Erilaisuus tehdään tutuksi esim. perehtymällä sen taustoihin
(kulttuuritausta, fyysinen ominaisuus jne.). Vierailut, projektit, kansainvälinen yhteistyö ja teemaviikot ovat osana koulutyötä.
Itsetunnon kehittymistä tuetaan työskentelytavoilla ja -tilanteilla, joista jokainen saa
onnistumisen elämyksiä ja positiivista palautetta. Mahdollisuudet ja vahvuudet pyritään huomioimaan tasapuolisesti. Oppilaalle tulisi syntyä realistinen kuva itsestä oppijana. Kiinnostus oppimiseen pyritään herättämään sekä ylläpitämään, ja oppilasta ohjataan löytämään omat oppimistyylinsä. Tiedonhankinnassa kannustetaan itsenäisyyteen
ja kriittisyyteen.

1.2 Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
Koulun yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet on kuvattu opetussuunnitelman liitteenä olevassa kuviossa 9.1.

2 KOULUN TOIMINTAKULTTUURIN KUVAUS
Koulun toimintakulttuurilla tarkoitetaan käytännön tulkintaa koulun kasvatus- ja opetustehtävästä. Yhtenäinen perusopetus edellyttää opettajien ja koulun muun henkilökunnan perehtymistä laajasti kasvatuksen ja opetuksen tavoitteisiin. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri
ammattiryhmien ja huoltajien kanssa. Opetussuunnitelman perusteissa korostuu turvallisen, oppimiseen motivoivan ja viihtyisän oppimisympäristön luominen. Ulkoisten puitteiden
ohella keskeistä on koulun henkilökunnan ja oppilaiden luoma henkinen oppimisilmapiiri.
Koulun ilmapiirin voi aistia käytävillä ja ihmisten kohtaamisessa. Avoin, kiireetön ja joustava kulttuuri edistää kouluyhteisön jäsenten terveyttä ja auttaa työssä jaksamisessa. Tämä
edellyttää valintojen tekemistä koulun arvojen suunnassa.
Oppimista ja hyvää kasvua tukevassa ilmapiirissä oppilasta kannustetaan aktiivisuuteen,
itseohjautuvuuteen, luovuuteen ja oman toiminnan arviointiin. Oppilaalle luodaan mahdollisuuksia itsenäiseen ja yhteisölliseen oppimiseen.
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2.1 Oppimis- ja tiedonkäsitys opetuksen suunnittelun lähtökohtina

Opetussuunnitelman perusteissa korostetaan, että oppiminen on yksilöllistä ja yhteisöllistä tietojen ja taitojen rakentamista. Oppimisprosessin käynnistymisen edellytyksenä
on oppilaan motivoituminen. Motivaation virittäjänä opettajalla on tärkeä tehtävä. Opettajan tulee olla tietoinen oppilaan tietopohjasta, oppimis- ja työskentelytavoista ja hänen käsityksestään itsestään oppijana. Oppimista säätelee myös oppijan kulttuuritausta, hänen käsityksensä opittavan asian merkityksestä hänen elämässään.
Onnistuneessa oppimisprosessissa oppilas on tietoinen opiskelun tavoitteesta. Hänellä
on mahdollisuus olla osallisena työskentelyn suunnittelussa ja arvioinnissa. Oppiminen
on aktiivista toimintaa ja tehokasta silloin, kun opittava asia kiinnostaa ja liittyy mielekkäällä tavalla aikaisempaan kokemukseen ja tietorakenteeseen.
Opiskeluprosessin ohjaamisessa ja oppimisen näkyväksi tekemisessä opettajalla on
merkittävä tehtävä. Opettaja kannustaa ja auttaa oppilasta havainnoimaan ja arvioimaan oppimisen kulkua ja tavoitteen saavuttamista. Opettajan tehtävänä on myös auttaa oppilasta jäsentämään tietoa ja ymmärtämään asiayhteyksiä aiemmin opitun ja uuden tiedon välillä. Opettaja auttaa oppilasta ymmärtämään tiedon muuttuvaa luonnetta
ja sen kulttuurisidonnaisuutta. Opetuksessa on olennaista antaa esimerkkejä ja malleja
tiedon soveltamisesta oppijan kokemusmaailmaan.
Oppiminen on tilannesidonnaista. Oppimiseen tarvitaan aikaa, ohjausta ja rohkaisua.
Opetuksen suunnittelun tavoitteena on kiireetön, salliva ja luova työskentelyilmapiiri,
jossa on sijaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn sekä opettajan että toisten oppilaiden
kanssa.

Pöllönkankaan koulun toiminnassa korostuu turvallisen, oppimiseen motivoivan ja viihtyisän oppimisympäristön luominen. Avoin, kiireetön ja joustava toimintakulttuuri edistää kouluyhteisön jäsenten terveyttä ja auttaa työssä jaksamisessa. Yhtenäisen peruskoulun toimintakulttuuria kehitetään ”yhteen hiileen puhaltaen” yhdessä sovittujen
tavoitteiden suunnassa.
Oppimisen tavoitteet määritellään opetussuunnitelmassa selkeinä kokonaisuuksina. Ne
esitellään oppilaille ikätason mukaan. Vanhemmat voivat tutustua koulun opetussuunnitelmaan koulun kotisivuilla tai lainata sen opettajalta.
Oppilas osallistuu oppimisen tavoitteiden suunnitteluun ikäkaudelleen sopivalla tavalla.
Häntä ohjataan tekemään realistisia ja toteuttamiskelpoisia tavoitteita. Oppilaat osallistuvat myös opetussisältöjen ja -menetelmien suunnitteluun mahdollisuuksien mu-

9
kaan. Käyttäytymistä, huolellisuutta, asennoitumista koulutyöhön ja opiskelutaitoja arvioidaan luokkakohtaisten itsearviointilomakkeiden avulla ennen väli- ja lukukausiarviointia (ks. 6.1.1).
Oppilaiden osallistumismahdollisuuksia koulun toiminnan suunnitteluun pyritään lisäämään mm. oppilaskunnan kautta; esim. koulutyön suunnittelu, viihtyisän työympäristön
kehittäminen, koulun järjestyssäännöt, kerhotoiminta, taksvärkki, juhlat ja tapahtumat.

2.2 Oppimisympäristön kehittämisen painopisteet

Opetussuunnitelman perusteissa oppimisympäristöllä tarkoitetaan oppimisen fyysistä ja
psyykkistä kokonaisuutta, jossa oppiminen tapahtuu. Psyykkinen oppimisympäristö
muodostuu kognitiivisista, emotionaalisista ja sosiaalisista rakenteista.
Opetussuunnitelman taustalla oleva oppimiskäsitys edellyttää oppimisympäristön arviointia ja kehittämistä. Hyvässä oppimisympäristössä oppilaalla on mahdollisuus tehdä
valintoja omien oppimisedellytystensä ja kiinnostuksensa mukaisesti. Oppiminen perustuu oppilaan toiminnallisuuteen ja aktiiviseen työskentelyyn, jossa käytetään laajasti hyväksi kaikkia koulun ja sen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Uudistuva oppimisympäristö asettaa vaatimuksia opetusmenetelmien kehittämiselle. Tavoitteena on
turvallinen, ergonominen, muunneltava ja viihtyisä oppimisympäristö.
Oppimisympäristön erityispiirteitä eri oppiaineiden osalta tarkastellaan luvussa 7.

Koulun tiloja, materiaaleja ja välineitä pyritään hyödyntämään oppilaan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti yhtenäisen peruskoulun hengessä. Tavoitteena on
saada ylä- ja alaluokkien opettajien yhteinen opettajainhuone ja toimivat työtilat.
Pyritään luomaan uusia, avoimia oppimisympäristöjä: pienryhmätyöskentelytilojen ja
”luovien” työpisteiden järjestäminen. Samoin kehitetään koulukirjastoa oppimiskeskuksena, jossa on työskentelypisteitä oppilaille ja mm. ryhmätyöskentelymahdollisuuksia. Opetuksessa hyödynnetään ympäröivää luontoa ja alueen historiaa sekä pyritään
muutoinkin lisäämään koulun ulkopuolista opetusta.
Alaluokilla aulavastuu (aulan koristelu oppilaiden töillä) jaetaan eri luokka-asteille vuorollaan. Jokaiselle luokalle varataan mahdollisuus käytäväseinän käyttöön, ja oppilastöiden näyttelyjä lisätään.

10
Vanhempainilloissa keskustellaan koulusta työympäristönä; sen viihtyvyydestä, turvallisuudesta ja terveellisyydestä.
Merkittävä osa viihtyisyyttä on se, että arvostamme toistemme työtä. On tärkeää, että kaikki noudattavat yhteisesti sovittuja pelisääntöjä esim. tilojen siistinä pitämisistä, hyvistä tavoista sekä asiallisesta kielenkäytöstä.

2.3 Opetuksen painotukset

Koulussamme annetaan laadukasta perusopetusta. Jokaisella opettajalla on mahdollisuus painottaa opetusta omien vahvuuksiensa pohjalta. Toiminnan pääpaino on yhtenäisen 1-9 -peruskoulun kehittämisellä, muut painotukset vaihtelevat aihekokonaisuuksien
ja projektien luonteen mukaan vuosittain. Koulumme sitoutuu kestävän kehityksen ohjelman toteuttamiseen.

2.4 Koulun tietostrategia
Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön pääperiaatteet

Onnistuneissa oppimistilanteissa oppilaan on mahdollista kehittää vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitojaan, asettaa itselleen tavoitteita ja seurata niiden saavuttamista sekä
oppia tiedon hankinnan ja prosessoinnin taitoja. Nämä tavoitteet toteutuvat laadukkaassa tietoverkkoja ja tietoteknisiä oppimisympäristöjä hyödyntävässä opetuksessa.
Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävä opetus antaa luontevan mahdollisuuden
oppiaineiden integrointiin ja yhteistyöhön. Tavoitteena on, että tarvittavat tekniset
tiedot ja taidot opitaan muun opiskelun yhteydessä osana opiskeluprosessia. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään jokaisessa oppiaineessa ja aihekokonaisuuksissa pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Opetus suunnitellaan oppilaiden erilaiset taitotasot huomioon ottaen ja opetusta
eriyttäen. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia tehdä valintoja oman mielenkiintonsa mukaisesti opettajan ohjauksessa. Oleellista on myös vuorovaikutus opiskelun aikana sekä palautteen saaminen ja antaminen. Oppilaat ohjataan käyttämään verkkopohjaisia oppimisympäristöjä jo varhain. Oppilaat tutustuvat verkkokäyttäytymisen pelisääntöihin ja verkossa liikkujan oikeuksiin. Erityisesti opetuksessa on huomioitava ne oppilaat, joiden kotoa saama malli tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisestä on suppea. Keskeistä on myös tyttöjä motivoivan työskentelyn kehittäminen.
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Koulumme omassa tieto- ja viestintätekniikan strategiassa (TVT-strategia) käsitellään
tieto- ja viestintätekniikan suhdetta koko koulutyöhön. Oppilaiden lisäksi huomiota
kiinnitetään myös opettajien valmiuksiin ja asenteisiin. TVT-strategia sisältää johdonmukaisesti etenevät tavoitteet vuosiluokille 1-9. Strategia toteutetaan läpäisyperiaatteella eri oppiaineiden opiskelun yhteydessä. (liite 10.1)

2.5 Yhteistyö koulutyön osana
Opetustoimen strategia korostaa yhteistyötä: yhteistyöllä avaimet elämässä onnistumiseen. Yhteistyö on koulun kehittämisen edellytys ja yhteistyötaidot ovat koulun
kasvatuksen päämäärä. Rajalliset resurssit ja toisaalta kouluun kohdistuvat haasteet vaativat koululta yhä tiiviimpää yhteistyötä opettajien, muiden ammattilaisten
ja huoltajien kanssa. Laadukas työskentely monissa ammateissa edellyttää hyviä
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tämän vuoksi oppilaiden on hyvä nähdä ja kokea yhteistyön merkitys jo koulutyössä.

2.5.1 Koulun sisäinen yhteistyö

Koulumme luokanopettajat ja aineenopettajat tekevät yhteistyötä ja tiimityöskentelyä koulutyön suunnittelussa sekä sen toteuttamisessa. Jokainen opettaja kuuluu johonkin tiimiin. Koulussamme toimivat opetus- ja koulutustiimi, koulun kehittämistiimi,
kulttuuri- ja kansainvälisyystiimi, viihtyisän työympäristön tiimi, liikuntatiimi sekä juhla- ja virkistystiimi. Tiimien vetäjät kuuluvat koulun suunnitteluryhmään. Tiimien kokoonpanot, tehtävät ja toiminnan tavoitteet määritellään vuosittain.
Lukujärjestykseen jätetään viikoittain aika yhteissuunnittelun toteuttamista varten,
jolloin kenelläkään ei ole opetusta. Yhteistyön avulla opettajat oppivat toisiltaan ja jakavat yhä kasvavaa työmäärää. Tiimityön lisäksi opettajat tekevät yhteistyötä myös
oppiaine- ja luokkatasokohtaisissa ryhmissä. Oppiaineiden ja eri luokkatasojen välistä
yhteistyötä toteutetaan erilaisten projektien kautta (esim. Comenius). Koulussa järjestetään sisäistä koulutusta, jossa oman koulun opettajat toimivat kouluttajina.
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Syksyllä koulun alkaessa opettajainkokouksessa päätetään lukuvuoden yksittäisistä
teemoista, juhlista ja tapahtumista. Samalla sovitaan kunkin tapahtuman vastuuhenkilöistä/tiimeistä, jotka jatkavat oman tapahtumansa tarkempaa suunnittelua.
Yhteisille opettajainkokouksille varataan aika alaluokilla noin kerran kuukaudessa ja
yläluokilla jakson vaihtuessa. Koko koulun yhteisiä opettajainkokouksia pidetään tarpeen mukaan.
Kerran lukuvuodessa kokoonnutaan koko työyhteisöä koskevaan työpaikkakokoukseen.
Tällöin koulun sisällä toimivat eri ammattikunnat saavat tilaisuuden viestittää omia lukuvuosisuunnitelmiaan koko työyhteisön tiedoksi.
Koulunkäyntiavustajat/kouluavustajat toimivat opettajakunnan apuna osaltaan tukemassa oppilaiden oppimistilannetta ja kasvatustoimintaa.

2.5.1.1 Yhteistyö opiskelun ohjauksessa

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Ohjauksen tehtävänä on oppimisen taitojen ja valmiuksien kehittäminen
sekä opintoihin liittyvien ongelmien ennaltaehkäiseminen. Ohjauksella tuetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita.
Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa kuten siirryttäessä
esiopetuksesta kouluun, alkuopetuksesta kolmannelle luokalle, alakoulusta yläkouluun,
peruskoulusta toiselle asteelle sekä uuden oppiaineen alkaessa, oppiaineiden nivelkohdissa ja opettajan tai koulun vaihtuessa. Myös oppilaan turvallista siirtymistä peruskoulusta toiselle asteelle tuetaan yhteistyön avulla.
Ohjauksella annetaan tietoa oppilaalle ja huoltajille työtavoista, valintamahdollisuuksista
ja niiden merkityksestä oppilaan oppimiselle ja tulevaisuudelle. Ohjauksen näkökulma
on osa oppilaan, opettajan ja huoltajan välisten arviointikeskustelujen sisältöjä. Huoltajille tarjotaan myös muita oppilaan opiskelua ja valintoja tukevia tilaisuuksia.
Eri oppiaineissa on tärkeää korostaa tietoja ja taitoja työ- ja elinkeinoelämän näkökulmasta sekä painottaa yrittäjyyden merkitystä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Ohjaustehtävä käsittää yhteistyön järjestämisen paikallisen työ- ja elinkeinoelämän kanssa koko koulun toiminnan tasolla.
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Koulunkäynnin eri vaiheissa oppilaalla on eri tyyppisiä ohjaustarpeita. Kaikki opettajat
ohjaavat oppilasta koko opintopolun ajan. Alaluokilla oppilaan ohjauksesta huolehtii lähinnä luokanopettaja. Yläluokilla oppilaan lähiohjaaja on luokanvalvoja. He seuraavat ja
ohjaavat oman ryhmänsä opiskelua ja koulunkäyntiä sekä pitävät yhteyttä oppilaiden
vanhempiin.
Opinto-ohjaaja toimii ohjauksen koordinoijana 7-9 luokilla. Hänen tehtävänään on oppilaiden henkilökohtainen ohjaus ja ryhmäohjaus oppimiseen, koulunkäyntiin ja oppimissuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Tehtävään kuuluu myös oppilaiden urasuunnittelun,
jatko-opintojen ja työelämään liittyvä ohjaus.
Erityisopettajat huolehtivat erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden erityisopetuksesta, kartoittavat erityistuen tarvetta ja koordinoivat tukitoimia yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa (kappale 5). Aineenopettaja huolehtii oman oppiaineensa ohjauksesta ja koordinoi aineensa tukiopetusta. Samoin luokanopettaja vastaa oman luokkansa tukiopetuksen järjestämisestä. Rehtori vastaa ohjaukseen liittyvistä hallinnollisista
asioista ja ohjauksen resursseista. Oppilashuoltotyö sekä yhteistyö kotien kanssa ovat
osa koko kouluyhteisön toimintaa. Alueellista järjestelyä edellyttävissä tehtävissä
opinto-ohjaajat toimivat koordinoijina yhteistyössä rehtoreiden ja opettajien kanssa.
2.5.1.2 Oppilaiden yhteistyö ja osallisuus

Perusopetuksen tavoitteena on kannustaa oppilaita yhteisten asioiden hoitoon ja vastuun kantamiseen sekä omassa kouluyhteisössä että paikallisyhteisössä. Osallisuuden
käsittelyssä edetään oppilaan ikäkauden mukaan alkaen kodista, omasta luokasta ja
koulusta, paikallisyhteisön kautta koko yhteiskuntaan. Yhteistyön ja osallisuuden avulla
tuetaan oppilaan kasvua omatoimiseksi, päämäärätietoiseksi, osallistuvaksi kansalaiseksi, jolla on realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Oppilaan osallisuus
toteutuu myös mahdollisuutena vaikuttaa omaan opiskeluprosessiin sekä päämäärien
että tavoitteiden asetteluun.
Opetustoimen strategian mukaisesti jokaisessa koulussa on oma oppilaskunta. Kouluissa kehitetään monimuotoista oppilaskuntatoimintaa ja kannustetaan oppilaita osallistumaan nuorisotoimen alueelliseen yhteistyöhön.

Oppilaat osallistuvat yhteisen hyvinvointimme lisäämiseen mm. seuraavin osallistumisja vaikuttamiskeinoin:
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oppilaat osallistuvat koulun/luokan sääntöjen laadintaan
oppilaat osallistuvat oppilaskunta-, tukioppilas- ja kummiluokkatoimintaan
oppilaat osallistuvat koulun perinteiden (juhlien, teemojen) järjestelyyn ja kehittämiseen
oppilaat tutustuvat työelämään avustamalla koulun ruokalassa
oppilaat harjoittavat yrittäjyystoimintaa luokkien leirikoulu- ja luokkaretkirahastojen hyväksi mm. järjestämällä myyjäisiä, kirpputoreja ja arpajaisia
oppilaat osallistuvat hyväntekeväisyystempauksiin
koulumme on mukana kaupungin Kestävän kehityksen -ohjelmassa (kappale 8.2).

Kaikki koulun oppilaat muodostavat yhdessä oppilaskunnan, josta oppilaskunnan hallitus
muodostetaan. Oppilaskunnan hallitukseen valitaan oppilasjäsen ja –varajäsen kaikista
3-9 –luokista aina uuden lukuvuoden alussa. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu yleensä
kahtena eri ryhmänä: 3-6 –luokkien hallitus, sekä 7-9 –luokkien hallitus. Tarvittaessa
ryhmät yhdistetään ja toimitaan kokonaisuutena.
Oppilaskunta tekee aloitteita ja järjestää tapahtumia koulun toiminnan kehittämiseksi
ja kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Koulumme oppilaskunta on myös osallisena oululaisessa lasten ja nuorten vaikuttamisen ohjelmassa, jonka kautta koulumme on mukana
edistämässä lasten ja nuorten osallistumista ja lisäämässä heidän vaikuttamismahdollisuuksiaan.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton kouluttamat oppilaat toimivat koulussa tukioppilaina
sekä osallistuvat muualta kesken kouluvuotta muuttavien oppilaiden kouluun tutustuttamiseen. Oppilaskunta tekee tiivistä yhteistyötä tukioppilaiden kanssa.

2.5.2 Yhteistyö yhtenäisellä oppimisen polulla
Perusopetuksen kehittämisen tavoitteena on luoda yhtenäinen oppimisen polku. Tämä
edellyttää opettajien yhteistyötä oppilaan siirtyessä esiopetuksesta kouluun, alakoulusta yläkouluun ja aina, kun opettaja vaihtuu. Yhteistyö on ammatillista keskustelua ja
tiedon vaihtoa oppilaan taustasta, oppimisesta, opiskelun tavoitteista ja oppilasarvioinnista hyvän oppimisen tueksi. Samalla opettajat tutustuvat toistensa työhön ja eri koulujen kulttuuriin. Opettajien laaja tuntemus esi- ja perusopetuksen kentästä on oleellista opetuksen ja koulun kehittämisessä. Oppilaalla on oikeus opiskella ympäristössä,
jossa hänen varhaisempi oppimishistoriansa tunnetaan ja jossa hänen omia oppimistavoitteitaan kunnioitetaan.
Esiopetuksesta kouluun siirtyvien oppilaiden osalta on käytössä tiedonsiirtolomake.
Oppilas luo käsitystä koulusta ja oppilaana olemisesta jo ensimmäisten kontaktien aikana. Tämän vuoksi kouluun ilmoittautumiseen ja tutustumistilaisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota.
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Alueellamme ja koulussamme tehdään yhteistyötä ns. nivelkohdissa eli oppilaan siirtyessä koulunkäynnissään tasolta toiselle.
Koulumme ja läheisen päiväkodin välisellä yhteistyöllä on jo pitkät perinteet. Syyslukukaudella pidetään opettajien ja lähipäiväkodin lastentarhanopettajien yhteinen suunnittelupalaveri, jossa suunnitellaan esikoululaisten kouluun tutustumisen ohjelmaa ja
esikoululaisten sekä 1-2 luokkien yhteisiä tapahtumia. Näin jokainen esikoululainen tulee tutustumaan koulunkäyntiin alaluokassa jo etukäteen.
Keväällä pidetään siirtopalaverit (lähipäiväkodit) erityisopettajan, luokanopettajan ja
esikoulunopettajien kesken koskien tulevia ekaluokkalaisia. Erityisopettaja on yhteydessä koulupiirin ulkopuolelta tulevien oppilaiden esikouluopettajiin. Tarvittaessa kutsutaan koolle moniammatillinen siirtopalaveri koskien yksittäistä oppilasta.
Helmikuussa kouluun ilmoittautumisen yhteydessä tarjotaan jokaiselle koulutulokkaalle
mahdollisuus tutustumispäivään yksin tai pienissä ryhmissä alueesta tai esikoulusta
riippumatta. Lisäksi toukokuussa järjestetään kaikille yhteinen tutustumispäivä, jolloin
uudet koululaiset tutustuvat luokkatovereihinsa. Pyritään siihen, että myöskin tulevat
1-luokan opettajat ovat silloin vastaanottamassa luokkansa.
Luokanopettajan tai luokanvalvojan vaihtuessa pidetään aina siirtopalaveri. Tämä mahdollistaa luontevan opiskelun ohjauksen ja oppilaan turvallisuuden tunteen jatkumisen,
huolimatta opettajan vaihdoksesta.
Yhtenäisessä peruskoulussa oppilaan siirtyminen alaluokilta yläluokille tapahtuu joustavasti. Myös Kuivasjärven koululta siirtyvät oppilaat ovat mukana nivelvaiheen järjestelyissä. Nivelvaihe on esitetty taulukkomuodossa (liite 10.2.) . Taulukko päivitetään ja
aikataulutetaan vuosittain. Tavoitteena on, että kuudennen luokan keväällä tulevat 7luokat on muodostettu, ja luokanvalvojat on määritelty.
Nivelvaiheen ensimmäisessä vaiheessa yläluokkien opinto-ohjaaja käy tapaamassa 6luokkalaisia kahden oppitunnin ajan huhtikuun aikana. Ensimmäisellä tunnilla tutustutaan yleisesti yläluokkien toimintaan, mm. ainejakoon ja uusiin oppiaineisiin. Oppilaat
saavat tehdä kirjallisesti nimettömänä kysymyksiä asioista, jotka askarruttavat yläluokille siirryttäessä. Toisella tunnilla mukana on myös yläluokkien oppilaita, jotka kertovat oppilaan näkökulmasta yläluokilla opiskelusta esim. erilaisten diaesitysten avulla.
Samalla tunnilla käsitellään edellisellä kerralla esitetyt kysymykset. Näiden tuntien aikana 6-luokkalaiset saavat tehtäväkseen kirjoittaa itsestään kirjoitelman uudelle luokanvalvojalle.
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Maalis-huhtikuun aikana 6-luokilla pidetään arviointikeskustelu, johon osallistuu luokanopettaja, oppilas ja huoltaja. Keskustelun aikana täytetään tiedonsiirtolomake (liite
10.3.), joka on käytössä molemmilla kouluilla. Oppilas voi esittää tässä vaiheessa kaveritoiveita. Näitä tietoja käytetään hyväksi perusluokkia ja ryhmityksiä tehtäessä.
”Seiskalle”-ilta järjestetään huhtikuun puolivälissä yhteistyössä poliisin ja nuorisotoimen kanssa. 6-luokkalaiset vanhempineen osallistuvat tähän tapahtumaan, joka katsotaan koulun työajaksi. Mukana ovat myös rehtori, opinto-ohjaaja ja apulaisjohtajat,
sekä muita opettajia tilanteen mukaan.
Arviointikeskustelujen jälkeen rehtori, yläluokkien apulaisjohtaja, luokanopettaja, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja pitävät luokittain nivelpalaverin, jossa kootaan yhteen
kerätty tieto luokkien muodostamista varten. Varsinaisen luokkien muodostamisen tekevät rehtori, yläluokkien apulaisjohtaja ja opinto-ohjaaja. Perusluokat ja luokanvalvojat pyritään saamaan selville huhtikuun loppuun mennessä.
Uudet luokanvalvojat pitävät tuleville 7-luokilleen neljä oppituntia toukokuun aikana.
Vastaavasti 6-luokkien opettajat pitävät samaan aikaan yläluokkien oppilaille tunnit.
Tuntien aiheista sovitaan joustavasti luokka- ja opettajakohtaisesti.
7-luokan syksy alkaa tutustumis- ja ryhmäyttämisjaksolla, joka kestää kahdesta kolmeen ensimmäistä koulupäivää. Tavoitteena on että, seitsemännen luokan oppilaat tutustuvat toisiinsa ja harjoittelevat yhteistoimintaa. Jaksolle laaditaan oma ohjelmarunko (liite 10.4.), jonka yksityiskohdista sovitaan vuosittain. Joka vuosi yksi ryhmäyttämispäivä pidetään koulun ulkopuolella.
Elokuussa pidetään 7-luokkien huoltajille yhteinen vanhempainilta ”Seiskalla”. Tilaisuudessa huoltajat tutustutetaan internetpohjaiseen reissuvihkoon, Helmeen ja heille annetaan sen käyttöön tarvittavat tunnukset. Syyskuussa luokanvalvoja pitää oppilaskohtaiset keskustelut, joissa huoltaja on mukana.
Koulun vaihtuessa tarjotaan uudelle oppilaalle mahdollisuus tulla tutustumaan kouluun
ja omaan luokkaan. Oppilaan vaihtaessa koulua luokanopettaja ottaa yhteyttä vastaanottavan koulun opettajaan informatiivisissa asioissa (esim. käytetyt kirjat, opiskellut
asiat, mahdollinen tuen tarve). Yläluokilla oppilaan siirron koordinoi koulusihteeri ja
rehtori. Tarvittaessa voidaan täyttää tiedonsiirtolomake (liite 10.5.) yhdessä huoltajien kanssa.
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2.5.3 Yhteistyö kotien kanssa
Päävastuu lapsen kasvatuksesta on aina hänen huoltajillaan. Koulu vastaa oppilaan
kasvatuksesta ja oppimisesta kouluyhteisön jäsenenä. Huoltajien on tärkeää koko perusopetuksen ajan ottaa vastuu lapsensa tavoitteellisesta koulutyöstä. Koulu tukee huoltajia tässä tehtävässä tiedottamalla ja järjestämällä tapaamisia. Yhteistyölle etsitään
luontevia tapoja yhdessä huoltajien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on erityisen tärkeää ongelmatilanteissa ja opetuksen nivelvaiheissa.
Luokanopettaja tai luokanvalvoja kutsuu oppilaan ja huoltajat arviointikeskusteluun lautakunnan päätöksen mukaisesti. Yhteinen keskustelu auttaa oppilasta arvioimaan oppimistaan ja ottamaan vastuuta työskentelystään. Oppilaan mukana olo keskusteluissa on
tärkeää. Huoltajille keskustelut antavat tarvittavaa tietoa lapsen koulutyön tukemiseksi.
Opettajalle yhteiset keskustelut ovat tärkeitä oppilaan tuntemuksen kannalta. Arviointikeskusteluissa keskustellaan oppilaan opintojen etenemisestä, työskentelytaidoista ja
käyttäytymisestä sekä asetetaan yhteisiä tavoitteita opiskelulle. Keskusteluissa käsitellään myös oppilaan ohjauksen kannalta ajankohtaisia aiheita. Keskustelun tuloksia on
hyvä dokumentoida esimerkiksi oppilaan oppimissuunnitelmaan.
Huoltajille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua koulun kehittämiseen. Jokaisessa oululaisessa peruskoulussa toimii vanhempien edustajisto (esim. kotikoulutoimikunta). Toimikunnan edustajien valinnasta ja toimenkuvasta sovitaan huoltajien kanssa. Vanhempien
edustajisto tukee koulutyötä ottamalla kantaa ja vaikuttamalla koulua koskeviin päätöksiin luottamuselimissä ja alueellisissa yhteistyöryhmissä.

Koulussamme toimii kotikoulutoimikunta Pöllöklubi, joka kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan mm. ajankohtaisista asioista sekä järjestää toimintaa ja tapahtumia koululle. Pöllöklubi toimii vapaaehtoisuuden pohjalta ja sen jäseniä kutsutaan vuosittain
syksyllä lukuvuoden alkaessa.
Oppilaan, vanhempien ja opettajan kesken käydään arviointikeskusteluja. Keskustelun
pohjana käytetään erilaisia arviointilomakkeita. Lisäksi voidaan tarvittaessa järjestää
luokka- ja luokkatasokohtaisia vanhempainiltoja, kun se opettajan ja vanhempien puolesta koetaan tarpeelliseksi. Alaluokkien ja yläluokkien vanhemmille järjestetään yhteisiä vanhempainiltoja, joille voidaan päättää jokin teema. Koulun opettajakunta esitellään vanhempainilloissa.
Opettaja tiedottaa ajankohtaisista asioista oppilaiden vanhemmille reissuvihkojen, koteihin monistettavien tiedotteiden tai Helmen (internetpohjainen reissuvihko) avulla.
Sairastapauksissa huoltajan tulee ilmoittaa poissaolosta kouluun jo ensimmäisen päivän
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aikana, jolloin esim. oikeus osallistua uusintakokeeseen säilyy. Myös muista opiskeluun
vaikuttavista oleellisista muutoksista kehotetaan tiedottamaan kouluun. Yhteydenotto
voi tapahtua opettajan ohjeiden mukaan joko kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse.
Oppilaan poissaoloista muissa kuin sairastapauksissa huoltaja tekee opettajalle/rehtorille kirjallisen poissaoloanomuksen, jonka myöntää tai hylkää opettaja/rehtori. Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta anotun loman aikana.
Opetus on julkista, joten koulussakin on aina ”avoimet ovet” ja vanhemmilla mahdollisuus tulla seuraamaan opetusta. Koulussa järjestetään myös teemapäiviä, joihin vanhemmat ovat tervetulleita.
Uskonnollisista tilaisuuksista tiedotetaan syystiedotteessa.
Koulullamme on omat www-sivut, joiden kautta voi saada yleistä tietoa koulumme toiminnasta ja vuosittaisista tapahtumista.

2.5.4 Muu ammatillinen yhteistyö

Koulu tekee yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalitoimen, lähipoliisin, seurakunnan,
kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa.
Seurakunnan kanssa pidetään suunnittelupalaveri syys- ja kevätkauden tapahtumista.
Koko koulu tekee kirkkoretken kerran vuodessa. Seurakunta osallistuu koulun toimintaan esim. pitämällä päivänavauksia sekä tiedottamalla kerhotoiminnasta ja rippikouluista. Syksyn opettajankokouksessa valitaan seurakunnan yhdyshenkilöt, jotka vastaavat kokoonkutsumisista ja käytännön järjestelyistä.
Alueen koulujen opettajat kokoontuvat kerran lukuvuodessa puhumaan yhteisistä asioista ja suunnittelemaan yhteistyötä. Alueellista yhteistyötä koordinoi yhdysrehtori.
Toisen asteen oppilaitoksista järjestetään tiedotustilaisuuksia jatkoopiskelumahdollisuuksista.
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2.6 Kuvaus kouluvuoden työn periaatteista

Syksyllä järjestetään koko koululle yhteinen 1-9 luokkien lukuvuoden aloitus. Syyslukukauden muita yhteisiä tapahtumia voivat olla esim. itsenäisyyspäivä- ja Lucia-juhla
sekä vanhempainilta. Kevätlukukauden päätteeksi vietetään kevätjuhlat, joissa huomioidaan erityisesti 6. ja 9. luokkien oppilaat. Myös oppilaskunta voi järjestää tilaisuuksia ja juhlia oppilaille.
Koulutyössä otetaan huomioon myös muut suomalaiseen juhlaperinteeseen liittyvät
merkkipäivät sekä erilaiset teemapäivät kuten taksvärkki ja Unisef-kävely. Liikuntapäiviä on kaksi lukuvuodessa.
Erilaisten juhlapäivien ja ajankohtaisten tapahtumien järjestelyissä voidaan ottaa mukaan koulun vanhempaintoimikunta.
Luokat järjestävät kiinnostuksen ja mahdollisuuksiensa mukaan opintoretkiä ja leirikouluja.

2.7 Koulun säännöt

Koulualue ja –aika
 Koulualuetta ovat koulurakennus ja piha-alueet. Lisäksi 5-6 –luokkien oppilaat
voivat käyttää urheilukenttää pelialueena välituntien aikana. Koulupäivän aikana
pysymme sovitulla välituntialueella. Koulualueelta saa poistua vain opettajan luvalla
 Kouluajaksi katsotaan koulun työsuunnitelman mukainen työpäivä ja koulumatkat.
Tulemme ajoissa oppitunneille, emmekä ole luvatta pois koulusta.
 Huoltaja on velvollinen ilmoittamaan oppilaan sairauspoissaoloista koululle. Muut
poissaolot anotaan kirjallisesti luokanopettajalta tai luokanvalvojalta. Yli viiden
vuorokauden poissaolot anotaan kirjallisesti rehtorilta.
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Työrauha
 Keskitymme työhömme ja annamme toisille työrauhan.
Työrauhan edistämiseksi oppilas voidaan siirtää työskentelemään valvotusti toiseen tilaan. Työrauhan rikkomisesta oppilas voidaan poistaa luokasta. Häiritsevä
yläluokan oppilas siirretään ensisijaisesti klinikkaopetukseen (ks. erityisopetus).
Käyttäytyminen
 Käyttäydymme hyvien käytöstapojen mukaisesti kaikissa tilanteissa:
o tervehdimme toisiamme
o emme kiroile
o liikumme rauhallisesti ja tönimättä; sisätiloissa juokseminen on kielletty
o riisumme ulkovaatteet ja lakit ennen luokkaan tai ruokalaan menoa
o noudatamme hyviä ruokailutapoja, emme etuile emmekä mellasta ruokalassa
o karkkien ja purukumin syönti kouluaikana on kielletty (7-9 luokilla oppituntien aikana)
o energiajuomien käyttö kouluaikana on kielletty
o suljemme kännykät oppituntien ajaksi
o kivien, lumipallojen yms. heittely on kielletty
o tupakointi ja päihteiden käyttö on kielletty

Ympäristöstä ja tavaroista huolehtiminen
 Kannamme yhteisesti vastuuta ympäristöstämme:
o emme riko, roskaa tai sotke omaa, toisen tai yhteistä omaisuutta – tahallisesta vahingonteosta seuraa aina korvausvelvollisuus
o huolehdimme opiskelutarvikkeet omille paikoilleen ja siistimme jälkemme
o jätämme polkupyörät ja mopot lukittuina niille varatuille paikoille – emme
oleskele turhaan näillä paikoilla
o tulemme kouluun ja poistumme koulusta lähimmän portin kautta – pihoilla
ajaminen on kielletty
Toisten huomioon ottaminen
 Pidämme yhdessä huolta siitä, että koulussamme ei ole koulukiusaamista (liite
10.4)
 Lyöminen, potkiminen, haukkuminen, pakottaminen tms. väkivalta on kielletty.
 Koulussa toimimme kaikki yhdessä ketään syrjimättä.
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Rangaistukset
Koulun sääntöjen rikkomistapauksissa käytämme peruskoululain mukaisia rangaistuksia. Rikostapauksissa koulu on yhteydessä lähipoliisiin.

2.8 Koulun toiminnan kehittäminen ja arviointi

Kodin ja koulun
välinen yhteistyö
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3 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
3.1 Koulun tuntijako
Oulun perusopetuksen tuntijako (opetussuunnitelman liite 9.2) perustuu valtioneuvoston asetuksessa 1435/2001 annettuun tuntijakoon. Oulun perusopetuksen tuntijako
osoittaa puitteet koulun oman tuntijaon suunnitteluun. Tuntijaossa määritetään oppilaan oppituntien lukumäärät vuosiluokittain, opetuksen määrät eri oppiaineissa vuosiluokittain ja valinnaisten opintojen määrä. Tuntijaossa määritetään opetuksessa lukuvuoden aikana toteutuvat laskennalliset vuosiviikkotunnit. Opetusta voidaan jaksottaa
ja eheyttää tuntijaon puitteissa. Tuntijako antaa koululle mahdollisuuden päättää opetuksen painotuksesta taito- ja taideaineiden opetuksessa eri vuosiluokilla. Opetuksen
tulee kuitenkin noudattaa Oulun perusopetuksen tuntijaossa määriteltyjä opetuksen
vähimmäistuntimääriä.

Pöllönkankaan koulun tuntijako
Oppiaine / luokat
1
Äidinkieli ja kirjallisuus
7
A-kieli
B-kieli
Matematiikka
3
Ympäristö ja luonnontieto
2
Biologia ja maantieto
Fysiikka ja kemia¹
Terveystieto
Uskonto / ET
2
Historia ja yhteiskuntaoppi
Musiikki
1
Kuvataide
1
Käsityö
2
Liikunta
2
Kotitalous
Oppilaan ohjaus
Valinnaiset aineet
A2 kieli
Oppilaan tuntimäärä
20
oppilaan tuntimäärä jos A2
1

2
7

3
5
2

4
5
2

3
2

4
3

4
3

1

1

1

2
1
2
2

2
2
2
2

2
1
2
2

1
20

23

5
6
5/41 5/41
2
2
4

4

1
1

2
1

1
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2

7
3
2
2
3

8
3
3
2
4

9
3
3
2
3

2
2
1,5
1
2
1
2
3
2
3
0,5

2
2
1,5
1
2
1

3
3

2

2

0,5
6
23
30

1
6
23
30

2
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3
25
27

3
26
28

2
30
32

saksan lukijoilla kolmas tunti otetaan äidinkielestä
Valinnaisaineen tunnin käytöstä päätetään vuosittain
3
Vapaaehtoinen A2 –kieli sisältyy oppilaan valinnaisaineisiin vuosiluokilla 8-9
2

1
3

yhteensä
43/411
16
6
32
10
10
9
3
11
11
13
11
15
19
3
2
13
12
227
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Oppituntien ja välituntien aikataulu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

luokat 1-6
8.15-9.00
9.00-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45/11.15-12.00
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50

luokat 7-9
8.05-8.50
8.55-9.45
10.00-10.45
11.00-11.45/11.15-12.00
12.15-13.00
13.10-13.55
14.05-14.50
15.00-15.45

Luokat 7-9:
- 1. tunnin jälkeen ei ulkovälituntia
- 2. tunnin ja 5. tunnin jälkeen ulkovälitunti

3.2 Oppilaaksi ottamisen periaatteet
Kouluissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymiä oppilaaksi ottamisen periaatteita, joissa määritellään myös oppilasalueet ja maksuttoman koulukuljetuksen periaatteet. Periaatteet tarkistetaan vuosittain.
Oulun kaupungin peruskouluihin otetaan oppilaita, joiden asuinkunta on Oulu. Kunta
osoittaa oppilaalle lähikoulun oppilasaluejaon mukaisesti. Kunta voi kuitenkin perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä vaihtaa opetuksen järjestämispaikkaa. Oppilaan erityisen tuen tarve pyritään Oulussa toteamaan mahdollisimman
varhain yli hallintokuntarajojen toteutettavana moniammatillisena yhteistyönä. Tukitoimia haetaan ja niiden käytöstä sovitaan oppilaan huoltajan, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.
Jos oppilas valitsee muun kuin englannin ensimmäiseksi vieraaksi kielekseen, hän
voi siirtyä opiskelemaan valitsemaansa kieltä oman koulualueensa ulkopuolella olevaan kouluun. Kansainväliseen kouluun ja erikoisluokille, joita ovat kuvataide-, musiikki- ja liikuntaluokat, valitaan oppilaat hakemuksien ja valintakokeiden perusteella.
Periaatteet kirjataan kyseisten koulujen opetussuunnitelmiin.
Erityiskoulujen, erityisluokkien, lisäluokkaopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilasalueena on koko kaupunki. Näissä kouluissa tarkennetaan oppilaaksi ottamisen
periaatteet koulun opetussuunnitelmassa. Maahanmuuttajaoppilaat ohjataan valmistavaan opetukseen, jota annetaan lautakunnan nimeämissä kouluissa. Lisäluokkaopetuksen sijoituksesta päätetään erikseen vuosittain.
Harjaantumisopetukseen ja kansainväliseen kouluun voidaan ottaa myös vieraskuntalaisia oppilaita.
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3.3 Opinnoissa etenemisen periaatteet

Opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen periaatteet on määritelty perusopetusasetuksessa ja opetussuunnitelman perusteissa. Oppilaan opintojen etenemisestä tiedotetaan säännöllisesti huoltajalle. Opetuksen tavoitteita ja oppilaan etenemistä tarkastellaan
huoltajien ja opettajien välisissä arviointikeskusteluissa ja muussa yhteistyössä. Mikäli oppilaalla on vaikeuksia edetä opinnoissaan, hänelle tulee tarjota tukiopetusta sekä muita opiskelun kannalta tarkoituksenmukaisia tukimuotoja.
Vuosiluokalta siirtymisen periaatteet
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, mikäli hän on suorittanut koulun opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan tavoitteet hyväksytysti. Jos oppilas annetuista tukitoimista
huolimatta ei ole suorittanut hyväksytysti jonkin oppiaineen tai aineryhmän opetussuunnitelman mukaista oppimäärää, hänen suorituksensa hylätään siltä osin. Oppilaalle tulee kuitenkin varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät
tiedot ja taidot. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, jos arvioidaan, että hän selviytyy seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti.
Oppilas katsotaan yhdeksännen luokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen
koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän
eroaa koulusta.
Vuosiluokalle jättäminen tai ehdot
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänellä on yhdessä tai useammassa vuosiluokan
oppiaineessa hylätty suoritus ja arvioidaan, ettei hän suoriudu seuraavan vuosiluokan tavoitteista.
Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos se on hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi
tarpeen, vaikkei hänellä olisi hylättyjä suorituksia. Ennen tällaista päätöstä huoltajalle on tarjottava tilaisuus tulla kuulluksi.
Jos oppilaalla on hylätty suoritus yhdessä tai useammassa oppiaineessa, luokalle jättämisestä voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan osa-alueet,
jotka oppilaan on suoritettava hyväksytysti siirtyäkseen seuraavalle vuosiluokalle.
Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.
Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan
Oppilas voi edetä myös vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen mukaisesti. Tällöin hänelle
laaditaan oppimissuunnitelma tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (ks. luvut 4.2 ja 5.5). Oman opinto-ohjelmansa mukaan opiskeleva oppilas siirtyy kouluvuoden työnsä päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle
vain yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi.
Oppilaan siirtyminen toiseen oppilasryhmään tai toiseen kouluun
Oppilaan siirtyessä toiseen oppilasryhmään tai toiseen kouluun tulee kiinnittää huomiota
opetuksen ja oppilaan hyvinvoinnin kannalta merkittävän tiedon kulkuun. Nämä käytänteet
on määritelty luvun 2.5.2 ohjeissa. Mikäli oppilas siirtyy toiseen oululaiseen peruskouluun,
hänen oppilastietonsa siirretään hallinto-ohjelman kautta. Oppilaan siirtyessä toisen kunnan
peruskouluun hänelle annetaan erotodistus. Erotodistuksen liitteenä tulee olla koulun tuntijako sekä selvitys mahdollisista opetuksen painotuksista.
Valmistavan opetuksen ja lisäopetuksen erityiskysymyksistä määrätään erillisissä opetussuunnitelmissa.
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Koulu noudattaa Oulun kaupungin opetuslautakunnan vahvistamaa opetussuunnitelmaa
opinnoissa etenemisessä. Vuosittain annetaan lukuvuositodistus ja välitodistus, joka on
mahdollista korvata arviointikeskustelulla luokilla 1-4. Väliarviointi annetaan joulutammikuussa.
Todistusten lisäksi huoltajille tiedotetaan oppilaan opinnoissa etenemisestä säännöllisesti Helmi-raporttien, arviointikeskustelujen, reissuvihkojen ja henkilökohtaisten yhteydenottojen avulla.
Alaluokilla aletaan keskustella huoltajien kanssa mahdollisesta luokan kertaamisesta
hyvissä ajoin lukuvuoden aikana. Yläluokkien oppilaiden huoltajille tiedotetaan mahdollisista hylätyistä suorituksista hyvissä ajoin lukukauden aikana. Oppilaalle järjestetään
tukiopetusta ja annetaan mahdollisuus suorittaa hylätyt kurssit hyväksytysti lukuvuoden loppuun mennessä. Yläluokilla järjestetään tarvittaessa kesäkuun puolivälin jälkeen
ehtolaiskuulustelu.

3.4 Koulun kieliohjelma
Oulun kaupungissa noudatetaan opetuslautakunnan hyväksymää kieliohjelmaa. Kieliohjelman tavoitteena on taata perusopetuksen ja lukion oppilaille laaja ja monipuolinen kielitaito
tasapuolisesti kaupungin eri alueilla. Monipuolinen kielitarjonta toimii tehokkaana välineenä
myös Oulun kansainvälistymisessä.
Kieliohjelman lähtökohtana on kieltenopiskelun jatkuvuus. Kaikille kielten opiskelijoille turvataan jatko-opintomahdollisuus, kielipolku alakoulusta lukioon. Kielitarjontaa pyritään myös
monipuolistamaan niin, että Oulun kaupungin jokaisella koulualueella tarjotaan englannin lisäksi myös muita kieliä. Kielitarjonnan monipuolistamiseksi tehdään koulujen välistä yhteistyötä.
Kieltenopiskelusta ja kielivalinnoista informoidaan vanhempia ja oppilaita jo 1. luokalta lähtien. Koulujen kielitarjonnasta tiedotetaan myös opetustoimen vuotuisissa oppaissa. Oppilaiden kielivalintoihin liittyvissä vanhempaintilaisuuksissa on kieltenopettajia antamassa tietoa
kielivalinnoista. Alakoulun oppilaiden tulee tietää kielivalintaa tehdessään yläkoulu ja lukio,
joissa hän voi jatkaa valitsemansa A-kielen opintoja.

26

Pöllönkankaan koulun kieliohjelma:
A1 on kolmannelta luokalta alkava pakollinen vieras kieli (englanti, ranska, ruotsi,
saksa tai venäjä)
A2 on viidenneltä alkava vapaaehtoinen vieras kieli (englanti, espanja, ranska, saksa
tai venäjä)
B1 on seitsemänneltä luokalta alkava pakollinen toinen kotimainen kieli (ruotsi)
B2 on kahdeksannelta luokalta alkava valinnainen vieras kieli (saksa tai ranska)
Tarkemmat tiedot kielivalinnoista löytyvät kaupungin peruskouluoppaista.
Järjestämme 2. -luokkalaisille englanninkielen tutustumiskerhoja kevätlukukaudella,
3-4 tuntia/ryhmä. A1-kielivalinnasta tiedotetaan 2. –luokkalaisten vanhemmille jo
syksyn vanhempainillassa.
A2-kielen opetus järjestetään alueellisesti yhdessä Kuivasjärven koulun kanssa.
A2-kielen valinnasta tiedotetaan kaupunkioppaan lisäksi Kuivasjärven ja Pöllönkankaan yhteisessä vanhempainillassa tai kaupungin yhteisessä tiedotustilaisuudessa.
A2-kielen keskeyttäminen on mahdollista vain kaupungin kieliohjelman mukaisesti
(kappale 7.3.3).
B2-kielen valinnoista tiedotetaan valinnaisainetiedotuksen yhteydessä.
Vapaaehtoisen A-kielen ja B2-kielen numeroarvioinnin voi huoltajan kirjallisesta
pyynnöstä jättää pois oppilaan perusopetuksen päättöarvioinnista. Tällöin todistukseen tulee suoritusmerkintä.
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3.5 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien opetus
Oulu on kansainvälistyvä kaupunki. Eri kulttuuriryhmät tuovat rikkautta ja kasvattavat suvaitsevaisuuteen. Perusopetuksen tavoitteena on monikulttuurisuuteen kasvaminen.
Saamen kielen ja romanikielen opetus
Oulussa saamen kieltä opetetaan täydentävänä opetuksena tai kerhomuotoisesti. Tämä opetus tähtää kielitaidon ylläpitämiseen. Opetuksen tavoitteista ja järjestelyistä tiedotetaan tarkemmin huoltajille opetustoimen tiedotteissa. Opetusta pyritään järjestämään eri puolilla kaupunkia tarpeen mukaan.
Saamen kielen opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma.
Viittomakielinen opetus
Viittomakielisessä opetuksessa noudetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Koska
viittomakielellä ei ole yleisesti käytössä olevaa kirjoitusjärjestelmää, henkilökohtainen kielellinen
vuorovaikutus korostuu. Viittomakielistä opetusta annetaan Merikartanon koulussa. Joidenkin erityisryhmien opetuksessa käytetään tukiviittomia.
Muiden kieliryhmien opetus
Maahanmuuttaja on yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia eri syistä maahan muuttaneita
henkilöitä. Käsitteen piiriin kuuluvat turvapaikanhakijat, pakolaiset, siirtolaiset, paluumuuttajat sekä
muusta syystä Suomeen tulleet. Maahanmuuttajaoppilaita koskevia periaatteita sovelletaan niiden
oppilaiden opetuksessa, joiden suomen kielen taito ja suomalaisen kulttuurin tuntemus eivät riitä
suomenkieliseen yleisopetukseen.
Valmistavalla opetuksella tarkoitetaan vasta maahan muuttaneiden opetusta. Valmistavan opetuksen tavoitteena on taata maahanmuuttajille riittävä kielen ja kulttuurin tuntemus, jotta yleisopetukseen osallistuminen tulisi mahdolliseksi. Oulun kaupungissa maahanmuuttajataustaisten kieliryhmien valmistava opetus on keskitetty lautakunnan nimeämiin kouluihin.
Maahanmuuttajaoppilaan oppimiseen vaikuttaa hänen aiempi oppimishistoriansa, joka voi poiketa
suomalaisesta tavasta opiskella. Opiskelun yksilölliset tavoitteet määritellään oppilaan oppimissuunnitelmassa tai henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Oppilaan
tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Oppilaan
suomen kielen taitojen puutteet huomioidaan käyttämällä soveltavia arviointimenetelmiä. Maahanmuuttajaoppilas osallistuu suomi toisena kielenä -opetukseen, mikäli hänen kielitaitonsa ei riitä
suomi äidinkielenä -tasoiseen opiskeluun. Paluumuuttajien kohdalla kielitaidon arviointiin ja kielen
kehityksen tukemiseen tulee kiinnittää huomiota.
Oulussa englanninkielinen opetus on keskitetty Oulun kansainväliseen kouluun (Oulu International
School). Kansainvälisessä koulussa tarjotaan opetusta niille oppilaille, joiden kielitaito riittää englanninkieliseen opiskeluun. Koulussa järjestetään oppilaan oman äidinkielen opetusta eri kielissä, mikäli oppilasryhmät kaupungissa ovat riittävän suuria. Koulun toiminnasta tiedotetaan koulun kotisivuilla
ja opetustoimen oppaissa.
Eri uskontokuntiin kuuluvat oppilaat
Oppilaan uskonnollinen tausta otetaan huomioon perusopetuksessa. Lainsäädännössä erotetaan
uskonnon opetus ja uskonnon harjoittaminen. Eri uskontoihin liittyviä kulttuurisia tapoja kunnioitetaan koulussa.
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4 OPISKELUN YLEINEN TUKI

4.1 Tukiopetus

Oppilaalle, joka on jäänyt jälkeen opinnoissaan tai tarvitsee erityistä tukea, on annettava
tukiopetusta (PL 16. §). Tukiopetus on ensisijainen tukitoimi opiskeluvaikeuksissa. Se on
sekä ennalta ehkäisevää että korjaavaa. Oppilaalla on oltava mahdollisuus osallistua tukiopetukseen, ennen kuin hänen menestymisensä oppiaineessa tai aineryhmässä arvioidaan heikoksi.
Tukiopetus voidaan järjestää samanaikaisopetuksena tai työjärjestyksen mukaisten oppituntien ulkopuolella yksilö- tai ryhmäopetuksena. Tukiopetuksessa otetaan huomioon oppilaan tuen tarve, vahvuudet, oppimistyyli ja työskentelytavat. Oppilaan edellytetään osallistuvan hänelle tarjottavaan tukiopetukseen.
Aloitteen tukiopetuksen järjestämisestä tekee ensisijaisesti opettaja. Oppilaan huoltajalle
tiedotetaan tukiopetuksen järjestämisestä ja oppilaan mahdollisesta osallistumisesta siihen.

Tukiopetuksen järjestämisen periaatteet Pöllönkankaan koulussa:
-

tukiopetus on suunnitelmallista opetusta
tukiopetus pääsääntöisesti oppilaan lukujärjestyksen ulkopuolella, poikkeustapauksissa samanaikaisopetuksena tai toisen oppitunnin aikana
yläluokilla tarkoitettu ensisijaisesti tilapäisiin oppimisvaikeuksiin
alaluokilla tukiopetusta myös ennaltaehkäisevästi
oppilas on velvollinen osallistumaan tukiopetukseen
mikäli oppilas on tahallaan pois oppitunneilta, voidaan tukiopetus evätä
tukiopetusta voidaan antaa kaikissa oppiaineissa
koulun tuntikehyskiintiöön varataan tukiopetustunteja vuosittaisten resurssien
mukaan
tukiopetus pyritään järjestämään ryhmissä
tukiopetusta voi antaa oma tai muu opettaja

Läksyjen teossa tukea tarvitseville 1-6 luokan oppilaille järjestetään 1-2 kertaa
viikossa mahdollisuus valvottuun läksyjen tekoon ryhmässä.
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4.2 Oppimissuunnitelman laatimisen yleiset periaatteet

Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma. Oppimissuunnitelma on väline opetuksen yksilöllistämiseen, oppimisen arviointiin sekä oppilaan ohjaukseen. Erityisen tärkeää oppimissuunnitelman laatiminen on silloin, kun opetus on vuosiluokkiin sitomatonta (PA 11 §:n 3.
mom.) tai kun lapsi tarvitsee erityistä tukea oppimisessaan. Koulun vaihtuessa siirtokeskustelussa täytettävä oppimissuunnitelma turvaa jatkuvuutta oppimisen tukitoimissa.
Oppimissuunnitelman laatimisessa on keskeistä yhteistyö oppilaan, huoltajan ja opettajien
kesken ja mukana voi olla myös oppilashuollon edustajia. Oppimissuunnitelma voidaan laatia
huoltajien kanssa käytävien keskustelujen perusteella. Mikäli oppilaalle on esiopetuksessa
laadittu lapsen esiopetuksen suunnitelma, oppimissuunnitelma voidaan rakentaa sen pohjalle. Perusopetuksen alkuvaiheessa oppimissuunnitelman laatimisen päävastuu on opettajalla,
mutta valmisteluvastuu voi vähitellen siirtyä yhä enemmän oppilaalle itselleen. Tällöin oppilas
ottaa vastuuta opiskelustaan ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta.
Oppimissuunnitelmassa asetetaan tavoitteita oppilaan kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.
Siihen voidaan kirjata oppilaan opinto-ohjelma, oppilaan opiskelun erityiset painoalueet, valinnaiset opinnot, opetuksen eriyttäminen ja mahdolliset tukitoimet sekä arviointikeskustelussa asetetut tavoitteet. Silloin kun oppilas etenee oman opinto-ohjelmansa mukaan, oppimissuunnitelmassa on mainittava opintokokonaisuudet, jotka sisältyvät oppilaan opintoohjelmaan, ja määriteltävä niiden suorittamisjärjestys ja aikataulu sekä mahdolliset erityistavoitteet.
Oppimissuunnitelma voidaan laatia valmiille lomakkeelle tai sen muoto voi olla vapaa. Erityisopetuksessa olevan oppilaan HOJKS korvaa oppimissuunnitelman.

Opettajalla on mahdollisuus tehdä yhdessä huoltajien kanssa oppilaalle oppimissuunnitelma. Tarvittaessa mukana voi olla muita asiantuntijoita (erityisopettaja, koulupsykologi yms.). Luokanopettaja/luokanvalvoja huolehtii suunnitelman kirjaamisesta ja vastuuhenkilönä huolehtii sen tarkistamisesta vähintään kerran lukuvuodessa. Koulussamme ei kuitenkaan tehdä kaikille oppilaille kirjallista henkilökohtaista oppimissuunnitelmaa.
Erityisopetukseen siirretylle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma osana HOJKS:ia
(kappale 5.5).
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4.3 Oppilashuollon suunnitelma
Oppilashuolto on lakisääteisesti osa koulun opetus- ja kasvatustoimintaa, joka kuuluu kaikille
kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollon tehtävänä on osaltaan huolehtia oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista ja tukea oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä. Oppilashuollolla varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen
mahdollisuus sekä edistetään välittämisen ja myönteisen vuorovaikutuksen kulttuuria kouluyhteisössä.
Oppilashuollon avulla pyritään ehkäisemään ja tunnistamaan oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä muita ongelmia riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin. Oppilaan oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteydessä toisiinsa. Hyvinvoinnin vahvistamisessa on tärkeää kiinnittyminen koulun
ja luokan yhteisöön, turvallisuuden ja luottamuksen kokemus koulussa ja myönteinen palaute.
Oppilasta ohjataan kehittämään opiskelun taitoja sekä vastuullisuutta koulutyössään. Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään mahdollisimman hyvin omia voimavarojaan edellytystensä
mukaisessa opiskelussa.
Oulun kaupungin opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteisten strategisten päämäärien
mukaisesti oppilashuollon palvelut järjestetään alueellisesti lähikouluperiaatetta noudattaen yhteistyössä kotien ja eri yhteistyötahojen kanssa. Oppilaiden tarvitsemia tukipalveluja kuten erityisopetusta, opinto-ohjausta, kuraattori- ja psykologipalveluja sekä kouluterveydenhuoltoa pyritään vahvistamaan alueellisesti osittain resurssia uudelleen suuntaamalla.
Päämääränä on eri hallinnollisten toimialojen toteuttama oppilashuollollinen yhteistyö, jossa lapsesta jo hänen varhaisina vuosinaan tehdyt havainnot ja toteutuneet tukitoimet yhdistyvät luontevaksi, lapsen ja nuoren tervettä kasvua ja kehitystä tukevaksi kokonaisuudeksi. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen oppilashuollosta luodaan oppilaan kasvua ja oppimista
tukeva kokonaisuus.
Opetustoimessa oppilashuoltotyötä ohjaavat toimintaperiaatteet:
 varhainen tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen puuttuminen lapsen ja nuoren tuen
tarpeisiin ja ilmenneisiin vaikeuksiin
 tukea tarjotaan odottamatta, että lapsi tai nuori tulee sitä itse pyytämään
 luottamuksellisuus eri osapuolten välillä on kaiken oppilashuoltotyön edellytys
 oppilashuollollisessa yhteistyössä työskennellään moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa, jossa on sovittu keskinäisistä toimintatavoista ja vastuualueista
 osallisuus ja vuorovaikutus oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa turvaavat, että kaikkien asianosaisten ääni tulee kuuluviin
 avoin ja kaikkia osapuolia kunnioittava tapa työskennellä luo turvallisuutta ja luottamusta
 kouluilla turvataan oppilashuollon riittävä saatavuus
 uusia toiminta- ja ratkaisumalleja kehitetään.
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4.3.1 Koulun oppilashuoltotyö

Oppilaalla on oikeus saada oppilashuollollista tukea ja oppilaan huoltajalla on oikeus vaatia
sitä. Oppilashuoltotyö edellyttää onnistuakseen oppilaan hyvinvointia tukevien toimintojen aktiivista kehittämistä sekä ongelmatilanteisiin sopivien ratkaisumallien kehittämistä ja soveltamista.
Oppilashuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä ja
toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja heidän huoltajiensa sekä koulun ulkopuolisten viranomaistahojen kanssa.
Oppilashuoltoryhmän nimetty kokoonpano määräytyy koulukohtaisesti. Pääsääntöisesti työryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoidon edustajat sekä koulukuraattori ja/tai koulupsykologi sekä opinto-ohjaaja. Oppilashuoltoryhmän kokoonpano voi vaihdella
käsiteltävien asioiden luonteen mukaisesti. Oppilaan opettajien ja koulunkäyntiavustajien
osallistuminen tapauskohtaisesti työryhmän työskentelyyn on tärkeää. Oppilashuoltotyöryhmän toiminnan kokonaisvastuu on rehtorilla.
Oppilashuoltoryhmät työskentelevät suunnitelmallisesti ja konsultoiden opettajia. Nopean
puuttumisen periaate edellyttää säännöllisiä kokoontumisia. Oppilashuoltoryhmä arvioi toimintaansa säännöllisesti.
Oppilashuollon tavoitteena on
 puuttua nopeasti oppilaan ongelmiin
 tukea oppilaan hyvinvointia koulutyössä
 määritellä koulun toimintamalli oppilaiden erilaisissa vaikeuksissa ja kurinpitorangaistusten yhteydessä
 sopia oppilashuollollisista toimenpiteistä ja tarvittavista tukitoimista
 tarjota konsultaatiota opettajille
 koordinoida eri auttajatahojen keskinäistä yhteistyötä
 koordinoida oppilashuoltotyöhön liittyvää koulutusta
 tukea opettajien työssä jaksamista.
Perusopetuslain 29. § takaa lapselle oikeuden turvalliseen oppimisympäristöön. Laki velvoittaa opetuksen järjestäjää laatimaan suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanemaan suunnitelman ja valvomaan sen noudattamista ja toteutumista. Koulun suunnitelman pohjana käytetään Oulun opetustoimessa laadittuja turvallisuusohjeita. Suunnitelma liitetään osaksi koulun turvallisuuskansiota.
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Oppilashuoltotyö on jokapäiväistä luokanopettajan / luokanvalvojan perustyötä. Se on
oppilaan hyvinvoinnista huolehtimista koulupäivän aikana, joka pohjautuu hyvään oppilastuntemukseen ja yhteistyöhön huoltajien kanssa. Opettajan tukena tässä työssä on
koulun oppilashuoltohenkilöstö ja oppilashuoltoryhmä.

Oppilashuoltotyön toimintaperiaatteita:
- ennakointi ja varhainen puuttuminen
- oppilashuollosta tiedotetaan huoltajille jaettavissa syystiedotteissa
- aloitteen asioiden käsittelyyn oppilashuoltoryhmässä voi tehdä oppilashuoltoryhmän
jäsenet, opettajat ja huoltajat
- huoltajilla on mahdollisuus osallistua pyydettäessä oppilashuoltoryhmän kokoukseen
- oppilashuoltoryhmissä seurataan säännöllisesti kaikkien luokkien oppilashuollon tilannetta
- kokouksissa käsiteltävät asiat ovat luottamuksellisia ja kokouksista ei tehdä virallisia
muistiinpanoja
- luottamukselliset asiakirjat ja liitteet säilytetään koulun lukitussa arkistossa
- oppilashuoltotyöryhmä tekee tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä
- asioita käsiteltäessä sovitaan työnjako, vastuuhenkilöt ja seuranta
- koululla on turvallisuussuunnitelma, jonka puitteissa toimitaan ongelma- ja kriisitilanteissa

OPPILASHUOLLON KÄYTÄNTEITÄ 1-6 LUOKILLA
Oppilashuoltotyöhön on varattu säännöllinen viikoittainen aika lukujärjestykseen. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu täydellä kokoonpanolla (rehtori, apulaisjohtaja, erityisopettaja, terveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi ja tarvittaessa koulukuraattori) joka toinen viikko. Sosiaalityöntekijä osallistuu oppilashuoltoryhmään kerran kuukaudessa. Pienemmällä kokoonpanolla (erityisopettaja ja apulaisjohtaja sekä tarvittavat henkilöt) kokoonnutaan joka toinen viikko.
Oppilashuollon ennakoivaan työhön liittyy esim. tulevien 1-luokkalaisten, muiden uusien
oppilaiden ja pienluokasta yms. palaavien oppilaiden siirtopalaverit sekä luokanopettajan kanssa syksyllä tehtävä luokkien kokonaistilanteen kartoitus. Luokanopettaja vastaa luokastaan ja seuraa luokkansa tilannetta (esim. poissaolot, sosiaaliset suhteet,
käyttäytyminen) ja tarvittaessa kääntyy oppilashuoltohenkilöstön puoleen.
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OPPILASHUOLLON KÄYTÄNTEITÄ 7-9 -LUOKILLA
Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko. Oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, apulaisjohtaja, erityisopettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja ja klinikkaopettaja. Tarvittaessa ryhmään pyydetään luokanvalvoja tai koululääkäri.
Koko koulun oppilashuoltohenkilöstö osallistuu aktiivisesti 6-7 –luokkien nivelvaiheeseen. Yläluokkien oppilashuoltoryhmän syksyn ensimmäisessä kokoontumisessa kartoitetaan oppilaiden erityisen tuen tarve (oppimiseen liittyvä tuki, psykososiaalinen tuki,
fyysisen tuki). Opettajia informoidaan siirtolomakkeiden ja oppilashuoltoryhmän kokoontumisen pohjalta oppilaan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä.
Kaikki opettajat ovat vastuussa oppilaiden hyvinvoinnista (esim. sosiaaliset suhteet,
kiusaamisen estäminen, tupakoimattomuus). Luokanvalvoja tekee jokapäiväistä oppilashuoltotyötä esim. seuraamalla oppilaiden poissaoloja (Helmi) ja olemalla tarvittaessa yhteydessä kotiin
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4.3.2 Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon säädöspohja on kansanterveyslaissa. Sen 14. §:n mukaan kunnan tulee ylläpitää kouluterveydenhuoltoa, johon luetaan kunnassa sijaitsevien peruskoulujen terveydellisten olojen
valvonta sekä oppilaiden terveydenhoito ja tarpeellinen erikoistutkimus.
Terveystarkastusten tavoitteena on turvata jokaiselle oppilaalle mahdollisimman terve kasvu ja kehitys ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Kouluterveystarkastuksissa luodaan kokonaisnäkemys oppilaan psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta kehityksestä, toimintakyvystä, hyvinvoinnista sekä erityisen tuen tarpeesta. Terveystarkastukset tehdään koulunkäynnin alkaessa, vuosiluokilla 5–6 sekä perusopetuksen päättövaiheessa. Terveystarkastuksessa otetaan huomioon huoltajien, oppilaan ja opettajien havainnot oppilaan hyvinvoinnista ja oppimisen etenemisestä sekä tiedot
oppilaan aiemmista terveystarkastuksista. Tavoitteena on, että lapsi ja huoltajat tapaavat koululääkärin ainakin näissä kolmessa vaiheessa. Näiden lisäksi terveystarkastuksia tehdään tarpeen mukaan.
Terveydenhoitaja tapaa oppilaan vuosittain. Vanhempia kannustetaan osallistumaan lastensa terveystarkastuksiin.
Lapsen fyysisen ja psyykkisen kasvun tukeminen nuoreksi aikuiseksi on kouluterveydenhoidon tärkeä
tehtävä. Tämä työ sisältää paitsi nuoren myös hänen huoltajansa tukemisen ja neuvomisen kasvua
koskevissa kysymyksissä. Päihteet, kaverisuhteet, seksuaali-identiteetti ja mielenterveydelliset häiriöt
korostuvat yläluokkalaisten parissa tehtävässä työssä. Moniammatillisuus ja yhteistyö eri tukiverkostojen kanssa ovat tärkeitä väyliä nuorten auttamisessa.
Kouluterveydenhuolto valvoo ja edistää koulun terveydellisiä oloja sekä terveen kouluyhteisön rakentamista. Koululääkäri ja -terveydenhoitaja toimivat koulun oppilashuoltoryhmän jäseninä. Oppilashuoltoryhmän tapaamisia suunniteltaessa otetaan huomioon lääkärin mahdollisuus osallistua niihin. Terveydenhoitaja on mukana oppilashuollollisissa siirtokeskusteluissa perusopetuksen nivelvaiheissa
siirryttäessä esiopetuksesta kouluun, alaluokilta yläluokille ja toiselle asteelle.
Oppilastyössä kouluterveydenhoitaja voi tehdä kotikäyntejä, luokkakohtaista työtä sekä yksilötyötä.
Koulussa toimivan terveydenhoitajan ja lääkärin työn tuloksellisuus edellyttävät, että kyseiset henkilöt
toimivat osana kouluyhteisöä ja heillä on riittävästi aikaa lasten kohtaamiseen ja perheiden tukemiseen ja siihen, että erikoissairaanhoidon konsultaatio toimii.
Kouluterveydenhoidolla on hyvä olla käytössään asianmukaiset, myös liikuntaesteisille riittävän tilavat
vastaanottotilat. On suositeltavaa, että tilat sijaitsevat koulurakennuksessa, mikä helpottaa koulun
henkilöstön ja oppilaiden kanssa tehtävää yhteistyötä. Tämä otetaan huomioon koulurakennuksia saneerattaessa ja rakennettaessa.
Kouluterveydenhuollon työntekijänä hammaslääkäri ja hammashoitaja toimivat muun kouluterveydenhuollon kanssa yhteistyössä terveyden edistämiseksi. Vanhempia informoidaan koulunkäynnin
alkaessa suun terveydenhoitopalveluista. Hammashoitolasta lähetetään hoitoaika tai kehotus hoitoajan varaamiseen suoraan kotiin tai koulun välityksellä. Vuosittaisista suun terveydentilan tarkastuksista on luovuttu koko maassa. Tarkastukset tehdään suun terveydentilan vaatiman tarpeen mukaan.
Kouluterveydenhuollon työntekijät tukevat yhdessä huoltajien ja koulun henkilöstön kanssa lapsen ja
nuoren terveellisten elämäntottumusten kehittymistä. Tavoitteena on, että lapsi ja nuori kykenee tekemään terveyttä edistäviä valintoja elämässään.
Koulupäivän aikana esimerkiksi oppilaskunta voi järjestää välipalamyyntiä. Tarjonnan on hyvä tukea
oppilaiden terveellisiä ravintotottumuksia. Välipalatarjonnan järjestämisessä otetaan huomioon elintarvikehygieniaa koskevat määräykset.
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Kouluterveydenhuollon tavoitteena on taata oppilaalle mahdollisimman turvattu kasvu
ja kehitys sekä luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille. Uuden kouluterveydenhuollon toimintamallin mukaisesti oppilaille tehdään laaja-alainen terveystarkastus luokilla 1, 5 ja 7 sekä 15 -vuotiaana, jolloin oppilas saa tarkastuksen yhteydessä
nuorten terveystodistuksen. Lääkärintarkastukset ovat luokilla 1 ja 6, sekä 15 vuotiaana. Toivottavaa on, että vanhemmat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaan terveystarkastuksiin koko peruskoulun ajan.
Terveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti oppilashuoltoryhmän kokouksiin, lääkäri tarvittaessa. Kouluterveydenhoitaja osallistuu tarvittaessa vanhempainiltoihin.
Koulupäivän aikana sattuneet tapaturmat ja sairastumistapaukset hoidetaan kouluneuvolassa mahdollisuuksien mukaan. Terveyskeskus- tai sairaalahoitoa vaativista tapauksista ilmoitetaan vanhemmille mahdollisimman pian. Sairausasioissa ensisijainen hoitopaikka on omalääkärin vastaanotto Kaijonharjun terveysasemalla.
Pöllönkankaan koululla on yksi terveydenhoitaja. Koulun syystiedotteesta ilmenevät
päivät, jolloin terveydenhoitaja on koululla, muulloin hänet tavoittaa puhelimitse. Puhelutunti on arkisin kello 12-13. Päivystystunti on kyseisenä aikana niinä päivinä, kun
kouluterveydenhoitaja on koululla. Tarvitessaan vanhemmat saavat sairaan lapsen hoitotodistuksen puhelimitse. Koulutusten aikana kouluhoitajalla ei ole sijaista. Kouluhoitajan poissa ollessa puhelut ohjautuvat toiselle terveydenhoitajalle.
Hammashuolto hoidetaan 1-4 –luokkalaisten osalta Kuivasjärven neuvolan tiloissa. 5-9 –
luokkalaisten hammashuolto hoituu Kaijonharjun terveysasemalla. Kutsu hammashoitolaan lähetetään oppilaalle kotiin. Perumiset on ilmoitettava hammashoitolaan etukäteen. Kiireellisissä särky- ja hammastapaturmatapauksissa voi ottaa suoraan yhteyttä
hammashoitolaan. Hätätapauksissa voi mennä suoraan vastaanotolle. Hammashuollon
yhteystiedot ja aukioloajat löytyvät koulun syystiedotteesta.
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4.3.3 Kouluruokailu ja -kuljetukset
Kouluruokailu
Perusopetuslakiin on kirjattu, että oppilaille on tarjottava tarkoituksenmukaisesti järjestetty
ja ohjattu, määrältään riittävä, täysipainoinen ja maksuton ateria. Kouluruokailu on osa oppilashuoltoa ja siten edistää oppilaan hyvinvointia ja kasvua.
Kouluateria on päivän tärkein ateria ja kattaa noin kolmanneksen päivän energiatarpeesta.
Sen suunnittelussa huomioidaan ravitsemussuositukset ja erikoisruokavaliot. Ruokalistalla
ja henkilökunnan asennoitumisella on merkitystä kouluruokailun kokonaislaatuun. Ruokailun ajankohta pyritään järjestämään niin, että oppilaan vireystila säilyy koulupäivän aikana.
Ruokailutilat suunnitellaan niin, että ne mahdollistavat sujuvan toiminnan, ovat viihtyisiä ja
kaiuttomia. Tiloja tulee voida hyödyntää myös muihin tarkoituksiin osana koulun oppimisympäristöä. Tämä otetaan huomioon tiloja saneerattaessa ja rakennettaessa.
Kouluruokailun tavoitteet:
 terveellisten ruokailutottumusten opettaminen lisäämällä ravitsemustietoisuutta
yhteistyössä opettajien ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa
 tapakasvatuksen tukeminen vahvistamalla hyvien ruokailutapojen oppimista ja
toisen ihmisen huomioivaa käyttäytymistä
 suomalaisen ruokakulttuurin välittäminen tarjoamalla suomalaista perusruokaa.
 kansainvälisyyskasvatuksen tukeminen lisäämällä kansallisen ja kansainvälisen
ruoka- ja tapakulttuurin tuntemusta erilaisilla teemaviikoilla
 ympäristökasvatuksen tukeminen noudattamalla kestävän kehityksen periaatteita
ja ohjaamalla oppilaat jätteiden kierrätykseen
 oppilaan ohjaaminen työntekoon ja sen arvostamiseen TET-jaksoilla oppilaan
osallistuessa ruokailun järjestämiseen

Pöllönkankaan koulussa yhteistyötä kouluruokalan kanssa hoitaa Viihtyisän työympäristön tiimi.
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Koulukuljetukset
Silloin kun perusopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, on oppilaalla oikeus maksuttomaan kuljetukseen tai kuljettamista tai saattamista varten myönnettävään riittävään avustukseen. Oppilas on oikeutettu tähän tukeen poikkeuksellisesti, jos
koulumatka on oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Tällöin päätöksen tekee koulun rehtori.
Koululaisia kuljettavalla on oltava hyvä ammattitaito. Hänen tulee ymmärtää lasten kuljettamistehtävä myös kasvatustehtävänä. Kuljettaja on kasvattaja: Hän ohjaa turvalliseen liikennekäyttäytymiseen ja antaa siten lapsille mallin siitä, kuinka liikenteessä tulee toimia.
Kuljettajan on toimittava lasten kanssa tasapuolisesti ja johdonmukaisesti. Ongelmatilanteet hänen on kyettävä ratkaisemaan keskustellen.
Koulukuljetusten tarjouskilpailussa huomioidaan se, kuinka yritys sitoutuu noudattamaan
edellä mainittuja tavoitteita. Ennen lukuvuoden alkua kuljettajille ja huoltajille tiedotetaan
koulukuljetuksen periaatteista.

4.4 Koulun kerhotoiminta
Oulun kaupungissa järjestetään koulun opetus- ja kasvatustyön tukemiseksi kerhotoimintaa.
Kerhotoiminnalla tuetaan oppilaiden eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista
kehittämistä sekä kouluviihtyvyyttä. Kerhotoiminta täydentää ja rikastuttaa koulussa tapahtuvaa opiskelua. Kerhot ovat koulutuntien ulkopuolista toimintaa ja oppilaille vapaaehtoisia.
Kerhoja suunnitellaan ja toteutetaan alueellisessa yhteistyössä lähikoulujen, nuorisotoimen
ja eri järjestöjen edustajien kanssa. Myös huoltajien edustajat ja oppilaat voivat osallistua
suunnitteluun.
Koululla nimetään lukuvuosittain kerhoyhdyshenkilö, joka ohjaa ja seuraa koulun kerhotoimintaa sekä toimii koulun edustajana alueellisessa yhteistyössä. Yhdyshenkilö vastaa myös
kerhotoiminnan arvioinnista ja kehittämisestä koulussa.
Kerho-ohjaajina voivat toimia opettajat, eri järjestöjen edustajat, huoltajat tai muut toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Kerho-ohjaajien valinnasta päätetään koulukohtaisesti. Kerhoohjaajan tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa sovitut kerhotunnit sekä informoida mahdollisista muutoksista. Kerho-ohjaaja pitää kirjaa kerhotunneista ja kerhoon osallistuvista oppilaista sekä osallistuu kerhotoiminnan arviointiin.
Oulussa kerhotyöllä pyritään
 ehkäisemään syrjäytymistä
 antamaan onnistumisen ja osaamisen kokemuksia
 lisäämään oppilaiden kouluviihtyvyyttä
 antamaan mahdollisuus sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden kasvamiseen
 lisäämään oppilaiden osallisuutta ja aktiivisuutta lähiyhteisössä
 kannustamaan oppilaiden harrastusten viriämistä
 kehittämään oppilaiden luovaa toimintaa ja ajattelua
 tarjoamaan turvallinen aikuiskontakti iltapäivisin
 tarjoamaan harrastustoimintaa kotien lähellä
 tukemaan kotien kasvatustyötä.
Koulujen kerhotoiminnan lisäksi Oulussa järjestetään aamu- ja iltapäivähoitoa. Näistä järjestelyistä vastaa nuorisotoimi.
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Kerhotoiminta Pöllönkankaan koululla:
-

Kerhoja järjestetään vuosittaisten resurssien mukaisesti
koululla on kerhovastaava
kerhot kirjataan koulun työsuunnitelmaan lukuvuoden alussa
kerhotuntien määrää ja niissä käyvien oppilaiden määrää seurataan
kerhotoimintaa arvioidaan lukuvuoden lopulla ja tulokset kirjataan Riihitietokantaan
kerhot on tarkoitettu lähinnä 2-9 –luokkalaisille (1.-luokkalaisille iltapäiväkerho)
tavoitteena tarjota kerhoja yhtenäiskoulun hengessä (esim. 5-7 lk:n kerhot)
kerhoja voidaan järjestää myös yhdessä Kuivasjärven koulun kanssa
kerhojen vetäjinä on pääasiassa Pöllönkankaan koulun henkilökuntaa
Pöllöklubi ja oppilaskunnat voivat antaa ideoita kerhotoiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen
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5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS
5.1 Yleiset periaatteet
Koulun ensisijainen tehtävä on tarjota oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista
opetusta. Perusteet erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen järjestämiseksi turvataan
lailla.
Erityistä tukea tarvitseva oppilas voi opiskella yleisopetuksessa, erityisluokalla tai erityiskoulussa. Erityisopetus ja yleisopetus nähdään toisiaan täydentävinä toimintamalleina. Lähtökohtana on jokaisen lapsen oikeus opiskella oman alueensa koulussa. Tämä edellyttää kouluissa
tapahtuvaa kehittämistyötä. Mikäli oppilaan opiskelu lähikoulussa ei ole mahdollista tai se ei
ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, opetus järjestetään osittain tai kokonaan sopivassa erityisopetuksen ryhmässä. Oppilaalle voidaan järjestää erityiskoulussa tai luokassa arviointijakso, jonka aikana hänen opetusjärjestelyjään suunnitellaan erityisen tarkasti.
Erityiskoulut ja -luokat toimivat kiinteässä yhteistyössä yleisopetuksen koulujen kanssa. Erityiskoulu tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden koko oppivelvollisuuden suorittamiseen, mikäli se
on oppilaan kokonaistilanteen ja edun mukaista. Tavoitteena on kuitenkin oppilaan kuntoutuminen siten, että hän voi siirtyä jatkamaan opiskeluaan oman alueensa lähikoulussa riittävien
tukitoimien turvin.

Koulullamme on tarjolla erilaisia tukimuotoja niitä tarvitseville oppilaille. Oppilaalla on
mahdollisuus tukiopetukseen (kappale 4.1) ja erityisopetukseen (kappale 5.3). Tarvittaessa oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma (kappale 4.2) tai opetus voidaan yksilöllistää ja tehdään HOJKS (kappale. 5.4. ja 5.5.) Oppilaan tarpeisiin pyritään vastaamaan myös erilaisilla opetusjärjestelyillä, muun muassa luokkien kokoihin mahdollisuuksien mukaan vaikuttamalla sekä avustajaresurssia anomalla. Koulumme on yhdessä tasossa, joten esimerkiksi pyörätuolilla liikkuminen on mahdollista. Koululla on kolme
huonokuuloisia oppilaita varten akustoitua luokkahuonetta.
Alueen pienluokka toimii Kuivasjärven koululla. Luokassa työskentelee erityisluokanopettaja yhdessä koulunkäyntiavustajan kanssa. Luokka on tarkoitettu niille 1-3 luokan oppilaille, joiden kohdalla koulun muut tukitoimet eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Päätös pienluokkaan hakemisesta tehdään yhdessä huoltajien, opettajien, päiväkodin/oppilashuoltoryhmän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ensimmäiselle
luokalle pienluokkaan hakevalla täytyy olla asiantuntijalausunto ja suositus koulun aloituksesta pienluokassa. Päätöksen pienluokalle ottamisesta tekee erityisen tuen keskuksen (ERTU) johtaja.
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Elleivät koulun omat tukitoimet riitä, mietitään huoltajien ja moniammatillisen yhteistyön avulla oppilaan tarvitsemat koulun ulkopuoliset tukitoimet.

5.2 Oppilaan tukeminen opetuksen siirtymävaiheissa

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulunkäynnin aloitus ja siirtyminen luokasta ja
koulusta toiseen
Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat oppilaan kehityksen kannalta kokonaisuuden. Yhteisenä tavoitteena on, että oppilaan kehitysviivästymät ja/tai psykososiaaliset oireet havaitaan mahdollisimman varhain ja aloitetaan viipymättä sekä pedagoginen
että lääkinnällinen kuntoutus. Esiopetuksen ja perusopetuksen aikana oppilashuoltotyöhön
voi osallistua tapauskohtaisesti oppilaan siirtymistä ennakoiden vastaanottavan koulun oppilashuoltoryhmän edustajia.
Esiopetuksesta vastaava opettaja täyttää yhdessä huoltajien kanssa tiedonsiirtolomakkeen, joka toimitetaan vastaanottavalle koululle. Lomakkeeseen on kirjattu huoltajien ja
esiopetusryhmän opettajan havainnot lapsesta ja mahdollinen tuen tarve. Tiedonsiirtolomake täytetään kaikista koulunkäyntinsä aloittavista lapsista ja se voidaan täyttää myös
siirryttäessä luokasta ja koulusta toiseen.
Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden osalta siirtokeskustelut pyritään käymään aikaisin
kevätlukukaudella (ks. liitteet). Koollekutsujana on koulunkäynnin aloittamisvaiheessa vastaanottavan koulun rehtori. Siirryttäessä perusopetuksessa koulusta toiseen asia sovitaan
joko alue- tai tapauskohtaisesti. Tavoitteena on, että koululla on tarvittava tieto tukitoimien
järjestämiseksi ja aikaisempien tukitoimien mahdolliseksi jatkamiseksi. Tukitoimista sovitaan yhteistyössä oppilaan huoltajien kanssa. Järjestelyjen pohjana on kuntoutussuunnitelma (esiopetus), oppimissuunnitelma tai HOJKS. Moniammatillista yhteistyötä, jolla tuetaan lapsen siirtymistä esioppilaasta koululaiseksi ja edelleen yläluokille, kuvataan liitteissä
9.3 ja 9.4.
Oppilaan edun mukaista on, että hän mahdollisimman nopeasti pääsee edellytyksiään vastaavaan kouluun tai opetusryhmään.

Koulullamme on kirjattu periaatteet tiedonsiirrosta oppilaan siirtyessä toiseen kouluun
(kappale 2.5.2). Samat tiedonsiirron periaatteet koskevat myös erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita.
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Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan siirtyminen toiselle asteelle
Oppilastietoja siirretään nivelvaiheessa oppilaitoksesta toiseen, mikäli se on jatkoopiskelun kannalta perusteltua. Oppilashuoltoryhmä kokoaa tiedot. Tieto oppilaan lopullisesta opiskelupaikasta tulee terveydenhoitajalle. Opinto-ohjaaja ja terveydenhoitaja
huolehtivat yhteistyössä tietojen siirtämisestä. Opettajat voivat välittää toisilleen tietoja
opetuksen tavoitteista ja sisällöistä. Muiden tietojen siirtämiseen tarvitaan opiskelijan tai
huoltajan lupa. Tiedot voidaan siirtää eteenpäin esimerkiksi kirjallisesti vapaamuotoisella kaavakkeella HOJKS/oppimissuunnitelmalomakkeen yhteenvetona (luku 5.5) tai tarvittaessa erillisessä siirtopalaverissa.
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan koulun vaihtuminen tai paluu hoitoyhteisöstä
Erityisopetuksen koordinaattori on pidettävä kaikissa erityiskoulusiirroissa ajan tasalla.
Päävastuu tietojen siirtämisestä on lähettävällä koululla, joka toimittaa HOJKS:n ja
muut asiaan kuuluvat tiedot (tutkimustulokset ym.) vastaanottavaan kouluun. Tiedonsiirrosta vastaa lähettävän koulun rehtori. Luokanopettaja tai luokanvalvoja ja erityisluokanopettaja sekä molempien koulujen erityisopettajat ovat siirtoprosessissa päävastuullisia. Oppilaan siirtopalaveriin osallistuvat huoltajat, molempien koulujen edustajat ja
tarvittaessa erityisopetuksen koordinaattori tai integraatio-opettaja.
Kaikissa siirtymistilanteissa on suositeltavaa järjestää oppilaalle ja hänen huoltajilleen
tutustumiskäynti mahdolliseen tulevaan kouluun. Oppilaan siirtyessä lähikoulusta erityiskouluun tai -luokkaan tai päinvastoin on kokeilujakson järjestäminen tarpeen. Kokeilujakso antaa mahdollisuuden arvioida siirtoratkaisua realistisesti niin oppilaan kuin
koulunkin kannalta. Oppilaan siirtyminen erityiskoulusta lähikouluun edellyttää tiivistä
moniammatillista yhteistyötä lähettävän ja vastaanottavan koulun välillä. Lähettävä erityiskoulu konsultoi lähikoulua tarvittaessa myös käytännön ratkaisuissa. Oppilaan erityisopetussiirron purkaminen kannattaa tehdä vasta, kun oppilaan selviytyminen yleisopetuksen vaatimuksista on varmaa.
Sairaalajakson aikana lapsi säilyy oman koulunsa oppilaana. Jakson jälkeen hän palaa
joko omaan kouluunsa tai luokkaansa tai hänen kohdallaan sovitaan muista järjestelyistä. Siirtymävaiheessa sairaalakoulun opettaja tekee yhteistyötä vastaanottavan koulun
opettajan kanssa. Tiedon siirtäminen tapahtuu lainsäädännön rajoissa. Lupa tiedonsiirtoon kysytään aina huoltajilta hoito- tai tutkimusjakson alkaessa. Koulujärjestelyistä sovitaan yhteisissä kouluneuvotteluissa, joihin osallistuvat sairaalakoulun opettaja, hoitavan osaston edustaja sekä vastaanottavan koulun opettaja.
Silloin, kun oppilas on hoidossa neljä viikkoa tai pitempään, oppilaalle suositellaan tehtäväksi henkilökohtainen oppimissuunnitelma, jotta vastaanottavassa koulussa voidaan
ottaa huomioon oppilaan oppimisen edellytykset opetusta suunniteltaessa. Sairaalakoulun opettaja antaa kyseiseltä ajalta läsnäolotodistuksen. Siitä tulee käydä ilmi sairaalakoulussa oloaika, kyseisen jakson oppiaineet ja niiden tuntimäärä. Silloin kun oppilas käy sairaalakoulua suurimman osan lukukaudesta, suoritetaan arviointi sovitusti
yhteistyössä oppilaan kotikoulun kanssa tai sairaalakoulu antaa arvioinnin.
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5.3 Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestäminen
Oppilaalla on oikeus saada oppimisen edellytysten parantamiseksi muun opetuksen yhteydessä osa-aikaista erityisopetusta, mikäli tukiopetus ei yksin riitä. Erityisopetuksen määrittää
oppilaan yksilöllisen tuen tarve. Osa-aikainen erityisopetus nivelletään oppilaan saamaan
muuhun opetukseen. Oppilasta autetaan kehittämään oppimisen taitojaan. Erityisopettaja
vastaa työn suunnittelusta, sisällöstä ja toteuttamisesta yhdessä rehtorin, oppilasta opettavien opettajien ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Osa-aikainen erityisopetus sisältää siten
myös konsultointia, ohjausta ja tukemista.
Osa-aikaisen erityisopetuksen toimintamuotoja ovat yksilö- ja pienryhmätyöskentely sekä
samanaikaisopetus muun opetuksen ohessa. Työmuotona se on laaja-alaista, innovatiivista,
oppiainerajoja ylittävää ja eri oppimistyylit huomioonottavaa. Opetuksen yksilöllistämiseksi
on suositeltavaa laatia oppilaalle oppimissuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa erityisesti
silloin, kun erityisen tuen tarve on jatkuvaa.

Koulussamme on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, joista toinen työskentelee pääsääntöisesti vuosiluokilla 1-5 ja toinen 6-9.
Erityisopettaja antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on lieviä oppimisja/tai sopeutumisvaikeuksia. Oppilas ohjautuu erityisopetukseen erityisopettajan seulontojen, opettajien tai huoltajien havaintojen kautta. Erityisopetusta tehdään tiiviissä yhteistyössä opettajien kanssa. Opetus on yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetusta. Alaluokilla opetuksen painopiste on äidinkielen ja matematiikan oppimisvaikeuksissa. Oppilaalla on mahdollista saada myös puheopetusta. Yläluokilla opetus painottuu
erityisesti äidinkieleen, matematiikkaan ja vieraisiin kieliin. Säännöllisestä erityisopetuksesta ilmoitetaan huoltajille.
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5.4 Oppilaan siirtyminen erityisopetukseen
Oppilas siirretään erityisopetukseen mikäli se oppilaan vammaisuuden, sairauden, kehityksen
viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi on perusteltua (PL
17. §:n 2. mom.). Ennen erityisopetukseen siirtoa on varmistettava, että tarpeelliset yleisopetuksen tukitoimet (riittävä eriyttäminen, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, mahdollinen
pienluokkasijoitus) oppilaan koulunkäynnin järjestämiseksi on käytetty. Koulussa toteutetut tukitoimet dokumentoidaan esimerkiksi oppilaan oppimissuunnitelmaan.
Esityksen erityisopetukseen siirrosta tekee rehtori. Esityksessä kuvataan, millaisin tukitoimin ja
missä koulussa oppilaan opetusta annetaan erityisopetussiirtopäätöksen jälkeen. Siirtopäätöksen tekeminen edellyttää psykologisen, lääketieteellisen tai sosiaalisen selvityksen laatimista.
Koulussa siirtoprosessin valmistelu tehdään moniammatillisena yhteistyönä huoltajia kuullen.
Erityisopetukseen siirrosta päättää opetuspäällikkö ja HOJKS:n käyttöön ottamisesta rehtori.
Näihin päätöksiin on liitettävä valitusosoitus.
Mikäli huoltajat vastustavat erityisopetukseen siirtämistä, tekee opetuslautakunta asiasta päätöksen. Huoltajat voivat hakea tähän päätökseen muutosta lääninhallituksesta ja edelleen hallinto-oikeudelta siten, kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Jokaiselle erityisopetukseen siirretylle oppilaalle on laadittava opetuksen yksilöllisen järjestämisen tueksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS (PL 17.
§:n 2. mom.). HOJKS:n laatimisesta koulussa vastaa rehtori. Rehtori merkitsee siirto- ja
HOJKS -päätökset hallinto-ohjelmaan.
Tavoitteena on, että oppilas saavuttaa yleisopetuksen oppimäärän mukaiset tavoitteet. Jos
oppilas ei tukitoimista huolimatta saavuta yleisen oppimäärän tavoitteita, oppimäärä yksilöllistetään. Yksilöllistäminen voi koskea yksittäisiä oppiaineita tai perusopetuksen koko oppimäärää. Yksilöllistettävien oppiaineitten määrän lisääminen ei edellytä jatkossa uusia päätöksiä.
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat
ja perustellut syyt. Oppilaalle, joka on vapautettu jonkin oppiaineen opiskelusta, järjestetään
muiden oppiaineiden opetusta tai ohjattua toimintaa siten, ettei hänen vuosiviikkotuntinsa määrä vähene.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opetus järjestetään joko yleisen tai pidennetyn
oppivelvollisuuden mukaan siten, kuin erityisopetukseen ottamista ja siirtämistä koskevassa
päätöksessä on määrätty.
Mikäli oppilaan erityisopetukseen siirron tarve lakkaa, puretaan erityisopetuksen siirtopäätös.
Vastaanottavan koulun rehtori päättää oppilaan siirtämisestä takaisin yleisopetukseen. Uusia
psykologisia tai lääketieteellisiä tutkimuksia ei välttämättä tarvita. Siirto tulee toteuttaa suunnitellusti yhteistyössä huoltajan sekä oppilashuoltohenkilöstön ja vastaanottavan koulun kanssa.
Erityisopetussiirron purkaminen merkitään hallinto-ohjelmaan ja siitä tiedotetaan opetusvirastoa lähettämällä päätöspöytäkirja.
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Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden opetusjärjestelyt
Pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden avulla voidaan turvata oppilaan oppivelvollisuuden
suorittaminen. Pidennetyn oppivelvollisuuden perusteena on lapsen sairaus, vamma, kehityksen viivästyminen, tunne-elämän häiriö tai muu vastaava syy (PL 17 §:n 2. mom.). Pidennetty
oppivelvollisuus edellyttää erityisopetukseen ottamis- tai siirtopäätöstä ja henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman laatimista. Oppilaan tarve pidennettyyn oppivelvollisuuteen voidaan arvioida jo ennen oppivelvollisuuden alkamista. Ennakoimalla voidaan estää
koulunkäynnin myöhentäminen.
Kun lapsella on pidennetty oppivelvollisuus, hän aloittaa oppivelvollisuuden suorittamisen sinä
vuonna, jolloin hän täyttää kuusi vuotta. Vanhempien pyynnöstä oppilas voi aloittaa vapaaehtoisessa esiopetuksessa jo sinä vuonna, jolloin hän täyttää viisi vuotta.
Oppilaan siirtäminen pidennettyyn oppivelvollisuuteen voidaan tehdä myös esi- ja perusopetuksen aikana. Tällöin pyritään arvioimaan aika, jonka kuluessa perusopetuksen oppimäärä tulee
suoritetuksi. Mikäli oppilas tarvitsee opiskeluunsa lisävuosia opetuksen järjestämiseksi ja perusopetuksen oppimäärän suorittamiseksi, asiasta päätetään yksilöllisesti henkilökohtaisessa opetuksen
järjestämistä
koskevassa
suunnitelmassa.
Opetuksen
yksilöllistämistä
ja tukipalveluiden tarvetta seurataan ja arvioidaan. Seuranta ja arviointi perustuvat opettajien
ja huoltajan selvityksiin sekä asiantuntijoiden tutkimuksiin ja lausuntoihin (PA 15. §).
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas voi opiskella erilaisten oppimäärien mukaisesti. Hänellä
voi olla
 yleisopetuksen oppimäärä
 yksilöllinen oppimäärä kaikissa oppiaineissa
 yksilöllinen oppimäärä joissakin oppiaineissa
 toiminta-alueittain järjestetty opetus.
Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas voi opiskella oppiaineista muodostettujen oppiainekokonaisuuksien mukaan silloin, kun oppilas ei opiskele toista kotimaista eikä vierasta kieltä. Oppiainekokonaisuuksia voidaan muodostaa kaikille yhteisistä oppiaineista sekä valinnaisista aineista. Oppiainekokonaisuudet määritellään joko koulun opetussuunnitelmassa tai henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. Silloin kun opetusta ei voida järjestää oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus järjestetään toiminta-alueittain.
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5.5 HOJKS:n laatimisen periaatteet

Jokaiselle erityisopetukseen siirretylle oppilaalle on laadittava opetuksen yksilöllisen järjestämisen tueksi henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS (PL 17. §
2. mom.). HOJKS:n laatimisesta koulussa vastaa rehtori. Rehtori merkitsee siirto- ja HOJKSpäätökset hallinto-ohjelmaan. HOJKS-lomake täytetään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, oppilaan opettajien, erityisopettajan sekä oppilashuollon asiantuntijoiden kanssa.
HOJKS-suunnitelman tulee sisältää opetussuunnitelman perusteissa (16.1.2004) luvussa 5.4
määritellyt tiedot sen mukaan, mikä oppilaan opetuksen yksilöllistämiseksi on tarpeen.
HOJKS:n laatimiseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat myös sen toteuttamiseen. Suunnitelman
toteutumista seurataan säännöllisesti vähintään kerran lukukaudessa. Erityisen tärkeä
HOJKS:n päivittäminen on opetuksen nivelvaiheissa.
HOJKS-suunnitelmasta voidaan laatia tiivistelmä, jossa esitetään tapauskohtaisesti oleelliset
tiedot. Tiivistelmän avulla voidaan välittää tietoa oppilaan siirtyessä opiskelemaan toisen asteen oppilaitokseen tai iltapäiväkerhon järjestäjälle erityistä tukea tarvitsevan oppilaan hoidon
järjestämiseksi. Huoltajien suostumuksesta voidaan käyttää myös HOJKS-suunnitelmaa. Tiedon välittämiseksi tarvitaan aina huoltajan lupa, mikäli tiedon siirrossa ei ole kyse perusopetuslain (PoL 40. §) mukaisesta opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämistä välttämättömistä tiedoista.
HOJKS-suunnitelmassa määritellään opiskelun yleiset ja oppiainekohtaiset tavoitteet yksilöllistetyissä oppiaineissa sekä opetuksen tukitoimet.

5.6 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden työelämään tutustuminen

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden työelämään tutustumisen tavoitteena on oppilaiden motivoituminen työelämään ja opiskeluun. TET-jaksojen aikana oppilas saa omakohtaista kokemusta työelämästä ja ammateista aidossa työympäristössä. Työelämään tutustuminen pyritään suunnittelemaan syrjäytymisvaarassa olevien ja erityistarpeita vaativien oppilaiden tarpeita vastaavaksi yhteistyössä opetusviraston, opettajien, oppilaan, huoltajien ja työnantajan
kanssa. Tarpeen vaatiessa voidaan keskustella myös muiden oppilasta tukevien tahojen kanssa.
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6 ARVIOINTI
Koulun arvot sekä oppimis- ja tiedonkäsitys ovat oppilaan arvioinnin pohjana. Arviointi on osa
opiskeluprosessia. Palautteella ja itsearvioinnilla on merkittävä rooli oppimisessa. Koulutyöskentelyssä arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät. Arvioinnin
käytänteistä ja perusteista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille etukäteen. Arviointikeskustelut
ovat osa oppilaan arviointia (ks. 2.5.3). Oppilaalle ja hänen huoltajilleen tarjotaan säännöllisesti
mahdollisuus arviointikeskusteluun.

6.1 Oppilaan arvioinnin periaatteet
Oppilaan arviointi muodostuu useista osa-alueista. Siihen kuuluvat suulliset ja vapaamuotoiset
kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, oppilaskokeet,
testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset.
Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen
oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjata oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on saavuttanut perusopetukselle
asetetut tavoitteet opiskelun päättyessä. Päättöarvioinnin tulee olla yleisesti vertailukelpoista.
Peruskoulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä
opiskelussa. Arviointi tapahtuu suhteessa opetussuunnitelmassa määritettyihin tavoitteisiin.
Oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet on kuvattu oppiaineita käsittelevissä luvuissa. Opetushallituksen laatimat hyvän osaamisen kuvaukset ja päättöarvioinnin kriteerit (liite 9.5) määrittelevät arvioinnin perustana olevan kansallisen tieto- ja taitotason.
Mikäli oppilas opiskelee yksilöllistetyn opetussuunnitelman mukaan, arviointi tapahtuu suhteessa suunnitelmassa esitettyihin tavoitteisiin. Yksilöllistäminen voi koskea yhtä tai useampaa
oppiainetta.
Mikäli oppilaan opettaja vaihtuu kesken lukukauden, arvioinnin suorittaa se opettaja, jonka
opetuksessa oppilas on ollut pidemmän ajan.
Arvioinnin uusiminen ja oikaisu
Perusopetusasetuksen mukaan (19. §:n 1. mom.) oppilaan huoltaja voi kahden kuukauden kuluessa arvioinnista tiedon saatuaan pyytää opinnoissa etenemistä tai vuosiluokalle jättämistä
koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista. Pyyntö tehdään rehtorille kirjallisena. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja oppilaan opettajat yhdessä.
Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä ja se
voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.
Oppilaan opinnoissa etenemisen periaatteet on kuvattu luvussa 3.3.
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6.1.1 Arviointi opintojen aikana
Arvioinnin tavoitteena on ohjata ja kannustaa oppilaan opiskelua sekä kuvata, miten hyvin
oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. Arvioinnin tehtävänä on
vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään oppijana. Opettaja tukee oppilaan oppimisprosessia ohjaamalla häntä tarkastelemaan
omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Arviointi antaa myös opettajalle tarvittavaa tietoa opetuksen etenemisen suunnitteluun sekä oppilas- ja ryhmäkohtaisten tavoitteiden asettamiseen.
Opintojen aikaisen arvioinnin tulee olla totuudenmukaista ja perustua monipuoliseen näyttöön. Oppilaan opintojen etenemistä ja saavutettua tasoa arvioidaan kokeiden, oppilastöiden,
tuntityöskentelyn, suoritusten ja suullisten näyttöjen perusteella. Oppilaan arviointi on kokonaisuus, jossa opettajan antama jatkuva palaute on tärkeää. Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan osaamiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla.
Opetuksessa ja arvioinnissa tulee huomioida oppilaan aikaisempi kehitys- ja oppimishistoria.
Tiedonsiirtoon opetuksen nivelvaiheissa tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opettajan tehtävänä on tehdä oppilaan oppimista näkyväksi. Tätä varten opettajan on havainnoitava ja dokumentoitava oppilaan työskentelyä systemaattisesti ja annettava oppilaalle palautetta suullisesti ja kirjallisesti. Dokumentoinnissa voidaan käyttää apuna erilaisia kirjallisia ja sähköisiä
portfolioita sekä oppimissuunnitelmaa.
Arviointikeskustelut ovat osa opintojen aikaista arviointia. Arviointikeskustelujen käytänteisiin tulee kiinnittää huomiota. Arviointikeskustelussa pohditaan oppilaan opintojen edistymistä ja tasoa, käyttäytymistä ja työskentelytaitojen kehittymistä. Samalla asetetaan tavoitteita
tulevalle opiskelulle. Arviointikeskusteluissa käsitellään myös oppilaan ohjauksen kannalta
ajankohtaisia aiheita. Keskustelun tukena käytetään dokumentointimateriaalia. Arviointikeskustelussa asetetut tavoitteet kirjataan muistiin.
Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia. Työskentelyn arvioinnin
pohjana ovat työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa
otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyä voidaan arvioida myös erikseen.
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja
ympäristön, sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Koulun tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle on kirjattu lukuun 6.1.3. Käyttäytymisen tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon koulun kasvatukselle asetetut tavoitteet
ja oppilaiden kehitysvaihe.
Perusopetuksen yhtenä tehtävänä on kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Itsearviointitaidot tukevat oppilaan itsetuntemuksen kasvua ja opiskelutaitojen kehittymistä. Tavoitteena on, että oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva oppijana sekä hänen osallisuudentunteensa vahvistuvat. Itsearviointitaitojen kehittymisen myötä oppilas oppii tiedostamaan
omaa edistymistään ja oppimiselle asetettuja tavoitteita. Oppilas harjaantuu asettamaan
omalle opiskelulleen tavoitteita ja arvioimaan oppimisprosessiaan. Itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilas tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja tukea.
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Oppilaan käyttäytymistä, työskentelyä ja etenemistä opinnoissa arvioidaan monipuolisesti opintojen aikana. Arvioinnista tiedotetaan huoltajille todistusten, itsearvioinnin
sekä arviointikeskustelujen avulla. Välitodistus voidaan korvata arviointikeskustelulla.
Arviointikeskustelujen järjestämisessä noudatetaan soveltuvin osin Oulun kaupungin
yleisiä periaatteita. Huoltajille tarjotaan keskustelumahdollisuus kaksi kertaa lukuvuodessa (tapaaminen / puhelinkeskustelu).
Oppilaat arvioivat käyttäytymistään, huolellisuuttaan, asennoitumistaan koulutyöhön
sekä opiskelutaitojaan kaksi kertaa lukuvuodessa itsearviointikaavakkeiden avulla (liite
10.5). Itsearviointi voi olla todistuksen liitteenä. Huoltajat allekirjoittavat itsearviointikaavakkeet, jotka palautetaan yhdessä todistuksen kanssa. Itsearviointi voidaan
käsitellä huoltajan kanssa arviointikeskustelussa.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan oppimisvaikeudet ja muut opiskelua vaikeuttavat tekijät. Tällöin tulee käyttää erilaisia menetelmiä,
joilla oppilas kykenee osoittamaan osaamisensa.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opiskelun tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Niiltä osin kun tällainen oppilas opiskelee yleisen opetussuunnitelman mukaan, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisiin tavoitteisiin. Niiltä osin kuin oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän
mukaan, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin.
Maahanmuuttajaoppilaiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja vähitellen
kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia ja
oppilaan tilanteeseen soveltuvia arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan osaamisensa ja edistymisensä kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan arvioinnissa voidaan käyttää sanallista arviointia 8. vuosiluokan väliarviointiin saakka. Sanallista arviointia käytetään, mikäli numeerinen arviointi ei kuvaa riittävästi oppilaan edistymistä.
Lisätietoja ja opastusta maahanmuuttajaoppilaan arvioinnista antaa ohjaava opettaja.
Oman äidinkielen opetus arvioidaan sanallisesti todistuksen liitteessä tai todistuksen lisätietoja osiossa.
Valmistavan opetuksen päätteeksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus.
Arvioitavat oppiaineet: Yhtenä kokonaisuutena arvioidaan vuosiluokilla 1–4 ympäristö- ja
luonnontieto, vuosiluokilla 5–6 biologia ja maantieto sekä fysiikka ja kemia. Muut oppiaineet
arvioidaan erillisinä. Vuosiluokilla 1–6 valinnaisena opetettavat oppiaineet merkitään kuudennen luokan todistukseen suoritetuiksi.
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6.1.2 Päättöarviointi
Päättöarvioinnilla tarkoitetaan pääasiassa vuosiluokilla 8–9 tapahtuvaa opintojen arviointia.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut
perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.
Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita tasavertaisesti. Oppilaan osaaminen arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden mukaisesti (liite 9.5). Oppilaan osaaminen arvioidaan päättöarvioinnin kriteerien mukaan myös silloin, kun yhteisen
oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta.
Päättöarvioinnin kriteerit määrittävät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). Kriteerit
kuvaavat keskimääräistä osaamista, ts. joidenkin kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Muut päättöarvioinnin arvosanat annetaan
suhteessa kriteerien osoittamaan hyvän osaamisen tasoon (8). Mikäli oppilas osoittaa jossain määrin kriteerien edellyttämää osaamista, on hän saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5).
Päättöarvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön kunkin oppiaineen luonteen mukaisesti. Kunkin oppiaineen käytännöt on kuvattu kyseisen oppiaineen kohdalla opetussuunnitelmassa.
Työskentelyn arviointi sisältyy päättöarvioinnissa oppiaineen arvosanaan.
Käyttäytymisen arviointi suoritetaan samojen periaatteiden mukaan kuin opintojen aikaisessa
arvioinnissa. Päättötodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arvosanaa.
Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi
Oppilaan oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon arvioinnissa. Tällöin tulee käyttää menetelmiä, joilla oppilas kykenee osoittamaan osaamisensa.
Erityisopetukseen otetun tai siirretyn oppilaan opiskelun tavoitteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Niiltä osin kuin tällainen oppilas opiskelee yleisen opetussuunnitelman mukaan, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa yleisiin tavoitteisiin. Niiltä osin kun oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän
mukaan, hänen suorituksiaan arvioidaan suhteessa HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin.
Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu HOJKS:ssa asetettuihin tavoitteisiin.
Arvioitavat oppiaineet on määritelty tarkemmin opetussuunnitelman perusteissa.
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6.1.3 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle

Pyrimme yhdessä toisiamme rohkaisten ja tukien saavuttamaan nämä yhdessä laaditut tavoitteet. Ymmärrämme, että näiden tavoitteiden tarkoituksena on luoda
meille ympäristö, jossa opiskelu ja yhdessä oppiminen on kaikille mahdollista.
 Teemme yhdessä kaikille turvallisen koulun. Saamme rauhassa tehdä omaa
työtämme, olimmepa oppilaita, opettajia tai muuta koulun henkilökuntaa.
Voimme kaikki vaikuttaa ja osallistua oman koulumme myönteisen ilmapiirin
luomiseen.
 Olemme kaikki yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Kunnioitamme toisiamme sellaisina kuin olemme.
 Arvostamme toistemme työtä ja vaivannäköä. Annamme toisillemme työrauhan ja noudatamme annettuja ohjeita ja yhdessä sovittuja sääntöjä.
 Välitämme toisistamme, autamme toisiamme ja yritämme ajatella muidenkin
kuin itsemme etua.
 Olemme rehellisiä ja reiluja kaikille. Otamme vastuun tekemisistämme ja tekemättä jättämisistämme.
 Pidämme kaikki yhdessä huolta ympäristömme viihtyvyydestä. Emme riko,
roskaa ja sotke yhteistä tai toistemme omaisuutta. Korjaamme aina omat
jälkemme niin luokissa, käytävillä kuin ruokalassakin.
Olemme kohteliaita ja ystävällisiä toisillemme. Tervehdimme toisiamme. Pyydämme
toisiltamme anteeksi ja annamme toisillemme anteeksi.
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6.2 Todistukset
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat lukuvuositodistus, välitodistus ja erotodistus.
Jokaiselle oppilaalle annetaan lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Välitodistus voidaan
korvata dokumentoidulla arviointikeskustelulla joulu-tammikuussa lukuun ottamatta päättöarviointia. Erotodistus annetaan niille oppilaille, jotka siirtyvät toiselle paikkakunnalle. Todistuspohjat
ovat yhtenäisiä, ja todistusten laadinnassa hyödynnetään opetustoimen hallinto-ohjelmaa. Yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskelevalle oppilaalle merkitään arvosanan kohdalle tähti niissä
oppiaineissa, joissa hänen opiskelunsa on yksilöllistetty.
Oppilas arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1–4. Uusina alkavien oppiaineiden osalta arviointi
suoritetaan sanallisesti 5. luokan välitodistuksessa. Vuosiluokilla 5–9 arviointi suoritetaan numeerisesti. Oppilaan käyttäytymistä ja työskentelytaitoja arvioidaan sanallisesti 6. vuosiluokkaan
saakka todistuksen liitteellä.
Todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia koskevia sanallisia arviointeja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Lukuvuositodistus annetaan oppilaalle lukuvuoden viimeisenä
koulupäivänä. Mikäli oppilas tai hänen huoltajansa on estynyt, todistus toimitetaan jälkikäteen
postitse tai muulla sovitulla tavalla.
Todistuksiin liittyvät tarkemmat ohjeet on määritetty opetussuunnitelman perusteissa luvussa
8.3.

Koulussamme 1-4 luokilla väliarviointi voidaan antaa dokumentoidun arviointikeskustelun muodossa. Luokilla 5-9 väliarviointi annetaan numeroarvosteluna syyslukukauden
päättyessä. Lukuvuositodistus annetaan kaikille oppilaille kevätlukukauden päättyessä.

52

7 OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT

7.1 Opetus ensimmäisillä vuosiluokilla
Perusopetuksen ensimmäisten vuosiluokkien, alkuopetuksen, opetusta suunniteltaessa on
otettava huomioon, millainen 6–9-vuotias lapsi on oppijana. Perusopetuksessa jatketaan
siitä, mihin lapsikeskeisyyttä ja yksilöllisyyttä korostava esiopetus on oppilaiden osalta
päätynyt. Esiopetusvuonna lapsi saa kokemuksia ryhmässä toimimisesta kasvaakseen yhdeksi ryhmän jäsenistä. Kouluvuosina oppilaan oma näkökulma, hänen kiinnostuksensa ja
motivaationsa ja toimintatapansa voidaan ottaa huomioon monissa opiskelutilanteissa.
Opettaja suunnittelee opetusta oppilaiden edellytysten mukaisesti ja käyttää kuhunkin
opiskeltavaan aiheeseen soveltuvia menetelmiä. Oppilaantuntemuksen edellytyksenä on,
että opettaja tuntee oppilaan kehityshistoriaa jo esiopetusvuosilta.
Alkuopetukselle on luonteenomaista, että asioita ja ilmiöitä opiskellaan kokonaisuutena eri
tiedonaloja yhdistämällä. Oppimistilanteissa korostuvat toiminnallisuus ja leikinomaisuus,
jotka tukevat parhaiten ikäkaudelle ominaista oppimistapaa.
Puhuttu kieli on kielen ensisijainen muoto
Koulunkäyntinsä aloittava lapsi elää mielellään satujen ja tarinoiden maailmassa. Lapsi kerää sanoja ja mielikuvia itselleen omaa oppimistaan varten. Eläytyvä kuuntelu auttaa ja helpottaa puheen
ymmärtämistä. Samalla harjaannutetaan auditiivista erottelua, joka on yksi perusedellytys lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Opettajan on hyvä lukea joka päivä jotain lasta kiinnostavaa,
myös uusia maailmoja avaavaa tekstiä, josta voidaan keskustella yhdessä. Materiaaleina voidaan
käyttää satuja, tarinoita, tietotekstejä, runoja ja loruja. Näin lapsi tutustuu uusiin sanoihin ja käsitteisiin. Oppilasryhmässä luodaan tilanteita, joissa lasten on mahdollista osallistua aktiivisesti keskusteluun. Kertoessa kokemuksistaan lapsen on tärkeä saada palautetta ajatuksistaan.
Lukeminen
Koulunkäyntiä aloittelevat lapset ovat eri vaiheissa lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. Opettajan on havainnoitava lapsen taitotasoa, suunniteltava oppimisympäristöä, työtapojaan ja menetelmiään tarkoituksenmukaisella tavalla. Valintaan vaikuttaa myös se, että tietoisuus lukemisen tarkoituksesta on oleellinen tekijä lapsen lukumotivaation perustana.
Lukemaan opettamisen menetelmän tulee vastata lasten yksilöllisiä tarpeita. Hyvä menetelmä on
looginen, konkreettinen ja havainnollinen. Se tukee itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta sekä sisältää riittävästi palautetta oppimisesta. Lukutaidon oppimiseen vaikuttavat myös kodin lukemisen
kulttuuri, lapsen motivaatio, yksilöllinen kyky ja tapa käsitellä tietoa. Mitä useampia opetusmenetelmiä opettaja osaa käyttää, sitä paremmin hän voi tavoittaa eri tavalla oppivat.
Riippumatta siitä, mitä lukemaan opettamisen menetelmää käytetään, lapsen on oivallettava, että
puheen voi muuttaa kirjoitukseksi ja kirjoituksen puheeksi. Näin hän huomioi, että kirjaimet ovat
puheäänteiden symboleja. Siirtyessään esilukemisen kaudelta aloittelevaksi lukijaksi oppilas voi
lukea kirjain kirjaimelta tai hahmottaen erilaisten vihjeiden avulla kokonaisia sanoja. Lukiessaan
lapsi muuntaa kirjainmerkkejä puheäänteiksi sekä yhdistää äänteitä toisiinsa. Äännekirjainvastaavuuksia on harjoiteltava runsaasti. Harjoituksia kannattaa vaihdella lapsen eri aisteja
(tunnustellen, muovaillen, voimistellen jne.) apuna käyttäen.
Lapsen lukutaito kehittyy harjoittelun myötä kirjaintasolta sanoihin ja lauseisiin tai analyyttisesti sanatasolta äänteisiin ja kirjaimiin. Tällöin lapsi saavuttaa ns. mekaanisen eli teknisen lukutaidon, jo-
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ka on kyky muuntaa kirjoitettu teksti ääneen luetuksi. Tämä taso ei kuitenkaan takaa sitä, että lapsi
ymmärtäisi, mitä hän lukee. Mekaanisen lukutaidon lisäksi on keskeistä harjaannuttaa luetun ymmärtämisen taitoa. Tähän tavoitteeseen päästään tulkitsemalla ja arvioimalla tekstien sisältöä yhdessä opettajan ja muiden lasten kanssa. Lukija luo tekstille oman merkityksensä omien kokemustensa ja tarpeidensa mukaisesti. Lukemisessa siirrytään vähitellen ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen. Lapsi siirtyy lukemiseen liittyvien toimintojen automatisoiduttua harjoittelun avulla sujuvaksi lukijaksi ja lopulta käyttää lukemista oppimisen välineenä. Tällöin hänestä on kasvamassa omaa lukemistaan tiedostava, strateginen lukija. Lapsen tulee kokeilla erilaisia lukustrategioita löytääkseen oman mielekkään tapansa ymmärtää lukemistaan.
Kirjoittaminen
Kirjoitustaidon alkeiden ja lukemisen oppiminen liittyvät läheisesti toisiinsa. Käsin kirjoittaminen tukee lapsen kielellistä kehittymistä ja lukemaan oppimista. Useimmat lukemaan oppimisen menetelmät toimivat myös kirjoittamisen oppimismenetelminä.
Alkuopetuksen aikana kirjoitetaan aluksi isoilla ja pienillä tekstauskirjaimilla. Kirjainmuotojen piirtämistä harjoitellaan päivittäin niin, että kirjoittamisen rytmi löytyy. Tekstauksen on oltava sujuvaa ja
tekstin luettavaa, ennen kuin kannattaa siirtyä opettelemaan kirjoituskirjaimia ja niiden yhdistämistä. Opettaja ohjaa ja antaa kirjoittamiselle mallin kunkin oppilaan tarpeiden mukaan. Lapset saavat
edetä kirjoittamisessa omaa tahtiaan. Kynäotteeseen ja ergonomiseen kirjoitusasentoon kiinnitetään erityistä huomiota.
Oppilaalle luodaan runsaasti erilaisia mahdollisuuksia kehittää luku- ja kirjoitustaitoaan. Oppilaan
kokonaisilmaisu kehittyy vapaissa, omissa tarinoissa. Näitä tarinoita voi syntyä lapsen ollessa yksin tai ryhmässä erilaisille, houkutteleville papereille lasta kiehtovista aihepiireistä. Tällöin päähuomio on sisällössä ja luomisen ilossa. Opettajan tehtävänä on kannustaa ja rohkaista lasta tuottamaan erilaisia tekstejä virheisiin kajoamatta. Kirjoittamiseen houkuttelevat myös esimerkiksi listat,
raportit, muistiinpanot, tiedotteet ja päiväkirjat, jotka liittyvät luontevasti lapsen koulupäivään.
Kirjallisuus
Kirjojen lukeminen ja niiden käsitteleminen antaa tietoa itsestä ja ympäröivästä maailmasta ja ohjaa lasta oman tekstin tuottamiseen. Kirjat virittävät ilmaisemaan ja käsittelemään omia ja toisten
tunteita ja toimivat hyvänä lähtökohtana erilaisissa näytelmissä ja esityksissä. Opettaja lukee ääneen mahdollisuuksien mukaan päivittäin valitsemaansa kirjaa. Lukuhetkistä syntyvistä ajatuksista
on hyvä keskustella yhdessä. Opettaja on lukevan aikuisen malli. On tärkeää, että opettaja ja oppilaat kertovat toisilleen omista lukukokemuksistaan. Keskustelu avaa ja tekee merkitykselliseksi kirjojen maailmaa.
”Lapsuuden kirjoilla on syvä vaikutus.
Kuinka paljon tulevaisuudesta piileekään kirjahyllyssä.”
Graham Greene
Kirjojen tulee olla oppilasta lähellä ja helposti saatavilla. Silloin hän kiinnostuu niistä, aluksi katsomalla kuvia ja myöhemmin itse lukemalla. Kirjoja voidaan lukea parin kanssa tai lukupiireissä, joita
muodostetaan esimerkiksi aihepiirin ja kiinnostavuuden mukaan. Lukupiirin yhteistä kirjaa voidaan
lukea myös kotona. Lukuvihkoon tai lukupäiväkirjaan oppilas voi aluksi piirtää jotain luetusta kirjasta, myöhemmin myös voi kirjoittaa omia ajatuksiaan ja sovittuja asioita kirjasta sekä suunnitella
miellekarttaa. Yhdessä harjoitellaan luokan, koulun ja yleisen kirjaston käyttöä (kirjan käsittely,
käyttäytyminen kirjastossa, luokitusjärjestelmään tutustuminen ja aakkostaminen). Oppilas oppii
vähitellen valitsemaan itseään kiinnostavia, taitojaan vastaavia kirjoja.
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Kirjallisuuden pariin oppilaita voi houkutella lisäksi kirjailijavierailujen, lukuvinkkauksen, teemaviikkojen ja lähikirjastovierailujen avulla. Oulun kaupungin oppilailla on oma kirjallisuusdiplominsa, jota
tavoitellaan perusopetuksen aikana lukemalla sovitut kirjat.
”Lukukokemuksia vaille jääneen lapsen kasvu jää kesken.
Lapselle lukeminen on kasvatusta ihmisyyteen,
sillä ilman sanoja lapsella ei ole eväitä omien tunteidensa tulkintaan.
Arkikielemme on köyhtynyt, kirjallisuuden onneksi ei.”
Kirsi Kunnas
Leikki
Leikkiä käytetään eheyttävänä työmuotona vuosiluokilla 1–2 eri oppiaineissa. Leikkiessään lapsi
oppii kieltä, vuorovaikutustaitoja, ryhmäsääntöjä ja monia muita tärkeitä asioita. Leikki tuottaa lapselle iloa ja edistää oppimista. Koulunsa aloittava oppilas on siirtymässä sääntöleikkivaiheeseen.
Siihen kuuluvat erilaiset yhteis-, perinne- ja liikuntaleikit sekä didaktiset leikit ja pelit. Leikkiin osallistuminen vaatii sitoutumista ja sääntöjen mukaan toimimista. Tämä vaatii lapselta sosiaalisia taitoja sekä halua ja innostusta osallistua yhteiseen toimintaan. Leikissä lapsi saa harjoitella taitoja,
joita hän on vasta opettelemassa. Esimerkkeinä tästä ovat liikenne- ja kauppaleikit.
Ilmaisukasvatus
Ilmaisukasvatuksen tavoitteena on tutustuttaa lasta hänen omiin tunteisiinsa ja auttaa häntä ymmärtämään ja ilmaisemaan niitä. Ilmaisukasvatus koostuu keskittymis- rentoutumis- ja aistiharjoituksista sekä vapaamuotoisesta esittämisestä. Leikinomaiset harjoitukset auttavat lasta tunnistamaan esimerkiksi jännityksen, ilon ja rentoutumisen tunnetilojen vaikutuksen kehossaan. Nämä ohjaavat lasta parempaan itsetuntemukseen: tunnen näin, koska oikeasti olen vihainen, pettynyt, kateellinen. Ilmaisukasvatuksen avulla lapselle varmistuvat sekä taito että tarve ilmaista tunteensa ja
ajatuksensa muille. Sen jälkeen lapsen on helpompi pyrkiä vuorovaikutukseen toisten ihmisten
kanssa.
Draamaa voidaan käyttää myös opetusmenetelmänä, jolla konkretisoidaan ja rikastetaan opittavaa
asiaa. Lasten kanssa voidaan esittää satuja, tarinoita, erilaisia elämäntilanteita ja tapahtumia.
Sääntöjä voidaan myös opetella draaman avulla.
Varhennettu kielenopetus
Kielten opiskelu voidaan aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti jo peruskoulun ensimmäisellä tai
toisella luokalla. Opiskelun tavoitteena on luoda onnistumisen kokemuksia ja innostaa kielenopiskeluun ilman suorituspaineita.
Oppilaat voivat tutustua ensimmäisten luokkien aikana kieliin pienissä kielisuihkuissa. Tämä lisää
oppilaiden tietoa eri kielistä ja auttaa myöhemmin kielivalinnoissa. Kielisuihkut kannustavat oppilasta valitsemaan myös vähemmän opiskeltuja kieliä kolmannella luokalla.
Varhennetussa kielenopiskelussa oppitunnit voidaan jakaa pieniksi tuokioiksi tai oppitunnin puolikkaiksi. On toivottavaa, että ainakin toisen luokan kevätlukukaudella jokaisella oppilaalla on vähintään puoli viikkotuntia vieraan kielen opiskelua. Niille oppilaille, jotka ovat jo esiopetuksessa saaneet vieraan kielen opetusta, on hyvä taata jatkumo heti alkuopetuksen alusta alkaen.
Varsinaisten opetustuokioiden lisäksi kieltä on mahdollista opiskella myös muuhun opetukseen integroituna. Vierasta kieltä voidaan käyttää esimerkiksi musiikin opiskelussa laulamalla kohdekielisiä lauluja, kuvataiteessa harjoittelemalla värejä ja matematiikassa opettelemalla lukuja.
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Kieltä voi opettaa opettaja, jolla on riittävä kohdekielen hallinta. Erityisen tärkeää on oikean ja luontevan ääntämismallin antaminen.
Kieliopinnoissa keskitytään ensiksi kuullun ymmärtämiseen ja sen mukaisesti toimimiseen sekä
suullisen kommunikoinnin harjoittamiseen. Kirjoitettu kielimuoto voi olla esillä tukemassa suullisesti
opittua. Kieltä opitaan kuuntelemalla, toimimalla ymmärtämisen mukaan, toistamalla ja soveltamalla. Keinoina ovat esimerkiksi erilaiset roolileikit, draama, pelit, leikit, lorut ja laulut.
Varhennetun kielenopetuksen tavoitteet ja sisällöt kirjataan lukuun 7.3.3 Vieraat kielet.
Eriyttämisen keinoja
Oppilasryhmässä on oppimisen eri vaiheessa olevia oppilaita. Oppimisympäristön tulee tarjota erilaisia mahdollisuuksia itseohjautuvaan opiskeluun. Näitä mahdollisuuksia ovat fyysisen oppimisympäristön lisäksi oppimiseen innostava tunnelma luokassa. Lasta ohjataan yksilöllisesti sellaisten tehtävien pariin, jotka vastaavat hänen kehitysvaihettaan. Näitä voivat olla esimerkiksi pieni
tutkielma, oman kirjan laatiminen, kiinnostavan kirjan valitseminen ja omien lukuhetkien tukeminen.
Luokan erilaiset mahdollisuudet palvelevat lasten erilaisia tietoja, taitoja, tarpeita ja mielenkiinnon
kohteita. Lapsi oppii myös yhteisön jäsenenä. Vertaisoppimisen, aikuisen tuen tai taitavamman toisen oppilaan avulla lapsi oppii ryhmässä.
Jotkut tarvitsevat oppimiselleen myös erityistukea. Oppimisvaikeuksiin liittyy usein kielellisiä häiriöitä ja kielellisen kehityksen viivästymiä. Niitä voivat olla sanavarastoon, käsitteiden ymmärtämiseen, muoto-oppiin tai fonologiaan liittyvät vaikeudet. Näiden oppilaiden on hyvä saada parantaa
kielellistä osaamistaan heille kullekin sopivien erityismenetelmien ja erilaisten harjoitusten avulla.
Oppilaan oppimista voidaan tukea tekemällä eriyttäviä harjoituksia pienissä ryhmissä tai tuki- ja erityisopetuksen keinoin. Tukitoimia mietitään ja toteutetaan huoltajien kanssa yhdessä.
Tarkkaavaisuus- ja hahmottamisongelmat aiheuttavat haasteita lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa. On tärkeää, että opettaja tunnistaa yhteistyössä erityisopettajan kanssa mahdollisimman
varhain oppilaan vahvuudet ja yksilölliset oppimis- ja kehittymistarpeet. Yksilölliselle oppimiselle
keskeistä ovat mahdollisimman pieni oppilasryhmä ja rauhallinen oppimisympäristö sekä hyvät
eriyttämismahdollisuudet.

7.2 Opetuksen eheyttämisen ja aihekokonaisuuksien toteuttaminen
Oulun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa aihekokonaisuuksien ja opetuksen eheyttämisen lähtökohtana on kolmen tason toimijoiden yhteistyö: kaupungin,
koulualueiden ja koulun taso. Kaupungin tasolla opetuksen eheyttäminen ja aihekokonaisuuksien toteuttaminen perustuu Oulun kaupungin ja opetustoimen kehittämisasiakirjoissa esitettyihin lapsia ja nuoria koskeviin kehittämistavoitteisiin. Koulualueiden tasolla
eheyttämisen perusajatuksena on aihekokonaisuuksien toteutuksen tarkastelu yhtenäi-
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Aihekokonaisuudet toteutuvat koulun jokapäiväisessä toiminnassa. Useimmat aihekokonaisuudet kulkevat oppiaineiden rinnalla koko yhdeksänvuotisen peruskoulun ajan.
Koulun työsuunnitelmaan kirjataan vuosittain vaihtuvat aihekokonaisuuksien painotukset.
1. IHMISENÄ KASVAMINEN
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on
luoda kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon sekä
toisaalta tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä.

2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta,
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löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää
median käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana.
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun
oppimiskulttuurin ja toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi,
aloitteelliseksi, päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan.
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ
TULEVAISUUDESTA
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia,
kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille.
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät
valmiudet toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen.
7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA
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Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden toimintaperiaatteiden ymmärtämistä sekä opettaa niiden käyttöä.
Aihekokonaisuuksien käsittely on pääpiirteittäin esitetty seuraavassa kaaviossa.
Opettajakunta on yhdessä pohtinut kunkin aihekokonaisuuden painottumista eri luokka-asteilla. Kaaviossa esitetyt pääotsikot ohjaavat aihekokonaisuuksien käytännön toteutusta arjen koulutyössä. Aiheita voidaan käsitellä läpäisyperiaatteella, projekteina
ja erilaisina jatkuvina arjen käytänteinä esim. aulavastuu (kappale 2.2), kierrätys, yhteiset juhlat.

7.3 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain
Opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa ovat oppilaan arvioinnin
perusta kullakin vuosiluokalla. Opetus on mahdollista toteuttaa myös oppiaineita yhdistäen ilmiökeskeisesti, jolloin eri aineiden tavoitteet ja sisällöt muodostavat opetuksen
kokonaisuuden. Ilmiökeskeinen opetus voi toteutua tietyn jakson aikana tai pitkäaikaisesti kokonaisopetuksen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti yläluokilla opetuksen
eheyttäminen muodostaa haasteen, johon vastaaminen edellyttää opettajien yhteistyötä ja systemaattista kehittämistyötä.
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7.3.1 Äidinkieli ja kirjallisuus
7.3.1.1 Suomi äidinkielenä
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tehtävänä on saada oppilas kiinnostumaan kielestä,
kirjallisuudesta ja vuorovaikutuksesta. Opetus pohjaa yhteisölliseen käsitykseen kielestä,
jonka mukaan yhteisön jäsenyys ja osallisuus tietoon syntyvät kielenkäytön avulla. Äidinkieli on oppilaan oppimisen perusta: kieli on oppilaalle sekä oppimisen kohde että väline.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa otetaan huomioon oppilaan aikaisemmat kokemukset, tiedot ja taidot.
Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia monipuoliseen viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen kannustavassa ja haasteellisessa oppimisympäristössä. Äidinkielen ja sen hallinnan myötä oppilas rakentaa identiteettiään ja itsetuntoaan. Oppilaan ajattelun taidot kehittyvät käyttämällä kieltä vuorovaikutuksessa toisten kanssa, haasteita tuottavassa opiskeluympäristössä. Opetuksen tavoitteina
ovat perustaitojen oppiminen ja monipuoliset kielenkäyttötaidot. Oppilas kehittyy aktiiviseksi viestijäksi ja kriittiseksi kuuntelijaksi ja lukijaksi. Hänen suhteensa kulttuuriin syvenee, ja hän haluaa
omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskuntaan.
Äidinkieli ja kirjallisuus on tieto-, taito- ja taideaine, jonka keskeinen sisältö perustuu kieli- ja kirjallisuustieteeseen sekä viestintätieteisiin. Oppiaineen perustana on laaja tekstin käsite. Tekstit voivat
olla puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia tekstejä ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, äänellisiä ja
graafisia sekä näiden yhdistelmiä.
Oppimisympäristö
Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelu edellyttää tarkoituksenmukaista oppimisympäristöä. Luokassa
on lasten ja nuorten saatavilla kirjoja sekä lukemiseen ja kirjoittamiseen kannustavaa muuta materiaalia. Tavoitteena on, että koulun tiloihin ja luokkiin järjestetään paikkoja, joissa on hyvä lukea ja
keskustella ryhmissä luetusta. Myös ilmaisukasvatus edellyttää sopivia tiloja ja materiaaleja.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelua tukee toimiva koulukirjasto. Kirjastossa pitää olla tarpeellinen
määrä monipuolista kirjallisuutta ja opetusta tukevia lehtiä, ajanmukaiset tietoverkkoyhteydet ja riittävästi työskentelytilaa. Hyvä koulukirjasto on muunneltavissa, ja se tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen opiskeluun. Koulukirjastoja kehitetään tavoitteellisesti ja määrätietoisesti.

Arviointi
Oppilaan arvioinnin periaatteet on kuvattu luvussa 6. Opintojen aikainen arviointi on kannustavaa,
ja se tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja tavoitteiden mukaista äidinkielen ja kirjallisuuden hallintaa. Oppilaalle annetaan tietoa oppimistavoitteista ja arvioinnin perusteista. Oppimistulosten lisäksi arvioidaan koko oppimisprosessia ja oppilaan työskentelytaitoja, joissa korostuvat
suunnitelmallisuus, aktiivisuus, vastuullisuus ja yhteistyökyky. Oppilasta kannustetaan omien tavoitteidensa asettamiseen ja itsearviointiin. Arvioinnissa korostetaan myös rakentavan palautteen
antamista ja vastaanottamista.
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Oppilaalle annetaan sanallista, rakentavaa palautetta kirjallisista tuotoksista ja suullisista harjoituksista. Oppilaan yksilöllisyys ja taidot otetaan huomioon palautetta annettaessa. Oppilas voi osoittaa osaamistaan esimerkiksi portfolioin, lukupäiväkirjoin ja -kortein. Erityisopetusta saavan oppilaan arvioinnista päättävät äidinkielenopettaja ja erityisopettaja yhdessä. Perusopetuksen päättövaiheessa, luokilla 8–9, noudatetaan päättöarvioinnin kriteerejä. Arviointi perustuu monipuoliseen
näyttöön.

Aihekokonaisuudet
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tukee oppilaan itsetunnon ja identiteetin kehittymistä. Ihmisenä
kasvaminen -aihekokonaisuus näkyy erityisesti kirjallisuuden opetuksessa, vuorovaikutustaitojen
sisältökohdissa ja siinä käsityksessä, että tietoisuus yhteisöön kuulumisesta syntyy kielen avulla.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuus on olennainen osa äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Oppilas tulee tietoiseksi omasta kulttuuriperinnöstään ja sen monimuotoisuudesta ja pystyy tarkastelemaan sitä osana eurooppalaista kulttuuria. Hän oppii kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuus kuuluu äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen, jonka
yhtenä tavoitteena on oppilaan aktiivinen ja kriittinen lukutaito. Oppilas kasvaa osallistuvaksi, vaikuttavaksi ja vastuulliseksi viestijäksi ja kriittiseksi median käyttäjäksi. Osallistuva kansalaisuus
ja yrittäjyys otetaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa huomioon siten, että oppilaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehitetään. Hän oppii käyttämään monipuolisesti kielen vaikuttamisen
keinoja, saa valmiuksia sisäiseen yrittäjyyteen ja kykenee kohtaamaan ja käsittelemään ympäröivän yhteiskunnan muutoksia.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Turvallisuus ja liikenne ovat aihekokonaisuuksia, jotka sisältyvät äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen suullisten
esitysten, kirjoitelmien, esseiden ja muiden opinnäytteiden aiheina. Ihminen ja teknologia aihekokonaisuus korostuu äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa, siten että oppilas kykenee tekemään järkeviä valintoja ja pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä. Tavoitteena on, että oppilas oppii käyttämään tietoverkkoja vastuullisesti ja kriittisesti.
Tavoitteet ja sisällöt luokilla 1–9
Perusopetuksen aikana oppilas oppii sujuvan luku- ja kirjoitustaidon, hän ymmärtää lukemaansa ja
hänen tiedonhankintataitonsa karttuvat. Oppilaan tekstitaidot syvenevät lähiympäristössä tarvittavista taidoista kohti yhteisön ja yleiskielen käytön asettamia vaatimuksia. Oppilaan vuorovaikutustaidot karttuvat niin, että hän oppii toimimaan eri viestintätilanteissa aktiivisena puhujana ja kuuntelijana. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa vuorovaikutusta ja luo sille myönteistä ilmapiiriä. Oppilas asettaa itselleen tavoitteita kielenkäyttäjänä ja viestien vastaanottajana. Oppilaan kyky eritellä
ja tulkita tekstejä kehittyy. Hän oppii havainnoimaan tekstien kielellisiä keinoja ja arvioimaan lukemaansa. Hän pystyy kriittisesti tarkastelemaan mediatekstejä ja niiden luomaa kuvaa todellisuudesta.
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan mielikuvitusta, luovuutta,
lukutaitoa ja ilmaisuvaroja. Oppilasta kannustetaan lukemaan ja harjaannutetaan omien lukukokemustensa jakamiseen. Hänen lukuharrastuksensa monipuolistuu, ja hän saa lukemastaan esteettisiä elämyksiä. Oppilas kykenee erittelemään kaunokirjallisuutta keskeisten käsitteiden avulla. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yleissivistävän ja kulttuurisen merkityksen.
Perusopetuksen aikana oppilaalla on mahdollisuus suorittaa Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomi.
Diplomin tavoitteena on antaa oppilaalle kirjallista yleissivistystä ja syventää hänen länsimaisen
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kulttuurin tuntemustaan. Oppilas saa mahdollisuuden osoittaa harrastuneisuuttaan, ja samalla hän
saa eväitä omaan henkiseen kasvuunsa. Oululaiset kirjailijat ja heidän tuotantonsa kuuluvat olennaisena osana kirjallisuuden opetukseen.
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1. luokka
Vuorovaikutustaidot

Tavoitteet
Oppilas osaa kertoa omista asioistaan ja
kokemuksistaan toisille ja vastavuoroisesti
kuunnella toisia.

Sisällöt

harjoitellaan suullista ilmaisua luontevissa puhetilanteissa ja leikeissä


harjoitellaan keskittyvää kuuntelemista



opetellaan ulkoa runoja ja loruja



harjoitellaan kielellistä tietoisuutta, esimerkiksi riimien, sanaleikkien ja arvoitusten avulla

Oppilas osallistuu ilmaisuharjoituksiin omien persoonallisten kykyjensä mukaan.
Lukeminen ja
kirjoittaminen

Oppilas osaa jakaa sanoja ja yhdistää kirjaimen sitä vastaavaan äänteeseen ja
päinvastoin.

Oppilas lukee lyhyitä sanoja ja lauseita se- 
kä ymmärtää lukemaansa.


harjoitellaan oikeinkirjoitusta



puretaan merkityksellisiä sanoja tavuiksi, äänteiksi ja kirjaimiksi ja kootaan vastaavasti kirjaimista sanoja



tutustutaan tekstin ymmärtämisen strategioihin



harjoitellaan isoja ja pieniä tekstauskirjaimia



harjoitellaan oikeaa kynäotetta ja kirjoitusasentoa

Oppilas tuottaa tekstiä tietotekniikan avulla.



tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman käyttöön

Oppilas on kiinnostunut kirjoista ja lukee
omaa lukutaitoaan vastaavia tekstejä.



tutustutaan monipuolisesti kirjallisuuteen opettajan luentaa kuunnellen, kuvia katsellen ja vähitellen itse lukien

Oppilas osaa luetella kirjaimet aakkosjärjestyksessä.
Oppilas tuottaa oikein pienten tai isojen
tekstauskirjainten hahmot ja kirjoittaa ne
sanelusta yksittäisinä kirjaimina oikein.
Oppilas kirjoittaa tuttuja sanoja virheettömästi.

Kirjallisuus ja kieli

luetaan ääneen

Oppilas tuntee käsitteet äänne, kirjain, ta- 
vu, sana.


tutustutaan koulukirjastoon
tutustutaan oululaisen kirjallisuusdiplomin 1. luokan kirjoihin
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2. luokka

Tavoitteet

Vuorovaikutustaidot

Oppilas osallistuu pienryhmä- keskusteluun 
kysymyksin, mielipitein ja ajatuksiaan ilmaisemalla.


Lukeminen ja
kirjoittaminen

Oppilaalla on oma rooli ilmaisuharjoituksissa.
Oppilas lukee mekaanisesti melko sujuvasti 
ja pystyy keskittymään lukemisen ymmärtä- 
miseen.

Oppilas tuottaa oikein käsialakirjainten kir
jainhahmot ja alkaa sitoa niitä toisiinsa.

Oppilas kirjoittaa pieniä tarinoita.

Oppilas kirjoittaa pitkähköjä sanoja melko
virheettömästi ja kirjoittaa lyhyitä lauseita.
Oppilas osaa etsiä tietoa ikäkaudelleen sopivista tietoteksteistä.
Oppilas osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa omissa tuotoksissaan.

Kirjallisuus ja kieli

Sisällöt
harjoitellaan keskittyvää, tarkkaa ja päättelevää kuuntelemista
harjoitellaan monipuolisesti ilmaisutaitoa draaman ja leikin avulla
harjoitellaan kielellistä tietoisuutta
siirrytään ääneen lukemisesta äänettömään lukemiseen
tutustutaan ja totuttaudutaan tekstin ymmärtämisen strategioihin
harjoitellaan käsialakirjaimia
kirjoitetaan omista kokemuksista ja havainnoista
harjoitellaan oikeinkirjoitusta



lisätään lausetietoisuutta: harjoitellaan ison alkukirjaimen, sanavälien ja pisteen merkitsemistä



avataan painettuja ja verkkotekstejä yhdessä keskustellen, tutustutaan erilaisiin tietoteksteihin



tekstin avaamisessa käytetään apuna esim. sisältöön liittyviä kysymyksiä ja kuvia.



harjoitellaan kirjoitettua kielimuotoa ja yleispuhekieltä


Oppilas tutustuu johonkin verkkooppimisympäristöön, esimerkiksi Riiheen.
Oppilas oppii valitsemaan itselleen sopivaa 
ja mieluisaa luettavaa.

Oppilas lukee ikäkaudelle tarkoitettuja tekstejä ja kirjoja.


tehdään pienimuotoinen työ verkko-oppimisympäristössä

Oppilas osaa soveltaa aakkosjärjestystä pie- 
nissä tehtävissä, esimerkiksi löytää kirjan
aakkosjärjestyksen mukaan kirjastosta.

Oppilas erottaa tarinan tietotekstistä.


keskustellaan kirjoista käyttämällä käsitteitä päähenkilö, juoni, tapahtuma-

Oppilas tuntee käsitteet lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva.

harjoitellaan kirjaston käyttöä mieluisan ja itselle sopivan luettavan löytämiseksi
tutustutaan lähikirjastoon
luetaan ja käsitellään kirjoja elämyksellisiä keinoja käyttäen

aika ja -paikka
tutustutaan ikäkaudelle tarkoitettuihin tietoteksteihin ja avataan niitä
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3. luokka
Vuorovaikutustaidot

Tavoitteet
Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja
oppii kuuntelemaan toisia.

Sisällöt
 tehdään pieniä omia esityksiä
 harjoitellaan erilaisia puhe- ja keskustelutilanteita
 erilaisia draamaharjoituksia (esimerkiksi nukketeatteri, varjoteatteri)
TekstinymmärtäOppilas hallitsee sujuvan lukutaidon ja opet-  harjoitellaan ennustamisen strategiaa kuvien, otsikoiden, aikaisempien lukukokemusten
minen
telee käyttämään helppoa lukustrategiaa.
avulla
 opetellaan tukisanalistan ja ajatuskartan tekemistä
Puhe-esitysten ja Oppilas harjoittelee itsensä ilmaisemista
 Puhe-esitykset
kirjoitusten laatisuullisesti ja kirjallisesti.
 kerrotaan tutusta asiasta
minen
 harjoitellaan pieniä puhe-esityksiä ja äänenkäyttöä
 Kirjoittaminen
 varmennetaan ja tuetaan kirjoituskirjainten käyttöä
 suunnitellaan omaa tekstiä ajatuskartan avulla
 kirjoitetaan juonellisia kertomuksia, satuja ja runoja
 harjoitellaan otsikointia
 kasvatetaan sanavarastoa
 kirjoitetaan pieniä tietotekstejä
 kirjoitetaan erilaisia viestejä (esimerkiksi oikeakielinen sähköpostiviesti)
 Kielenhuolto
 varmennetaan erilaisten lausetyyppien merkitsemistä
 harjoitellaan vuorosanaviivan käyttöä
 harjoitellaan pilkun käyttöä luetteloissa
 varmennetaan yhdyssanojen merkitsemistä
 harjoitellaan ison alkukirjaimen käyttöä erilaisissa nimissä
 hyödynnetään tekstinkäsittelyohjelmaa edellä mainittujen asioiden opettelussa
Tiedonhallintatai- Oppilas oppii hankkimaan tietoa ikäkaudel opetellaan kirjaston käyttöä
dot
leen sopivista lähteistä.
 harjoitellaan itsenäistä työskentelyä erilaisissa oppimisympäristöissä
Kielen tehtävät ja Oppilas opettelee sanojen ryhmittelyä ja har-  tarkastellaan kielen tehtäviä
rakenne
joittelee lauseen muodostamista.
 luokitellaan sanoja
 tarkastellaan sanojen muotoja (yksikkö ja monikko)
 tarkastellaan sanastoa (esimerkiksi synonyymi, homonyymi, yhdyssanat)
 tarkastellaan lauseopin alkeita
Kirjallisuus ja muu Oppilas lukee erilaista lasten kirjallisuutta ja  tutustutaan kirjallisuuden lajeihin (esimerkiksi satu, kertomus ja runo)
kulttuuri
oppii käyttämään koulu- ja kaupunginkirjas tutustutaan johonkin oululaiseen kirjailijaan
toa.
 esitellään lastenkirjoja
 innostetaan lukemaan
 luetaan ja kuunnellaan kokonaisteoksia

65

4. luokka
Vuorovaikutustaidot
Tekstinymmärtäminen
Puhe-esitysten ja
kirjoitusten laatiminen

Tavoitteet
Oppilas oppii keskustelemaan ja ottamaan
huomioon viestinsä vastaanottajan.
Oppilas kykenee erottamaan pääasiat kokonaisuudesta.
Oppilas kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti ja rakentamaan pieniä puhetekstejä.

Tiedonhallintataidot

Oppilas oppii valitsemaan tarkoituksenmukaisesti tietoa eri lähteistä.

Kielen tehtävät ja
rakenne

Oppilas tutustuu sanojen semantiikkaan ja
virkkeen käsitteeseen.

Kirjallisuus ja muu Oppilas harjoittelee teoksen tarkastelua,
kulttuuri
osaa valita itselleen luettavaa ja kertoa lukemastaan.

Sisällöt





harjoitellaan oman mielipiteen esittämistä, kysymysten tekoa
ilmaisuharjoituksia
etsitään pääasioita tekstistä
laajennetaan ajatuskartta käsitekartaksi
Puhe-esitykset
 suunnitellaan ja pidetään erilaisia puhe-esityksiä
 esityksen jaksottaminen ja havainnollistaminen
 lausunta, kerronta, esitys/esitelmä
Kirjoittaminen
 harjoitellaan juonellisen kertomuksen rakennetta
 kirjoitetaan tietotekstejä
 harjoitellaan yleiskielen käyttöä
 muokataan omaa tekstiä
 vahvistetaan selkeää käsialaa
 tehdään pieniä näytelmiä, keksitään vuorosanoja
Kielenhuolto
 käytetään vuorosanaviivaa omissa teksteissä
 harjoitellaan pilkun käyttöä
 harjoitellaan virkkeen muodostamista
 tutustutaan erilaisiin tietoteksteihin ja opetellaan käyttämään niitä
omissa töissä
 etsitään tietoa eri lähteistä
 laajennetaan sanojen luokittelua
 opetellaan verbin persoona-, myöntö- ja kieltomuotoja
 tarkastellaan verbin aikamuotoja
 opetellaan adjektiivien vertailuasteet
 tutustutaan pronominilajeihin
 laajennetaan kirjallisuuskäsitteitä: päähenkilöiden lisäksi tarkastellaan sivu- ja taustahenki
leitä sekä teoksen kuvaamaa miljöötä
 syvennetään juonenkerrontataitoa
 käsitellään luokan yhteisiä kokonaisteoksia
 tehdään kirjaesitelmiä
 käsitellään sarjakuvia
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5.lk
Vuorovaikutustaidot

Tavoitteet
Oppilas oppii toimimaan aktiivisesti eri tekstiympäristöissä ja käyttämään sanaa, kuvaa
ja ääntä vuorovaikutuksessa vastaanottajan
kanssa.

Tekstinymmärtäminen

Oppilas osaa avata tekstiä eri tapoja käyttäen.

Puhe-esitysten ja
kirjoitusten laatiminen

Oppilaan ilmaisutaito vahvistuu, hän osaa
ilmaista omia mielipiteitään, hallitsee juonellisen kertomuksen ja osaa kirjoittaa pieniä
tietotekstejä.

Tiedonhallintataidot

Oppilas oppii tarkastelemaan kriittisesti ja
vertailemaan löytämäänsä tietoa.

Kielen tehtävät ja
rakenne

Oppilas hallitsee sanaluokat pääpiirteissään
ja tutustuu lauseoppiin sekä kykenee vertailemaan puhuttua ja kirjoitettua kieltä.

Kirjallisuus ja muu Oppilas syventää lukukokemuksiaan ja osaa
kulttuuri
hyödyntää lukemaansa.

Sisällöt
 tehdään haastattelu
 tutustutaan elokuvaan
 tehdään kuunnelma
 opetellaan videokuvauksen alkeita
 työskennellään tavoitteellisesti verkko-oppimisympäristössä
 avataan tietotekstiä erilaisin strategioin
 pohditaan tekstin ajatuksia ja vertaillaan tekstejä
 opetellaan kuvan tulkintaa
Puhe-esitykset

harjoitellaan keskustelupuheenvuoroja ja aktiivista kuuntelua

pidetään erilaisia esityksiä, esimerkiksi perusteltu puheenvuoro
Kirjoittaminen

tutustaan kertomuksen lajeihin

harjoitellaan kuvauksen kirjoittamista

harjoitellaan mielipiteen ja tietotekstin kirjoittamista

viimeistellään omaa tekstiä palautteen pohjalta

harjoitellaan yleiskielen käyttöä

huolletaan tekstausta ja käsialakirjoitusta
Kielenhuolto

varmennetaan virkkeenkäyttöä

harjoitellaan kappalejakoa

harjoitellaan lainausmerkkien käyttöä ja varmennetaan vuorosanaviivan käyttöä

vahvistetaan oikeinkirjoitusta

arvioidaan luettua ja kuultua

tiivistetään asiatekstiä

tutustutaan vuorovaikutteisiin tekstiympäristöihin

varmennetaan sanaluokkia

opetellaan sanojen eri muotoja

tarkastellaan taivutuksen tehtäviä tekstilauseissa

varmennetaan verbien käyttöä

harjoitellaan lauseenjäsennystä

vertaillaan puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä

vahvistetaan lukuharrastusta ja tutustutaan erilaisiin lukutekniikkoihin

syvennetään kirjallisuuden lajien tuntemusta
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6.lk
Vuorovaikutustaidot

Tekstinymmärtäminen

Puhe-esitysten ja
kirjoitelmien laatiminen

Tavoitteet
Sisällöt
Oppilas harjaantuu ilmaisemaan itseään puhujana,  vahvistetaan viestintärohkeutta ja ilmaisua
lukijana ja kirjoittajana.
 harjoitellaan väittelyä
 harjoitellaan kokoustekniikkaa
 harjoitellaan puhetaitoa (esimerkiksi ex tempore -esitykset, esitelmät, juhlapuheet)
Oppilas oppii aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja
 harjoitellaan olennaisen asiasisällön erottamista tekstistä
kuuntelijaksi.
 harjoitellaan päätelmien tekemistä tekstistä
 varmennetaan lukustrategioita
 tarkastellaan eri medioiden tekstejä kriittisesti (esimerkiksi lehdistö, TV, radio, Internet)
Oppilas rohkaistuu ja osaa laatia erilaisia tekstejä
 tehdään esitelmiä
sekä suullisesti että kirjallisesti.
 rakennetaan tekstiä: aloitus, käsittely ja lopetus
 kirjoitetaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi kuunnelma, uutinen, mielipide, käsikirjoitus)
 huolletaan käsialakirjoitusta

Tiedonhallintataidot

Oppilas oppii hyödyntämään erilaisia lähteitä tiedonhankintaprosessissa.

Suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin

Oppilas oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusteita, hänen lause- ja virketajunsa syvenee, hänen oikeinkirjoituksensa vakiintuu ja hän
harjaantuu kohteliaaksi viestijäksi. Oppilas lukee
ikäkauteensa sopivia tekstejä ja kokonaisteoksia.
Oppilas tutustuu sanoma- ja aikakauslehtiin tiedonvälittäjinä sekä teatteriin ja elokuvaan elämysten antajina.












harjoitellaan tiedon hankkimista erilaisissa oppimisympäristöissä
tehdään muistiinpanoja
opetellaan tekemään sisällysluettelo ja merkitsemään lähteitä
tehdään oma projektityö
tarkastellaan sanojen syntyä ja puhekielen piirteitä
tutustutaan murteisiin ja sukulaiskieliin
opetellaan lauseenjäsennyksen pääpiirteet
luetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan kirjallisuutta peruskäsitteiden avulla
tarkastellaan sanoma- ja aikakauslehtiä
jaetaan elokuva- ja teatterikokemuksia
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7.lk
Vuorovaikutustaidot
Tekstinymmärtäminen
Puhe-esitysten ja
kirjoitelmien laatiminen

Tavoitteet
Oppilas kehittää viestintävalmiuttaan ja rakentaa vuorovaikutustaan eri tilanteissa.
Oppilas harjaantuu tulkitsevaksi ja arvioivaksi lukijaksi ja kuuntelijaksi.
Oppilas harjaantuu toimimaan tavoitteellisesti puhujana ja kirjoittajana.

Sisällöt
 vahvistetaan viestintävarmuutta
 harjoitellaan ryhmäviestintätaitoja (esimerkiksi erityyppisiä keskusteluja)
 harjoitellaan aktiivista, monipuolista ja kriittistä lukemista
 tarkastellaan luettua tekstiä ja keskustellaan lukukokemuksista
 vahvistetaan ilmaisurohkeutta
 määritellään puhe-esitysten tavoitteet, suunnitellaan ja pidetään puhe-esityksiä
 määritellään kirjoittamisen tavoite, suunnitellaan teksti ja harjoitellaan eri tapoja jäsennellä
tekstiä
 kirjoitetaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi kertomus, kuvaus, runo, satu, tarina, uutinen ja
tiedote)
Tiedonhallintatai- Oppilas oppii suunnittelemaan tiedonhankin-  harjoitellaan suunnitelmallista tiedonhankintaa
dot
taansa ja tekemään yksinkertaisia lähdemer-  harjoitellaan yksinkertaisten lähdemerkintöjen tekemistä
kintöjä.
Suhde kieleen, kir- Oppilas harjaantuu tarkastelemaan suomen  syvennetään sanaluokkien tarkastelua
jallisuuteen ja
kielen rakenteellisia ominaisuuksia, oppii
 kerrataan virke ja lause
muuhun kulttuuriin yleiskielen käytön perusteita ja kertaa kirjoi-  opetellaan pää- ja sivulauseet sekä lausetyypit
tetun kielen perussääntöjä. Oppilaan luku opetellaan sijamuodot
harrastus monipuolistuu, ja hän oppii eritte kerrataan verbin persoona- ja aikamuodot
lemään kaunokirjallisia tekstejä keskeisten
 kerrataan keskeiset lauseenjäsenet
käsitteiden avulla. Oppilas harjaantuu seu tarkastellaan yleis- ja puhekielen eroja
raamaan omia viestintä- ja mediankäyttötot kerrataan ja syvennetään kirjoitetun kielen perussääntöjä (iso ja pieni alkukirjain, yhdyssatumuksiaan sekä tulkitsemaan ja tuottamaan
nat ja välimerkkien käyttö)
fiktiivisiä tekstejä.
 luetaan yhteisesti sovittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia
 eritellään fiktiivisiä tekstejä
 tarkastellaan kirjallisuuden päälajeja (epiikka, lyriikka ja draama)
 tarkastellaan omia luku-, viestintä- ja mediankäyttötottumuksia
 tutkitaan ja tuotetaan fiktiivisiä tekstejä
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8.lk
Vuorovaikutustaidot

Tavoitteet
Oppilas osaa kuunnella toisia puhujia, arvostaa heitä ja heidän erilaisia mielipiteitään. Hän
kykenee rakentavasti osallistumaan keskusteluun ja esittämään perustellusti omia näkemyksiään.
TekstinymmärtäOppilas kehittää tekstityyppien ja -lajien tunteminen
mustaan. Hän oppii ennakoimaan tekstilajin ja
tavoitteen edellyttämää luku-, kuuntelu- ja tiedonhankintatapaa.
Puhe-esitysten ja Oppilas rohkaistuu ilmaisemaan ja perustelekirjoitelmien laati- maan näkemyksiään sekä suullisesti että kirjalminen
lisesti ja kommentoimaan rakentavasti toisten
näkemyksiä.
Tiedonhallintatai- Oppilas oppii kriittisesti valikoimaan ja ryhmitdot
telemään sitä tarkoituksen mukaisesti.
Suhde kieleen, kir- Oppilas hahmottaa lauseen kokonaisrakenjallisuuteen ja
teen, persoona- ja nominaalimuotoisen verbin
muuhun kulttuuriin eron ja tapaluokkien käytön merkityksen. Hän
harjaantuu käyttämään kieltä tarkoituksenmukaisesti eri tilanteissa. Oppilas kehittää taitoaan tulkita erilaisia tekstejä ja syventää tekstilajien tuntemustaan. Hän arvioi omia mediankäyttötottumuksiaan ja tarkastelee eri viestimiä
vaikuttajina ja mielikuvien tuottajina.

Sisällöt
 syvennetään keskustelu-, kuuntelu- ja väittelytaitoja
 harjoitellaan perustellun mielipiteen ilmaisemista eri viestintäympäristöissä

 harjoitellaan arvioivaa ja päättelevää kuuntelemista
 analysoidaan erilaisia tekstejä ja niihin sisältyviä kannanottoja, arvoja ja asenteita
 tarkastellaan kriittisesti mainoksia, media- ja verkkotekstejä
 suunnitellaan ja pidetään suullinen esitys tai vaikuttamaan pyrkivä puheenvuoro
 tarkastellaan monipuolisesti tekstien sisältöä, kieltä ja muotoa
 tuotetaan erilaisia tekstejä (esimerkiksi mielipidekirjoitus, arvostelu, fantasiakertomus,
kuvaruno ja novelli)
 valitaan kriittisesti tietoainesta ja ryhmitellään sitä tarkoituksenmukaisesti
 valmistellaan esitelmä, jossa on käytetty monipuolisesti lähdemateriaalia
 käsitellään kaikki lauseenjäsenet
 opitaan modukset ja niiden käyttö
 opitaan persoona- ja nominaalimuotoisen verbin ero
 harjoitellaan kohteliasta, tilanteen mukaista kielenkäyttöä
 vahvistetaan lause- ja virketajua ja syvennetään oikeinkirjoitusta
 luetaan yhteisesti sovittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia ja eritellään niitä
kirjallisuusanalyysin käsitteistöä hyödyntäen
 syvennetään kaunokirjallisuuslajeihin tutustumista
 tutustutaan tekstien tyylieroihin
 arvioidaan ja tarkastellaan kriittisesti omien luku-, viestintä- ja mediankäyttötaitojen
kehittymistä
 kuvaillaan omia elämyksiä ja näkemyksiä fiktioiden avulla
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9.lk
Vuorovaikutustaidot

Tavoitteet
Sisällöt
Oppilas pyrkii tavoitteellisesti luomaan vuo- 
kasvatetaan viestintärohkeutta ja vahvistetaan tilanteen mukaista vuorovaikutusta erilairovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä. Hänen
sissa ryhmäviestintätilanteissa
vuorovaikutustaitonsa kehittyvät yhä vaati tarkastellaan ja arvioidaan omia vuorovaikutustaitoja, annetaan ja vastaanotetaan rakenvammissa esiintymis- ja viestintätilanteissa.
tavaa palautetta
TekstinymmärtäOppilas oppii hankkimaan tietoa eri lähteistä
 harjoitellaan kokonaisvaltaista ja ymmärtävää kuuntelemista
minen
ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti.
 tarkastellaan tekstejä eri näkökulmista
Puhe-esitysten ja Oppilas harjaantuu tavoitteelliseksi, moni pidetään aiheeltaan laajahko ja suunnitelmallinen esitelmä tai vaikuttamaan pyrkivä puhe
kirjoitelmien laati- puoliseksi ja omaääniseksi tekstien tekijäksi,
kirjoitetaan tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti (esimerkiksi essee, referaatti ja aineistominen
joka hyödyntää kielitaitoaan puhuessaan ja
aine)
kirjoittaessaan ja ottaa huomioon tilanteen,
viestintävälineen ja vastaanottajan.
Tiedonhallintatai- Oppilas kykenee käyttämään monipuolisesti
 tehdään referaatti
dot
eri tietolähteitä, arviomaan niiden luotetta kirjoitetaan aineistopohjainen aine
vuutta ja viittaamaan niihin tarkoituksenmu tehdään tutkielma tai työmäärältään vastaava portfolio
kaisesti.
Suhde kieleen, kir- Oppilas syventää kielitaidon tuntemustaan ja  kerrataan ydinkielioppi
jallisuuteen ja
kertaa kielenhuollon perusteita. Oppilas so käsitellään suomen kielen ominaispiirteitä, sanastoa ja nimistöä
muuhun kulttuuriin veltaa tietoaan puhe- ja kirjakielen eroista,
 tutustaan suomen kirjakielen vaiheisiin ja sukukieliin
kohteliaan kielen keinoista ja kielenhuollon 
tarkastellaan kielen tilanteenmukaista, sosiaalista ja maantieteellistä vaihtelua sekä yleiskäytänteistä. Hän ymmärtää kirjallisuuden
kielen käyttöä
yleissivistävän merkityksen, tuntee Suomen
 luetaan, analysoidaan ja arvioidaan yhteisesti valittuja ja omavalintaisia kokonaisteoksia
kirjallisuuden vaiheita sekä uutta ja vanhaa 
tutustutaan Kalevalaan, uuteen ja vanhaan kansanperinteeseen sekä Suomen kirjallisuukansanperinnettä. Oppilas kykenee hahmotden päävaiheisiin
tamaan median luoman kuvan todellisuudes-  perehdytään tekstien tyylilliseen pääjakoon
ta ja käsittää median mahdin maailmanku eritellään ja vertaillaan teatteri-, elokuva- ja lukukokemuksia, analysoidaan ja tarkastellaan
van muokkaajana ja valintojen ohjaajana.
sekä kaunokirjallisia että mediatekstejä näkemysten kehittäjinä
Hänen suhteensa kulttuuriin syvenee, ja hän
kiinnostuu eettisen tietoisuutensa vahvistamisesta esteettisten elämysten avulla.
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7.3.1.2 Suomi toisena kielenä
Maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle opetetaan suomen kieltä suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Oppilas oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman äidinkielensä rinnalle.
Suomea toisena kielenä oppivalle suomen kieli on sekä oppimisen kohde että sen väline koko kouluajan. Suomea opitaan kaikissa oppiaineissa, ja suomen opetus toisena kielenä edellyttää yhteissuunnittelua ja yhteistyötä opettajien kesken. Suomi toisena kielenä -oppimäärän tehtävänä on kehittää oppilaiden suomen kielen taitoa suunnitelmallisesti, ja opetuksessa otetaan huomioon myös
muiden oppiaineiden sisältöjä, peruskäsitteitä ja sanastoa. Oppimisprosessissa käytetään hyväksi
oppimisympäristön tarjoamia oppimateriaaleja ja viestintätilanteita sekä oppilaiden omia tekstejä ja
ikätasolle sopivaa monipuolista kirjallisuutta.
Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taito, ei luokka-aste, jolla hän opiskelee.
Suomen oppiminen toisena kielenä etenee tasolta toiselle. Samalla tasolla opiskelee iältään ja oppimistaustaltaan erilaisia oppilaita. Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen
ja oppijan kulttuuritiedon lisäämiseen. Opettaja valitsee opetusmenetelmät ja käytettävät materiaalit oppilaan yksilöllisen tason mukaan.
Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen syvällinen oppiminen vie useita vuosia.
Opettajan tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että tavoitteiden saavuttamiseen kuluvaan aikaan
vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä äidinkielen ja suomen kielen rakenteiden erilaisuus ja kulttuurinen etäisyys. Tavoitteiden asettamiseen vaikuttavat oppilaan ikä, koulu- ja kokemustausta sekä perheen kokonaistilanne. Oppilaskohtaisesti tavoitteet voidaan määritellä oppimissuunnitelmassa.
Keskeiset tavoitteet
Tavoitteena on, että oppilaat saavuttavat perusopetuksen loppuun mennessä toimivan suomen
kielen taidon kielitaidon eri osa-alueilla. Tämä sisältää seuraavia kielitaitoon liittyviä osatavoitteita:
Oppilas
 ilmaisee itseään suullisesti
 selviää kaikista arkielämän tilanteista suomen kielellä
 ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä
 saavuttaa riittävän teknisen lukutaidon
 saavuttaa hyvän kirjoitustaidon
 omaa laajan sanavaraston
 tuntee suomalaista kirjallisuutta ja kulttuuriperintöä
 osaa arvioida omaa kielitaitoaan
 osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelun apun
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TASO
0-TASO

SANASTO JA AIHEPIIRIT






1-TASO










jokapäiväiseen koti ja kouluelämään liittyvää sanastoa kuten
perhe, suku, ystävät, koti ja
asuminen, koulu, oppitunnit,
koulukaverit, opettajat ja muu
henkilökunta, ruokailu, puhtaus,
ihmisen keho, vaatetus ja kellonajat
ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät sanat
vuoden- ja vuorokaudenajat
juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri, leikit
lähiympäristö
kauppa, liikenne, terveydenhoito,
maaseutu, kaupunki, vapaaaika, kulttuuri, urheilu,
matkustus, tiedotusvälineet
oppiaineiden peruskäsitteistöä ja
sanastoa
oman ikä- ja taitotason lasten ja
nuorten kirjallisuuden sanastoa
synonyymejä ja vastakohtia
sanakirjan käyttöön tutustuminen

RAKENTEET JA
KIELITAITO



















2-TASO



eri oppiaineiden ja aihepiirien
erityissanaston tunnistaminen,
ymmärtäminen ja tuottaminen
 sanojen luokittelua; ylä- ja alakäsitteitä
 sanakirjan käyttö




LUKEMINEN JA
KIRJALLISUUS

KIRJOITTAMINEN

SUULLINEN
KIELITAITO

äänne ja kirjain
aakkoset, lyhyt ja pitkä
vokaali, konsonanttien
kesto, äng-äänne
tavu, tavutus
sana, sanaväli
lause, aloitus ja lopetus
lukusanat, järjestysluvut



 oikea kynäote ja kirjoikirjain-äänne tusasento
vastaavuus

isot ja pienet tekstaus tavuttaminen
kirjaimet/isot ja pienet
 äng-äänne
kirjoituskirjaimet ja nii kuvalukemista, kuvien
den yhdistäminen
käyttö tekstin avaajana
 sanatason oikeinkirjoitus



yhdyssanat
erisnimi ja yleisnimi
vokaaliharmonia,
yksikkö ja monikko
verbit, substantiivit, adjektiivit
tavallisia nomini- ja verbityypin taivutuksia
verbin persoonamuodot, kielteiset, kysyvät
muodot preesensissä ja
imperfektissä
astevaihtelu
sisä- ja ulkopaikallissijojen tunnistaminen ja
käyttö





tavallisimmat rektiot
pronominit, numeraalit,
partikkelit
 nominien taipuminen,
sijamuodot
 adjektiivien vertailu-

lukemisen perustekniikan vahvistaminen
 keskittyvä ja eläytyvä
kuunteleminen
 luetun ymmärtäminen
sana- ja lausetasolla
ikä-, taito- ja tietotasoon sopivien tekstien, satujen, lorujen,
runojen kuuntelua, lukemista ja käsittelyä
 kirjastoon tutustuminen




sanelut
isot alkukirjaimet, päättövälimerkit
 kokonaisten ymmärrettävien lauseiden, pienien viestien ja kertomuksien kirjoittaminen
esim. kuvista ja tutuista
aihepiireistä

arkipäivän tilanteiden
harjoittelua: tervehtiminen, esittäytyminen,
puhuttelu, kiittäminen,
anteeksipyytäminen
 arkipäivän fraasien
käyttö, kysyminen ja
vastaaminen
 asioiden ja esineiden
nimeäminen











lukutaidon varmenta vuorosanat, pilkun

minen ja luetun ymkäyttö lauseiden erottemärtämisen kehittämilussa ja luetteloissa

nen
 johdonmukaisesti ete sadut, lasten- ja nuorneviä kirjoitelmia esim.
tenkirjat, sarjakuvalehkertomuksia tai lyhen- 

puheen rytmi, sujuvuus, selkeä ääntäminen
keskittyvä kuunteleminen
keskustelu jokapäiväisiin tapahtumiin liittyvistä asioista
suomen kielen ymmärtäminen eri tilanteissa
ja eri henkilöiden puhumana
pieniä esityksiä, haastatteluja
mielipiteen ilmaiseminen, kertominen, kuvailu
keskustelua abstrakteista asioista
ilmaisun rohkeus, aktiivinen ja luonteva
suomen kielen käyttö
keskusteluharjoituksia
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3-TASO

oman ikä- ja taitotason lastenkirmuodot
jallisuuden sanastoa
 lauseen pääjäsenten
tunnistaminen
 lausetyypit: kysymys-,
väite- ja käskylause
 verbityypit
 aktiivi ja passiivi
 aikamuodot
 modukset pääpiirteissään
 sanavaraston laajentaminen ja
 lauseenvastikkeet, nosyventäminen, ylä- ja alakäsitminaalimuodot
teet
 sanojen johtamisen pe sanojen johtaminen
riaatteita
 suomalaiseen kulttuuriin kuulu suomen kielen erityisvat juhlapäivät
piirteitä
 suomen kielen vertaaminen omaan äidinkieleen
 puhutun ja kirjoitetun
kielen erot

det, lehdet, tietokirjat
Kalevala ja sen henkilöhahmoja
 kirjastovierailut

nelmiä
eri tilanteissa
luetusta, katsotusta kir-  esitelmä itse valitusta
joittaminen
aiheesta
 mainos, juliste, mielipi-  kirjaesittely
de, uutinen, luokkalehti
sekä sarjakuva











kirjaston käyttö
lukutekniikkaa;
ennakointi, päättely,
tietojen etsiminen ja
yhdisteleminen, syyseuraussuhteet
 erilaiset tekstityypit;
mediatekstit, kuvien ja
mainosten tulkintaa,
kokonaisteoksia








lausetason oikeinkirjoitus
välimerkkien käyttö
tavallisimmat lyhenteet
omat runot, sadut, sarjakuvat
referointi
mielipidekirjoitus
päiväkirjan pitäminen



esitelmiä annetuista
aiheista
 puheen pitäminen
 väittely
 Oulun murteen piirteitä

Oppilaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisprosessiin tarvitaan usein tavallista enemmän aikaa. Opiskeluun tarvittavan kielitaidon
kehittyminen vaatii vuosia. Vaikka oppilas selviytyy arkielämän tilanteista suomen kielellä, niin eri oppiaineiden keskeisten sisältöjen
ja kokonaisuuksien ymmärtäminen vaatii useiden vuosien määrätietoista yhteistyötä oppilaalta ja opettajilta.
Arviointi
Oppilaan suomen kieli arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaisesti. Oppimista arvioidaan oppimisprosessia kuvaillen ja kiinnittäen
erityistä huomiota vähitellen kehittyvään kahden tai useamman kielen hallintaan. Arvioinnin tulee olla joustavaa, monipuolista ja ulottua kaikille
kielen osa-alueille.
Arvioinnissa pyritään kannustavuuteen ja realistisuuteen. Arvioinnin jatkuvana tukena on yleiseurooppalainen viitekehys taitotasokuvauksineen
(liite 9.8).
Päättöarvioinnissa käytetään numeroarviointia. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan on yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikossa B1.1–B1.2. (Ks. Liite 9.8)
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7.3.2

Toinen kotimainen kieli (B-ruotsi)

B1-ruotsin tavoitteet, sisällöt ja rakenteet ovat vieraiden kielten yhteydessä luvussa 7.3.3. Mikäli A-ruotsin ryhmä muodostuu, opetusta järjestävä koulu kirjaa opetussuunnitelmaansa kielen tavoitteet, sisällöt ja rakenteet valtakunnallisen OPS:n perusteiden pohjalta.

7.3.3

Vieraat kielet

Kielten suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen opiskelu ja sen monipuolinen arvioiminen antavat oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet, jotka luovat pohjaa eri kulttuurien ja toiseuden ymmärtämiselle sekä elinikäiselle oppimiselle.
Tietostrategia ja opiskeluympäristö
Vieraiden kielten opetuksen tavoitteena on monipuolisten viestintätaitojen oppiminen sekä valmius kohdata erilaisia ihmisiä ja kulttuureja. Tähän pääsemiseksi pelkkä tietoisuus opiskeltavasta kielestä ei riitä, vaan tarvitaan tietoa myös opiskelustrategioista. Näiden tietojen lisäksi oppilas tarvitsee kielenopettajan ohjausta, jotta hänelle olisi tarjolla mielekkäitä ja monipuolisia kielenkäyttötilanteita ja viestinnällisiä tehtäviä. Kun oppilas vierasta kieltä opiskellessaan myös oppii oppimistaitoja ja medialukutaitoa, hänelle kehittyy kyky toimia sekä itsenäisesti että yhteisössä, ja hän saa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.
Tietostrategia: tavoitteena oppimaan oppiminen
Etsi ja erottele:
Julkaise ja jaa:
tiedonhallintaprosessit
tiedonvälittäminen
 tiedonhaku: lähtökohtana
 tiedon jäsentely ja tiivistämioppikirjan käyttö, esim.
nen sekä kokonaisuuksien
sanaston, kuvahahmottaminen
aukeamien, kielioppiosion  oman työn jäljen, sisällön ja
käyttö ja soveltaminen.
muodon arvioiminen
 sanakirjan käyttötaito
 monipuolisten julkaisumene kokonaisuuksien hahmottelmien valitseminen, esitaminen, josta tiedon jaotmerkiksi juliste, nauhoitus,
telu, ryhmittely, käsitekarvideointi, www-materiaali
tat sekä tiedon luotetta oppimansa soveltaminen
vuuden arviointi
 pitkäjänteisyys ja tavoitteellinen toiminta

Keskustele ja kuuntele:
vuorovaikutus
 etiketti, rekisteri, kohteliaisuus, toisen henkilön
ja tilanteen huomioonottaminen
 päättely asiayhteydestä,
epävarmuudensietokyky
 kyky ja rohkeus kysyä
epäselvissä tilanteissa ja
pyytää apua tai selvennystä
 kyky käyttää kiertoilmaisuja ja selittää asia
toisin

Ymmärrä yhteistyöllä:
yhteistyötaidot
 erilaisten opiskelutaitojen kuten muististrategioiden, opiskelu ja harjoittelu
opettajan johdolla
 merkityksien päätteleminen kielen ja
kulttuurin tasolla
 vastuu omasta ja ryhmän työstä, toisten
auttaminen
 oikeudet ja velvollisuudet ryhmässä
 sosiaaliset taidot
 erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen ja sen hyödyntäminen
 toiminnallisuus
 kyky myös itsenäiseen vastuulliseen
työskentelyyn
 valmius toimia monikulttuurisessa yhteisössä oman kulttuurin edustajana
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Opiskeluympäristö
Tavoitteena on luoda monipuolinen, kokemuksellinen ja toimintaan haastava ilmapiiri, joka antaa oppilaalle valmiuksia toimia viestintäyhteiskunnassa ja kannustaa jatkuvaan kielenopiskeluun. Opiskeluympäristöön kuuluvat:







oma ryhmä, koulun muut oppilaat ja henkilökunta, sidosryhmät, kotimaiset ja kansainväliset projektikumppanit ja yhteistyötahot,
vierailut
kieltenopetukseen varustettu luokkahuone, koulun muut sisä- ja ulkotilat, (koulu)kirjasto
simuloidut kommunikaatioympäristöt (kuvitteellinen, kokonainen kommunikaatioympäristö, esimerkiksi Ruotsin-laiva tai ostoskeskus kauppoineen, ravintoloineen, kampaamoineen ja elokuvateattereineen) ja virtuaaliset ympäristöt
julkiset vierailut: museot, teatterit, elokuvat (esim. Oulun lasten ja nuorten teatteripäivät, Oulun kansainvälinen lastenelokuvien
festivaali)
ATK-pohjaiset ohjelmat, oppimisalustat (esim. Riihi)
tietoverkot, esimerkiksi Internet, www-sivut, keskustelufoorumit, sähköposti, nettiradio, kieltenopetukseen suunnatut portaalit
(esimerkiksi ylen Kieliportti ja OPH:n virtuaalikoulu), virtuaalikirjastot

Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa näkyy, miten yksittäiset koulut toteuttavat ja painottavat tietostrategian jäsentelyä kieltenopetuksessa. Koulut päättävät siis itse, miten tietostrategia ja opiskeluympäristöt yksityiskohtaisesti näkyvät ja toteutuvat koulussa
ja koulun kieltenopetuksessa.
Kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus yksilölliseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Oppilasta kannustetaan löytämään ja
käyttämään omalle oppimistyylilleen sopivia työtapoja.
Arviointi vieraiden kielten opiskelussa
Nykyisten oppimisnäkemysten mukaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja sen luonteen tulee olla jatkuvaa ja
tavoitteellista. Arvioinnin painopiste on siis siirtynyt lopputuloksen arvioinnista itse työskentelyprosessin arviointiin. Oppilaan itsearviointi ja toveriarviointi laajentavat näkemystä oppilaan kielenoppimisesta.
Tuotosten monipuolisuus ja kielen eri osa-alueiden huomioiminen lisäävät arvioinnin monipuolisuutta ja kattavuutta. Oppilaiden
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osaamista arvioidaan perinteisten kokeiden ja jatkuvan näytön lisäksi esim. portfolion avulla. Kielen osa-alueista suullinen kielitaito
sekä vuorovaikutustaidot korostuvat aikaisempaa enemmän. Hyvän osaamisen kriteerit perustuvat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin. (Ks. Viestintästrategiat, jossa taitotasot on suhteutettu opetussuunnitelman tavoitteisiin nivelkohdittain.)

Arviointi opetuskäytänteenä
Arviointi on yksi oppilaan itsenäisyyteen eli oppimaan oppimiseen ohjaavia opetuskäytänteitä. Opettaja voi jo työskentelyn aikana
ohjata oppilasta esim. tietyn virheen huomioimiseen. Oppilaiden iän ja osaamisen taso vaikuttavat siihen, kuinka paljon ja minkälaisiin virheisiin heidän voi olettaa kiinnittävän huomiota. Ongelmia tehdään näkyviksi, niitä pohditaan ja niistä neuvotellaan, jolloin oppilas oppii työskentelykeinoja ja selviämään jatkossa itsenäisesti. Samalla oppilas oppii toimimaan yhteistyössä muiden kanssa.
Arviointi oppimaan oppimista ohjaavana opetuskäytänteenä muodostaa polun. Suuntaus on holistisesta eli kokonaisvaltaisesta analyyttisempaan. Oppimaan oppimistaitoja opetellaan yhdessä opettajan kanssa (esim. mallittamalla tai yhdessä työskennellen). Ohjaus on jatkuvaa, ja se tehdään tietoisesti näkyväksi. Näin oppilas vähitellen oppii ymmärtämään arvioinnin merkityksen omalle
työskentelylleen ja sen kautta tuotostensa lopputulokselle.
Alaluokat 1–6

Yläluokat 7–9





totuttaminen systeemiin: kyky miettiä kielenoppimiseen liittyviä asioita
o

mitä on itsearviointi?

o

mitä on toveriarviointi?

o

millaisia tavoitteita voi asettaa itselleen?

keinot: pieniä kysymyksiä, lomakkeita
tavoite: itsetuntemuksen ja motivaation lisääntyminen




kielitaidon pilkkominen pienempiin osiin
keinot: esim. kielen tarkistuslistat (Osaan… -lauseet), itsearviointilomakkeet, oppimispäiväkirjat
tavoite: arviointi välineenä työnsuunnittelussa
analyyttinen lähestyminen: asioiden pilkkominen yhä pienempiin
yksityiskohtiin (hienosäädön tiedostaminen, arvioinnin tarkkuus)
arvioinnin suhteuttaminen viitekehyksen taitotasoihin ja hyvän
osaamisen kriteereihin
keinot: taitotasojen käyttö, hyvän osaamisen kriteerien hyödyntäminen
tavoite: arviointi osaamisen kuvaajana
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Opiskelun tavoitetasot
Arvioinnissa huomioitavaa






Opintojen aikana oppilaan edistymistä kieliopinnoissa (suullinen ja kirjallinen viestintä, ääntäminen) arvioidaan monipuolisesti opetussuunnitelman ja hyvän osaamisen kuvauksen pohjalta.
Oppilaan työskentelyn pitkäjänteisyys ja tuloksellisuus näkyvät hänen
kielitaidossaan. Nivelkohdissa (6. luokka, 9. luokka) kielitaitoa arvioidaan taitotasokuvausasteikoilla.
Kielitaidon hyvän osaamisen (arvosana 8) kriteerit 6. luokan päättyessä ja 9. luokan päättöarvioinnissa. (Katso myös luku 9.5):
Vapaaehtoisen A-kielen ja valinnaisen B-kielen päättöarvioinnissa
voidaan oppilaalle antaa arvosanan sijasta osallistumismerkintä, mikäli oppilaan huoltaja pyytää sitä kirjallisesti.
Vapaaehtoisessa A-kielessä ja valinnaisessa B-kielessä arviointi voi
olla suoritusmerkintä, mikäli oppilaan huoltaja pyytää sitä kirjallisesti.

luokka

6
6
9
9
9
9

kieli

englanti
(A1 & A2)
muut kielet

(A1 & A2)
englanti

(A1 & A2)
muut kielet
(A1 & A2)
toinen kotimainen
(B1)
valinnainen
kieli (B2)

kuullun
ymmärtäminen

puhuminen

luetun
ymmärtäminen

kirjoittaminen

A2.1

A1.3

A2.1

A1.3

A1.3

A1.2

A1.3

A1.2

B1.1

A2.2

B1.1

A2.2

A2.2

A2.1

A2.2

A2.1

A2.1

A1.3

A2.1

A1.3

A1.2–
A1.3.

A1.1–
A1.2

A1.2–
A1.3.

A1.1–
A1.2

Aihekokonaisuudet toteutuvat kielten opiskelussa:






Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys; Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä: aihepiirit, jotka esiintyvät oppikirjojen teksteissä ja koulujen teemoissa
Viestintä ja mediataito; Ihminen ja teknologia: opiskeluympäristöjen valinnat, jotka kannustavat monipuolisten, autenttisten materiaalien sekä välineiden ja laitteiden käyttöön
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys: oppimaan oppimista tukevat opiskelumenetelmät, esim. yhteistoiminnallinen oppiminen, erilaiset projektit, Eurooppalainen kielisalkku (ks. myös luku Tietostrategia)
Ihmisenä kasvaminen: arviointi
Turvallisuus ja liikenne: integraatio muiden oppiaineiden kanssa
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Viestintästrategiat: polku alaluokat – yläluokat
Hyvän osaamisen kriteerit perustuvat Yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoihin, jotka eivät perustu luokka-asteisiin, vaan taitotasokuvauksiin. Esimerkiksi 6.-luokkalainen voi jäädä alle taitotason A2.1 tai ylittää sen. Viestintästrategioissa taitotasot on suhteutettu opetussuunnitelman tavoitteisiin nivelkohdittain (6. luokka, 9. luokka). Lisäksi on annettu ns. bonus-osaamisen taso, joka
ylittää hyvän osaamisen tason (nivelkohdan taitotaso vastaa arvosanaa 8, hyvä) ja vastaa lähinnä kiitettävää tasoa. Viestintästrategiat etenevät alaluokilta yläluokille yhtenäisenä polkuna.
Luetunymmärtäminen,
vastaanottaminen
Nivelkohta 9. luokka B1.1
Nivelkohta 6. luokka: A2.1

 Ymmärtää ikäiselleen tarkoitettua kaunokirjallista
tekstiä
(B1.2).

Kuullunymmärtäminen, vastaanottaminen
 Pystyy ymmärtämään tiedotusvälineistä kuulemaansa, elokuvia, laulujen sanoja, natiivin puhetta; ainakin
pääkohdat ja perusjuonen kulun (B1.2).
Nivelkohta 9.luokka: B1.1

A-englanti
 Osaa etsiä tietoa (ja ymmärtää esim. www-sivun
pääsisällön ja siihen liittyvät linkit) silmäilylukemisella.
 Ymmärtää sanomalehtien otsikoita ja pystyy poimimaan pääaiheita.

 Ymmärtää pienimuotoisia esityksiä ja esitelmiä (esim.
ryhmätöiden purku, yhteistoiminnallinen työskentely) ja
pystyy seuraamaan niiden pääkohtia.
Nivelkohta 6. luokka: A2.1

 Pystyy seuraamaan ohjeita (esim. tietokoneen perus-  Ymmärtää lyhyiden satujen ja kertomusten sekä diatoiminnot) ja lukemaan ja toteuttamaan helppoja ja sel- logien juonen kulun, ymmärtää lyhyitä viestejä.
keitä reseptejä.
 Ymmärtää lyhyitä ohjeita ja dialogeja.
 Pystyy seuraamaan satujen, kertomusten ja dialogien
juonen kulkua ja tunnelmia.
 Tunnistaa tutut sanat tekstistä.
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Suullinen tuottaminen

Kirjallinen tuottaminen

Nivelkohta
6.
A1.3
Nivelkohta
9. luokka:
luokka:
A2.2

Pystyy
pitämään
pienimuotoisen esitelmän tukisanoja  Osaa kirjoittaa pienimuotoisia esitelmiä ja tiivistelmiä
tai käsitekarttaa apuna käyttäen (ei tarkoita esitelmän
(B1.2).
ääneen lukemista paperista) (B1.1).
Nivelkohta 9. luokka: A2.2

A-englanti
 Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia tai julkisia viestejä
 Pystyy puhumaan vapaamuotoisesti tai esim. tutuista (esim. kirje, hakemus).
teksteistä ja asioista puukuvaimen tai valmisteltujen rooNivelkohta 6. luokka: A1.3
lien avulla.
 Osaa välittää yksinkertaisia viestejä.
 Selviytyy tavallisista asioimistilanteista.

 Osaa tiedottaa ja välittää tietoa (esim. julisteet, portfoliotyöt).

 Osaa kertoa itsestään, pystyy täyttämään lyhyitä lo Pystyy esittämään valmiita rooleja sekä kertomaan it- makkeita (esim. henkilötiedot ja mahdolliset kohdekielisestään ja lähipiiristään.
set lyhyet ja selkeät itsearviointikyselyt), osaa kirjoittaa
lyhyen postikortin tai viestin.
 Lukee tekstiä ja dialogeja ääneen.
 Toistaa perässä ja reagoi automaattisesti tuttuihin
fraaseihin.
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Vuorovaikutus, suullinen

Vuorovaikutus, kirjallinen

Nivelkohta 6. luokka: A1.3

A-englanti

 Pystyy osallistumaan muodolliseen, mutta vielä epäviralliseen keskusteluun tavallisista aiheista, esim. toiminnan suunnittelu, asioista sopiminen, muodollisempi haas- Tavoitteena on herättää oppilaan tietoisuus mm. seutattelu kuten esim. vaihto-oppilaaksi tai au pairiksi hakeu- raavissa asioissa:
duttaessa (B1.1).
Oppilaan tulisi osata ottaa huomioon vastaanottaja
Nivelkohta 9. luokka: A2.2
(rekisteri).
 Osaa keskustella käyttäen keskustelustrategioita, mm.
ottamalla kuulijan huomioon, käyttämällä luontevasti perusfraaseja sekä ottamalla kohdekielelle kuuluvat kohteliaisuusseikat huomioon.

Oppilaan tulisi tunnistaa tekstityylejä ja rekistereitä
esim. tietokoneella viestittäessä milloin on pysyttävä
asialinjalla, milloin voi chattailla tai käyttää hymiöitä.

Oppilaan tulisi osata viestiä tiiviisti esim. sähköisissä
 Selviytyy haastattelutilanteesta, kun kyse on arkisista
viestimissä.
tai yleisistä aiheista, osaa haastattelussa ottaa kuulijan
huomioon sekä osaa kuunnella aktiivisesti reagoiden kuu- Oppilaan tulisi osata tehdä omalla äidinkielellään
lemaansa.
muistiinpanoja kohdekielisestä esityksestä, keskustelusta tai ryhmätöistä esim. avainsanoja tai käsitekarttaa apuna käyttäen.
 Selviytyy tavallisista asioimistilanteista.
 Selviytyy rutiininomaisesta haastattelusta, kun kyse on
lähipiiriin liittyvistä asioista.
 Osaa kysyä ja vastata.

82

Luetunymmärtäminen, vastaanottaminen

Kuullunymmärtäminen, vastaanottaminen

Nivelkohta 6. luokka: A1.3

 Pystyy lukemaan pitempiä ja monipuolisempia tekstejä  Pystyy tiedotusvälineitä seuratessaan ymmärtämään
(B1.1).
selkeää puhetta itselleen läheisistä aiheista (B1.1).
Nivelkohta 9. luokka: A2.2

A-kieli, muu
kuin englanti
 Osaa etsiä tietoa selkeästi jäsennellystä tekstistä.
 Ymmärtää sanomalehtien otsikoita ja pystyy poimimaan pääaiheita.

Nivelkohta 9. luokka: A2.2

 Ymmärtää pienimuotoisia esityksiä ja pystyy seuraamaan selkeän keskustelun pääkohtia.
Nivelkohta 6. luokka: A1.3

 Ymmärtää lyhyiden satujen ja kertomusten juonenkulun, ymmärtää lyhyitä viestejä.
 Ymmärtää lyhyitä ohjeita ja dialogeja.
 Pystyy seuraamaan yksinkertaisia ohjeita.
 Pystyy seuraamaan satujen ja kertomusten juonen kulkua ja tunnelmia.
 Tunnistaa tutut sanat tekstistä.
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Suullinen tuottaminen
 Pystyy pitämään lyhyen ja luettelonomaisen esityksen tukisanoja tai käsitekarttaa
apuna käyttäen (A2.2).
Nivelkohta 9.luokka: A2.1

Kirjallinen tuottaminen
 Osaa kirjoittaa pienimuotoisia kertomuksia suhteellisen virheettömästi (A2.2).

Vuorovaikutus, suullinen
 Kykenee ottamaan lähipiiriä käsittelevässä keskustelussa aktiivisen roolin, esim.
osaa esittää vastakysymyksen (A2.2).

Nivelkohta 9. luokka: A2.1
Nivelkohta 9. luokka: A2.1

A-kieli, muu kuin
englanti

 Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia viestejä
(esim. kirje).
 Pystyy puhumaan esim. tutuista teksteistä
ja asioista puukuvaimen tai valmisteltujen
roolien avulla.

 Osaa tiedottaa ja välittää tietoa (esim. julisteet, portfoliotyöt).

 Osaa vastata ja reagoida, kun on kyse
arkisista tai yleisistä aiheista.
Nivelkohta 6. luokka: A1.2

 Osaa välittää yksinkertaisia viestejä.
Nivelkohta 6. luokka: A1.2

 Selviytyy tavallisista asioimistilanteista.
Nivelkohta 6. luokka: A1.2

 Osaa kirjoittaa sanelun mukaan.

 Selviytyy tavallisimmista asioimistilanteista lyhyesti mutta kohteliaasti.
Osaa kysyä ja vastata.

 Osaa kertoa itsestään muutamalla lau Pystyy esittämään rooleja sekä kertomaan seella, pystyy täyttämään lyhyitä lomakkeita,
itsestään ja lähipiiristään suppeaa sanavaosaa kirjoittaa lyhyen postikortin tai viestin
rastoa käyttäen.
apuneuvoja käyttäen.
 Lukee tekstiä ja dialogeja ääneen ymmärrettävästi ääntäen.
 Toistaa perässä ja reagoi automaattisesti
tuttuihin fraaseihin.
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Keskeiset sisällöt
Tilanteet ja aihepiirit ovat pääpiirteittäin samat kaikissa A-kielissä. Kun A-kieli on jokin muu kieli kuin englanti, aihepiirejä käsitellään
suppeammin, sillä kielten rakenteellisuus hidastaa kielen omaksumisen automatisoitumista ja koulun ulkopuolella tapahtuva kielelle
altistuminen on vähäisempää kuin englannin kielen kohdalla.
Kielten opiskelu voidaan aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti jo peruskoulun ensimmäisellä tai toisella luokalla. Opiskelun tavoitteena on luoda onnistumisen kokemuksia ja innostaa kielenopiskeluun ilman suorituspaineita. Pienet kielisuihkut lisäävät oppilaiden
tietoa eri kielistä ja auttavat myöhemmin kielivalinnoissa. Kielisuihkut kannustavat oppilasta valitsemaan myös vähemmän opiskeltuja
kieliä kolmannella luokalla. Varhennettua kielenopiskelua kuvataan tarkemmin luvussa 7.1.

3. luokka

A-englanti

A-kieli muu kuin englanti



lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat
tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti
ja perheenjäsenet, eläimet
koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
harrastukset
perustiedot omasta ja brittikulttuurista



edellisten aihepiirien syventäminen ja laajentaminen
asuminen maalla ja kaupungissa: eläimet,
luonto; rakennettu ympäristö
ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
ammatit
asioiminen perustilanteissa







4. luokka







5. luokka











edellisten aihepiirien syventäminen ja laa
jentaminen
asioiminen erilaisissa paikoissa ja arkielä
män tilanteissa (kauppa, ravintola, lipun osto, peruspuhelinkeskustelu)

lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat
tutut henkilöt, asiat ja toiminnot, kuten koti
ja perheenjäsenet, eläimet
koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
harrastukset
perustiedot omasta ja kohdekulttuurista
edellisten aihepiirien syventäminen ja laajentaminen
asuminen maalla ja kaupungissa: eläimet,
luonto; rakennettu ympäristö
ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot

edellisten aihepiirien syventäminen ja laajentaminen
asioiminen erilaisissa paikoissa ja arkielämän tilanteissa

Valinnainen kieli B-kieli
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6. luokka

7. luokka

8. luokka

9. luokka



edellisten aihepiirien syventäminen ja laa edellisten aihepiirien syventäminen ja laajentaminen
jentaminen
 lisää asioimistilanteita
 lisää asioimistilanteita
 matkustaminen
 matkustaminen
 perustiedot omasta kulttuurista ja englantia  kohdemaan kulttuurin ja elämäntavan laapuhuvien maiden kulttuureista
jentaminen
 integrointi muihin oppiaineisiin (esim. historia, biologia ja maantieto)
Tilanteet ja aihepiirit luokilla 3–6 esiin tulleiden lisäksi.
 asuminen
 asuminen
 vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 koulu
 koulu
 lisää tietoa englantia puhuvista maista (jatkuu 8. ja 9. luokilla)
 terveys ja hyvinvointi: lääkärissä käynti;
 terveys ja hyvinvointi: sairaala, hammasvastuu itsestä ja muista, arjen hallinta
lääkäri; vastuu itsestä ja muista, arjen hallinta
 julkiset palvelut: majoitus, liikenne, rahanvaihto ja matkailu
 julkiset palvelut: majoitus, liikenne, rahanvaihto ja matkailu
 kulttuuri: oman ja kohdemaan kulttuuri; oululainen kulttuuri
 lisää tietoa kohdekieltä puhuvien maiden
elämäntavoista








nuorisokulttuuri
ihmissuhteet
opiskelu ja työ
elinkeinoelämä: mainonta, yrittäjyys ja julkiset palvelut
tiedotusvälineet ja tiedonkulku: TV, radio,
lehdet, puhelin, tietoverkot
kestävä kehitys: ympäristö, luonto, toimintamallit; sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys: suomalaisen kulttuurin vaaliminen,
suvaitsevaisuus






koulun ja opiskelun jälkeen työelämä
tiedotusvälineet ja tiedonkulku: TV, radio,
lehdet, puhelin, tietoverkot
oman ja kohdemaan kulttuuri
kestävä kehitys: ympäristö ja luonto












lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot,
kuten koti ja perheenjäsenet, eläimet
koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
asuminen maalla ja kaupungissa: eläimet, luonto; rakennettu ympäristö
ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot
asioiminen erilaisissa paikoissa ja arkielämän tilanteissa, esim. kauppa, ravintola, lipun osto, peruspuhelinkeskustelu
perustiedot omasta ja kohdekulttuurista
edellisten aihepiirien syventäminen ja
laajentaminen
matkailu: raha, liikenne, majoitus
hyvinvointi
tiedotusvälineet: TV, elokuvat, puhelin,
tietokone
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A- ja B-kielet: rakenteet
Kielten opiskeluun kuuluvat viestinnän kannalta kullekin kielelle keskeinen kielioppi ja lauseenmuodostus. Se, kuinka laajasti ja tarkasti rakenteet
opiskellaan, riippuu oppilaiden ikäkaudesta.
Oheisessa taulukossa on lueteltu perusopetuksen A- ja B- kielten keskeiset rakenteet, jotka ovat viitteellisiä. Rakenteet pohjautuvat opetussuunnitelman keskeisiin tilanteisiin, aihepiireihin sekä kykyyn toimia viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Rakenteet toimivat opetuksen
tukena ja tarkistuslistana erityisesti silloin, kun opettaja työskentelee ilman oppikirjaa ja tekee itse opetusmateriaalin.

A-kielet: rakenteet, vuosiluokat 3–6
Luokat
3–6

A-englanti

A-ranska

A-espanja

A-saksa

A-venäjä

Verbit

yleis- ja kestopreesens
apuverbit
imperatiivi
imperfekti
be going to -rakenne

preesens
apuverbejä
perfekti (passé composé)
lähifutuuri
imperatiivi

preesens
perfekti
futuuri
apuverbejä
gustarse

preesens
apuverbit
perfekti
imperatiivi

Substantiivit

yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
s-genetiivi

yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
sijamuoto: genetiivi

yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
genetiivi

adjektiivien taipuminen

adjektiivien taipuminen

yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
kielteinen artikkeli kein, keine
sijamuoto: akkusatiivi
s-genetiivi nimien yhteydessä
vertailumuodot: komparatiivi

verbien aikamuodot: preesens,
preteriti (mennyt aikamuoto),
futuuri
imperatiivi
liikeverbejä
verbien aspektit
substantiivien suku
yksikkö ja monikko
sijamuodot: muodostus ja käyttö: nominatiivi, genetiivi, datiivi,
akkusatiivi, instrumentaali ja
prepositionaali

tavan adverbien muodos- tavallisimpia adverbeja
taminen

tavallisimpia adverbeja

Adjektiivit vertailumuodot (lyhyet ja
pitkät)
Adverbit

adjektiivien päätteet suvuissa
ja sijamuodoissa
vertailumuodot
tavallisimpia adverbeja
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Pronominit

persoonapronominit: perus-, objekti- ja
omistusmuodot
interrogatiivipronominit
demonstratiivipronominit
indefiniittiipronomineja

ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa
Numeraa- perusluvut
lit
järjestysluvut

ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

persoonapronominit: perus-,
omistus-, akkusatiivi- ja datiivimuodot
refleksiivipronominit
interrogatiivipronominit
demonstratiivipronominit
tavallisimpia indefiniittiipronomineja
ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

perusluvut
järjestysluvut

perusluvut
järjestyslukuja

Lausanajärjestys
seenmuo- (myönteinen, kielteinen,
dostus
kysymys)
There is/are -rakenne
tavallisimmat konjunkitiot

sanajärjestys (myönteinen,
kielteinen)
intonaatiokysymys
Il y a -rakenne

välimerkit kysymyksissä ja
huudahduksissa
intonaatiokysymykset
hay-rakenne

Prepositiot

persoonapronominit: perusja omistusmuodot
interrogatiivipronominit
demonstratiivipronominit
tavallisimpia indefiniittiipronomineja

A-kielet: rakenteet, vuosiluokat 7–9
A-englanti
A-ranska
Verbit

kestomuodot
perfekti
pluskvamperfekti
futuuri ja ehtolause
I ja II konditionaali ja ehtolause
passiivi
infinitiivi ja -ing-muoto
tavallisia fraasiverbejä

imperfekti (imperfektin ja
perfektin käytön ero)
perfekti
pluskvamperfekti
päätteellinen futuuri ja ehtolause
imperatiivi
I (ja II) konditionaali ja ehtolause
passiivi: preesens ja imperfekti
subjunktiivi, gerundi
refleksiiviverbit

A-espanja
epäsäännölliset preesensmuodot
refleksiiviverbit
imperfekti
preteriti
konditionaali
gerundi ja kestopreesens
pluskvamperfekti
passiivi
subjunktiivin esittely
ser ja estar

persoonapronominit: perusja omistusmuoto, akkusatiivi,
datiivi
interrogatiivipronominit

persoonapronominien nominatiivi-, genetiivi-, datiivi-,
akkusatiivi-, instrumentaali- ja
prepositionaalimuodot
kysyviä pronomineja
possessiivipronominit

ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

tavallisimpia prepositioita

perusluvut
perus- ja järjestysluvut
järjestysluvut päiväyksen yh- lukusana + ikää, aikaa, rateydessä
hayksikköä tarkoittava substantiivi
päälauseen sanajärjestys
päälause
(myönteinen, kielteinen, ky- myönteinen, kielteinen ja kysymys)
symyslause
intonaatiokysymys

A-saksa
eriävät yhdysverbit
imperfekti
pluskvamperfekti
futuuri
imperatiivi
würde-rakenne ja konjunktiivin imperfekti
man-rakenne
passiivi: preesens ja imperfekti
zu-partikkelin käyttö
refleksiiviverbit

A-venäjä
verbien infinitiivi
refleksiiviverbit
konditionaali
imperatiivi (osittain kertausta)
verbien aspektit (osittain kertausta)
etuliitteettömät ja etuliitteelliset liikeverbit
gerundin preesens ja preteriti
partisiipin preesens
passiivi

88

Substantiivit

aine-ja ryhmäsanat
maantieteelliset erisnimet
ja artikkelin käyttö
paljoussanat

Adjektiivit

Adverbit

vertailumuodot

Pronominit

relatiivipronominit
refleksiivipronominit
itsenäiset omistuspronomnit
indefiniittipronominit

Prepositiot

lisää prepositioilmaisuja

Numeraalit
Lauseenmuodostus

sijamuoto: partitiivi

suomen kielen yhdyssa- sijamuoto: datiivi
noja vastaavat fraasit
maantieteellisiä erisnimiä
sijamuoto: genetiivi

yksikön ja monikon sijamuotojen
muodostus
ja käyttö (osittain kertausta)

vertailumuodot
adjektiivin paikka

ser/estar + adjektiivi
adjektiivin vertailu
adjektiivin paikka

relatiivipronominit
itsenäiset omistuspronominit
indefiniittipronominit
interrogatiivipronominit
demonstratiivipronominit
objekti- ja adverbiaalipronominit
lisää prepositioilmaisuja

objekti ja datiivipronomi- relatiivipronominit
nit
indefiniittipronominit
itsenäiset possessiivipronominit
tavalliset relatiivipronominit
indefiniittipronomineja
lisää prepositioilmaisuja akkusatiivia ja datiivia vaativat prepositiot
vaihtoprepositiot
järjestysluvut
järjestysluvut

adjektiivien päätteet yksikössä ja
monikossa
(osittain kertausta)
vertailumuodot (osittain kertausta)
lyhyet adjektiivit
lisää adverbeja
vertailumuodot
interrogatiivipronominien taivutus
persoonapronominien taivutus (osittain kertausta)
demonstratiivipronominien taivutus,
toinen toistaan -pronominin taivutus
kieltopronominit datiivin kanssa

järjestysluvut

SPOTPA
liikkuvat määreet
epäsuora kysymys
konjunktiot ja tekstin sidosteisuus

vertailumuodot: superlatiivi
adjektiivin taivutus
vertailu: komparatiivi, superlatiivi

käänteinen sanajärjestys ky- sanajärjestys; akkusatii- sivulause
symyksissä
vi- ja datiivipronominien Es gibt -rakenne
konjunktiot
sekä kieltosanan sijoittuminen lauseessa

lisää prepositioilmauksia

kollektiivilukusanat
lukusanojen taivutus
vuosiluvut ja päivämäärät
jotta-rakenne
ehtolauseet
pää- ja sivulauseita
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B-kielet: rakenteet, vuosiluokat 8–9
B-ranska
preesens
Verbit

Substantiivit

apuverbejä
perfekti (passé composé)
lähifutuuri
imperatiivi
yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
partitiivi
genetiivi

Adjektiivit

adjektiivien taipuminen
vertailumuodot

Adverbit

tavallisimpia adverbejä

Pronominit

persoonapronominit: perus- ja
omistusmuodot
interrogatiivipronominit
demonstratiivipronominit
(tavallisimpia) indefiniittiipronomineja
ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

Prepositiot

Numeraa- perusluvut
järjestysluvut
lit
Lauseenseenmuodostus

sanajärjestys (myönteinen, kielteinen)
intonaatiokysymys
Il y a -rakenne

B-saksa

B-venäjä

B-espanja

preesens
apuverbit
perfekti
imperatiivi
imperfekti: war, hatte
yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö
kielteinen artikkeli kein, keine
akkusatiivi, datiivi
s-genetiivi nimien yhteydessä
vertailumuodot: komparatiivi

preesens
preteriti
futuuri: olla-verbi

preesens
perfekti
pluskvamperfekti
futuuri
gerundi ja kestopreesens
substantiivien suku
yksikkö ja monikko
artikkelin käyttö

persoonapronominit: perus- ja omistusmuoto, akkusatiivi-, datiivi- ja
interrogatiivipronominit

substantiivien suku
monikon nominatiivi
yksikön sijataivutus

yksikön nominatiivitaivutus substantiivin suvun mukaan
monikon nominatiivi
adverbien muodostus

adjektiivin taipuminen

persoonapronominien sijataivutus
demonstratiivi- ja possessiivipronominien nominatiivi suvun ja luvun
mukaan

persoonapronominit: perusmuodot
akkusatiivi- ja datiivimuodot
refleksiivipronominit
demonstratiivipronominit

tavallisimpia adverbeja

ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

ajan ja paikan yhteydessä
sanonnoissa

perusluvut
järjestysluvut päiväyksen yhteydessä

perusluvut

intonaatiokysymys
välimerkit kysymyksissä ja
huudahduksissa
sanajärjestys
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Ruotsi B-kielenä
Ruotsin kielen opiskeleminen antaa oppilaalle kielelliset, viestinnälliset ja kulttuurilliset valmiudet, jotka puolestaan luovat pohjan
pohjoismaisten kulttuurien ja kansojen ymmärtämiselle. Ruotsin kieltä tarvitaan jatko-opinnoissa, työelämässä ja vapaa-aikana,
esimerkiksi pohjoismaiseen kulttuuritarjontaan tutustuttaessa.

Viestintästrategiat
Luetunymmärtäminen,
vastaanottaminen

Kuullunymmärtäminen,
vastaanottaminen

 Ymmärtää pidemmän tekstin pääkohdat
ja yksityiskohtia.

 Pystyy tunnistamaan aihepiirin uudessa
tilanteessa.

Nivelkohta 9. luokka: A2.1

Suullinen tuottaminen

 Pystyy osallistumaan lyhyeen, rutiininomaiseen keskusteluun omista, itselle  Osaa kirjoittaa kohtalaisen virheetläheisistä asioista.
tömästi.

Nivelkohta 9. luokka: A2.1
Nivelkohta 9. luokka: A1.3

Ruotsi Bkielenä

 Pystyy poimimaan pääaiheita lyhyehkös-  Ymmärtää pienimuotoisia esityksiä.
tä tekstistä.
 Ymmärtää lyhyiden kertomusten juonen
 Pystyy lukemaan, seuraamaan ja toteut- kulun, ymmärtää lyhyitä viestejä.
tamaan helppoja ja selkeitä ohjeita.
 Ymmärtää lyhyitä ohjeita ja dialogeja.
 Pystyy seuraamaan kertomusten juonenkulkua.
 Tunnistaa tutut sanat tekstistä.

Kirjallinen tuottaminen

 Pystyy puhumaan tutuista, helpoista
teksteistä ja asioista puukuvaimen tai
valmisteltujen roolien avulla.

Nivelkohta 9. luokka: A1.3

 Osaa kirjoittaa kokonaisilla virkkeillä
kuvauksia, kertomuksia ja kirjeitä.

 Selviytyy tavallisista asioimistilanteista  Osaa kirjoittaa lyhyen postikortin tai
ja pystyy välittämään yksinkertaisia vies- viestin.
tejä.
 Osaa kertoa itsestään, pystyy täyt Pystyy esittämään valmiita rooleja se- tämään lyhyitä lomakkeita (esim. henkä kertomaan itsestään ja lähipiiristään.
kilötiedot).
 Lukee tekstiä ja dialogeja ääneen.
 Toistaa perässä ja reagoi automaattisesti tuttuihin fraaseihin.

 Osaa kirjoittaa yksinkertaisen sanelun mukaan.
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Ruotsi B-kielenä: keskeiset sisällöt, vuosiluokat 7–9
7. luokka ->
 lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja
toiminnot, kuten koti ja perheenjäsenet, ystävät, lemmikkieläimet
 koulu ja oppilastoverit sekä opettajat
 asuminen maalla ja kaupungissa: luonto ja eläimet, rakennettu ympäristö
 ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnat
 matkustaminen ja asioiminen erilaisissa paikoissa ja arkielämän tilanteissa
(kauppa, ravintola, lipun osto)
 suomenruotsalaisuus, alustava tutustuminen ruotsalaiseen kulttuuriin

8. luokka ->
 7. luokan aihepiirien ja tilanteiden
syventäminen ja laajentaminen
 peruspuhelinkeskustelu
 tunteet, terveys, hyvinvointi ja suvaitsevaisuus
 tiedotusvälineet

9. luokka
 edellisten lisäksi: perustiedot
omasta, ruotsalaisesta ja
muusta pohjoismaisesta kulttuurista
 työ ja ammatit
 kansainvälisyys ja suvaitsevaisuus

Ruotsi B-kielenä: rakenteet, vuosiluokat 7–9
Oheisessa taulukossa on lueteltu perusopetuksen B-ruotsin keskeiset rakenteet, jotka ovat viitteellisiä. Rakenteet pohjautuvat opetussuunnitelman keskeisiin tilanteisiin, aihepiireihin sekä kykyyn toimia viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Rakenteet toimivat opetuksen tukena ja tarkistuslistana erityisesti silloin, kun opettaja työskentelee ilman oppikirjaa ja tekee opetusmateriaalia itse.
Verbit
aikamuodot aktiivissa
käskymuoto
man-rakenne
s-passiivin tunnistaminen

Substantiivit
en/ett
monikot
epämääräinen ja määräinen muoto
ainesanat (paljoussanat)

Pronominit
Prepositiot
persoonapronominit (subjekti- ja ob- tavallisimmat prepositiot
jektimuodot)
omistuspronominit
interrogatiivipronominit
indefiniittipronominit
demonstratiivipronominit

Adjektiivit
yksikkö- ja monikkomuodot
vertailumuodot

Adverbit
adverbin muodostaminen
adjektiivista

Numeraalit
perusluvut
järjestysluvut

Lauseenmuodostus
pää- ja sivulauseen sanajärjestys
kysymyslause
konjunktiot
det-lauseet
ehtovirkkeet
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7.3.4

Matematiikka

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen
ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa ja sen tulee ohjata oppilasta löytämään
asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Matematiikan merkitys on nähtävä laajasti − se vaikuttaa oppilaan henkiseen kasvamiseen sekä edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja
sosiaalista vuorovaikutusta.
Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan
käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä
yhdistettäessä oppilaan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään.
Arkipäivän tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai
toiminnan avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää oppilaan
oppimisprosessin tukemisessa mahdollisuuksien mukaan.
Matematiikan opiskeluun suunniteltu oppimisympäristö tukee ja edistää oppilaan oppimista. Monipuoliset havainto- ja demonstraatiomateriaalit tuovat konkreettisuutta opiskeluun. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.
Työtavat
Opetuksessa käytetään mahdollisimman monipuolisia ja havainnollisia työtapoja. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon:
 opetussuunnitelman perusteiden tavoitteet
 opetussuunnitelman perusteissa esitetyt ajattelun taitojen ja menetelmien keskeiset sisällöt
 oppilaat (esim. kehitysvaihe, erilaisuus, luokkayhteisö)
 oppilaskeskeisyys ja toiminnallisuus
 tarkoituksenmukaisuus opiskeltavan asian kannalta
 oppimateriaalin tarjoamat mahdollisuudet.
Työtapoina voivat olla esimerkiksi
opettajajohtoinen kyselevä opetus, ongelmakeskeinen opetus, itsenäinen opiskelu, mallintaminen, tietokoneavusteinen opetus, työpistetyöskentely, toiminnallinen lähestymistapa, yhteistoiminnallinen työtapa, projektityöt, urakkatyöskentely, pelit ja leikit.
Erilaiset oppimistyylit ja mahdolliset oppimisvaikeudet huomioidaan harjaannuttamalla monipuolisesti mm.
muistia, tarkkaavaisuutta, päättelykykyä, kielellisiä toimintoja, visuaalista havainnointia ja motoriikkaa.
Oppimisympäristö
Hyvin suunnitellun oppimisympäristön avulla voidaan lisätä matematiikan opiskeluun vaihtelua ja kiinnostavuutta, jolloin keskeisten perustaitojen jatkuva harjoittelu saadaan mielekkääksi. Oppimisympäristön suunnittelussa huomioidaan monipuoliset ja toiminnalliset välineet sekä oppimispelit. Erilaiset opetusohjelmat tietokoneilla tukevat myös matematiikan opiskelua.
Arviointi
Opintojen aikainen arviointi perustuu oppilaan omaan oppimis- ja kasvamisprosessiin. Sen tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä kuvata hänen etenemistään opinnoissa. Oppilasarvioinnin yhtenä perustehtävänä on myös oppilaan itsearviointikyvyn kehittäminen. Opettajan ja oppilaan väliset keskustelut selkeyttävät lisäksi tavoitteiden asettelua ja osaamisen tason mittausta. Arvioinnissa huomioidaan, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja toimii yhteistyössä toisten kanssa.
Päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8–9. Oppilaan
osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta monipuoliseen näyttöön perustuen.
Aihekokonaisuudet
Matematiikka tarjoaa työvälineen sekä keinoja kaikkien aihekokonaisuuksien käsittelyyn. Vuosiluokittain on
lueteltu esimerkkejä aihekokonaisuuksista. Näistä voi jokainen koulu valita vahvuuksiensa mukaan itselleen
sopivat painotukset.
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1.–2. luokat
Alkuopetuksessa matematiikan oppimisessa on lähtökohtana lapselle tuttu arkielämän tilanne, joka virittää kokeilevaan ja ongelmakeskeiseen työskentelyyn sekä
pohdintaan. Alusta alkaen matematiikan opiskelussa tähdätään käsitteiden ymmärtämiseen. Se tapahtuu konkreettisen toiminnan kautta leikinomaisuutta korostaen. Oppilaan tulisi saada taitotasostaan riippumatta rakennella ja tehdä käsillään malleja kyetäkseen luomaan oikeita mielikuvia matematiikan abstraktista maailmasta.
Keskustelun merkitys kaikissa oppimistilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Aikuisen ohjaamassa keskustelussa oikeat käsitteet ja ajattelumallit siirtyvät vähitellen
oppilaan sanavarastoon ja sitä myöten aktiiviseen käyttöön. Oppilas perustelee ratkaisunsa joko suullisesti tai kirjallisesti käyttäen erilaisia havaintovälineitä. Oppilaita rohkaistaan tekemään päätelmiä ja löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita. Havaintojen tekeminen on
ongelmakeskeisen matematiikan opetuksen keskeisiä tavoitteita. Näin oppilas oppii vähitellen matemaattista lukutaitoa.

1. vuosiluokka
Tavoitteet

Sisällöt

Oppilas oppii










ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään monipuolisesti lukujonotaitoja lukualueella 0–20
lukemaan ja kirjoittamaan luvut 0–100
ymmärtämään kymmenjärjestelmän rakentumisperiaatteen
laskemaan yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0–20
päässälaskuna
perustelemaan ja sanallistamaan ratkaisunsa
tunnistamaan kaksi- ja kolmiulotteisia muotoja
tietämään geometriset peruskäsitteet pisteen, janan ja
murtoviivan
mittaamaan pituutta ja massaa
etsimään, keräämään ja tallentamaan tietoa sekä lukemaan yksinkertaisia taulukoita ja diagrammeja.

Luvut ja laskutoimitukset








lukualue 0–100
(keskeinen lukualue 0–20):
lukumäärä – lukusana, numerosymboli,
suuruusvertailu, lukujen hajottaminen ja
kokoaminen sekä lukujonon tulkitseminen
ja kirjoittaminen
kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate
yhteen- ja vähennyslaskut 0–20:
yhteenlaskun vaihdannaisuus, vähennyslaskun tarkistaminen yhteenlaskun avulla
ja puuttuva tekijä yhteen- ja vähennyslaskuissa
yksinkertaista erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista

Geometria

Mittaaminen
ja taulukot



ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi,
kuvailu ja nimeäminen
 geometriset peruskäsitteet,
piste, jana, suora ja kulma,
sekä niiden yhteys yksinkertaisimpiin tasokuvioihin
 kaksiulotteisten muotojen tekeminen, piirtäminen ja jäljentäminen (nelikulmio, kolmio ja
ympyrä)



pituus, aika (tasa- ja puolet
tunnit) ja raha
(€ ja snt)



yksinkertaiset
taulukot ja diagrammit
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2. vuosiluokka
Tavoitteet

Sisällöt

Oppilas oppii

Luvut ja laskutoimitukset

Geometria

Mittaaminen ja
taulukot



















ymmärtämään lukukäsitteen ja oppii käyttämään monipuolisesti lukujonotaitoja lukualueella 0–100
lukemaan ja kirjoittamaan luvut 0–1000
hallitsemaan lukualueen 0–20 yhteen- ja vähennyslaskut automaation
tasolla
laskemaan yhteen- ja vähennyslaskuja lukualueella 0–100 (allekkainlaskut: muistinumero ja lainaaminen)
hallitsemaan kertotaulut 0–5 ja käyttämään konkreetteja malleja
ratkaisemaan sanallisia tehtäviä ja yksinkertaisia ongelmia sekä kykenee perustelemaan ratkaisunsa
tunnistamaan, selostamaan ja nimeämään sekä rakentamaan, jäljentämään ja piirtämään kaksi- ja kolmiulotteisia muotoja
tietämään geometriset peruskäsitteet puolisuoran, suoran ja kulman
käyttämään tärkeimpiä mittayksiköitä, vertailemaan ja muuntamaan
niitä sekä arvioimaan mittaustuloksia
esittämään tietoja pylväsdiagrammina.

luokan sisältöjä kerrataan ja
laajennetaan. Lisäksi:
 lukualue 0–1000
(keskeinen lukualue 0–100):


yhteen- ja vähennyslaskua
sekä laskutoimitusten väliset
yhteydet luonnollisilla luvuilla
(lukualueella 0–100)



kertolasku ja kertotauluja



jakolaskuja ja murtolukuja
konkreettisilla välineillä

geometriset peruskäsitteet kuten murtoviiva ja
puolisuora
 kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja
rakentaminen
 yksinkertaisia suurennoksia ja peilauksia

pituus (mm, m, km),
massa (g, kg), pintaala konkreettisesti, tilavuus (dl, l), aika
(min, h, d, kk, a)
 hinta (eurot ja sentit)
 yksinkertaiset taulukot ja diagrammit

Vuosiluokat 3–5
Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumisen pohjaksi.
Matematiikan opetus etenee systemaattisesti ja luo kestävän pohjan matematiikan käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Opetuksen lähtökohtana ovat
oppilaan kokemukset ja ajattelumallit. Tutkien ja havainnoiden edetään matematiikan käsitteiden muodostamiseen, ymmärtämiseen ja käyttämiseen. Virikkeellisestä opiskeluympäristöstä havainnoidaan ilmiöitä, joista opitaan löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita.
Samalla opitaan esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta. Työtapojen valinnassa otetaan huomioon myös se, että oppilas oppii perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään ratkaisujaan muille. Hyvä peruslaskutaito on edellytys matematiikan opiskelulle ja matemaattisten ongelmien ratkaisulle. Oppilasta ohjataan työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti.
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3.–5. vuosiluokkien tavoitteet
Oppilas oppii
 tutkien ja havainnoiden muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä
 käyttämään matemaattisia käsitteitä
 peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia sekä syy-seuraussuhteita
 perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään sekä esittämään ratkaisujaan muille
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta
 käyttämään sääntöjä ja noudattamaan ohjeita
 keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä.

3. vuosiluokka (1.–2. luokkien sisältöjä kerrataan ja laajennetaan)
Luvut ja laskutoimitukset
Algebra ja funktiot
Geometria










lukualue 0–10 000
kellonajat
lukujen luokittelua, järjestämistä
yhteen- ja vähennyslaskuja: algoritmit, muistinumerot, lainaaminen
kerto- ja jakolaskuja: kertotaulut, kertolaskun algoritmi, jakolaskuja päässä
laskujärjestys
murtolukukäsite
tulosten arviointi, tarkistaminen ja
pyöristäminen
kellonajat, tutustuminen 60-järjestelmään




säännönmukaisuuksia
lukujonojen tulkitseminen
ja kirjoittaminen
 yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisujen etsimistä
päättelemällä
 lausekkeen käsite, yksinkertaisten lausekkeiden
kirjoittaminen










Tietojen käsittely, Esimerkkejä aihekotilastot ja todennä- konaisuuksista
köisyys

yhdenmuotoisuus, suuren tietojen etsiminen, kenokset ja pienennökset
rääminen, tallentamipeilaus, symmetria, yhtenen ja esittäminen
nevyys
 yksinkertaiset taulukot
erilaisten monikulmioiden tutja diagrammit
kiminen ja luokittelu, monikulmion piiri
kappaleiden geometristen
ominaisuuksien tutkiminen
mittaamisen periaatteen vahvistaminen
mittayksiköiden käyttöä, vertailua ja muuntamista
mittaustuloksen arviointia ja
mittauksen tarkistaminen

Turvallisuus ja liikenne
 tietojen keräämistä, taulukoiden sekä diagrammien laadintaa liikenneasioista
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 tilastojen tulkintaa ja keräämistä
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4. vuosiluokka
Luvut ja laskutoimitukset

Algebra ja funktiot

Geometria
















kymmenjärjestelmäkäsitteen varmentaminen
(luvut 0–100 000)
kertolasku: kaksinumeroinen kertoja
jakolaskut: jakokulma, yksinumeroinen jakaja
lukujen luokittelua, järjestämistä
laskujärjestys, lausekkeiden kirjoittaminen, sulkeiden käyttö
desimaaliluvun käsite, desimaaliluvun ja murtoluvun välinen yhteys
murto- ja desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslaskua
tulosten arviointi, tarkistaminen ja pyöristäminen
negatiivisen kokonaisluvun käsitteen pohjustaminen (lämpömittari)

5. vuosiluokka
Luvut ja laskutoimitukset









säännönmukaisuuksia,
suhteita ja riippuvuuksia
käytännön esimerkein
 yhtälöiden ratkaisujen
etsimistä päättelemällä
 lausekkeiden tulkitseminen ja kirjoittaminen
 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen
















Esimerkkejä aihekokonaisuuksista

tasokuvioita: tunnistus,
 tietojen etsiminen, Turvallisuus ja liikenne
piirtäminen, nimitykset,
kerääminen, tal tietojen keräämistä, tauluokittelu
lentaminen ja esitlukoiden ja diagrammien
monikulmioiden pinta-aloja
täminen
laadintaa liikenneasioispeilaus, symmetria, yh taulukot ja diata
tenevyys
grammit
Vastuu ympäristöstä,
yhdensuuntaiset ja kohhyvinvoinnista ja kestätisuorat suorat
västä tulevaisuudesta
kulman mitta ja kulmien
luokittelu
 tilastojen tulkintaa ja kemittaamisen periaatteen
räämistä ympäristöön
vahvistaminen
liittyvästä aiheesta
mittaustuloksen arviointia
ja mittauksen tarkistaminen

Algebra ja funktiot Geometria

kerto- ja jakolasku: kaksinumeroinen  säännönmukaisuukjakaja.
sia, suhteita ja riippulukujen luokittelua, järjestämistä,
vuuksia käytännön
säännönmukaisuuksia
esimerkein
murtoluvut: laventaminen ja supista yhtälöiden ja epäyhtäminen, erinimisten murtolukujen yhlöiden ratkaisujen etteen- ja vähennyslasku, kertominen ja
simistä päättelemällä
jakaminen luonnollisilla luvuilla
 lukujonojen tulkintaa ja
murtoluvun, desimaaliluvun ja prokirjoittamista
senttiluvun käsitteet ja niiden väliset
yhteydet
tulosten arviointi, tarkistaminen ja
pyöristäminen

Tietojen käsittely, tilastot ja todennäköisyys

yhdenmuotoisuus, suurennokset ja
pienennökset ja mittakaava
ympyrä ja sen osia
kulman mittaaminen ja kulmien
luokittelu
kolmion ja nelikulmion kulmien
summa
mittayksiköiden käyttöä, vertailua
ja muuntamista
mittaamisen periaatteen vahvistaminen
mittaustuloksen arviointia ja mittauksen tarkistaminen

Tietojen käsittely, tilastot ja todennäköisyys

Esimerkkejä aihekokonaisuuksista












tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja
esittäminen
koordinaatiston 1. neljännes
taulukot ja diagrammit
keskiarvon käsite ja laskeminen
tietojen luokittelu ja järjestäminen, tyyppiarvon ja
mediaanin käsitteiden
pohjustaminen
esimerkkejä todennäköisyydestä

Kulttuuriidentiteetti ja kansainvälisyys
 tilastotulkintoja erilaisten maiden elinoloista
 Turvallisuus ja liikenne
 tietojen keräämistä
ja taulukoiden laadintaa liikenneasioista (fysiikka)
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6.–9. luokat
Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on matematiikan osaamisen vahvistaminen ja riittävien perusvalmiuksien
tarjoaminen. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelutapojen oppiminen sekä muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen.
Tavoitteena on herättää myönteinen asenne ja kiinnostus matematiikkaa kohtaan. Yhteiskunnassa ja jatko-opinnoissa tarvittavien
perustaitojen lisäksi oppilas osaa käyttää ja ymmärtää matematiikan käsitteitä, sääntöjä ja menetelmiä loogisesti ja luovasti erilaisten ongelmien ja tehtävien ratkaisussa.
Opetuksessa käytetään sellaisia menetelmiä ja työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppimista siten, että oppilas harjaantuu
esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella sekä näkemään säännönmukaisuuksia. Opiskeluympäristö rakennetaan sellaiseksi, että se motivoi työskentelemään keskittyneesti, mahdollistaa monipuolisen tiedonhankinnan, kannustaa soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja kehittää vuorovaikutustaitoja.
Opettaja valitsee menetelmät ja työtavat, jotka antavat mahdollisuuden ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan sekä tukevat ja
ohjaavat oppilaan oppimista. Oppimisprosessiin kuuluu se, että oppilas ottaa vastuuta omasta oppimisesta ja sen arvioinnista sekä
harjoittelee antamaan ja vastaanottamaan palautetta. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden yksilölliset erot.
6.–9. vuosiluokkien tavoitteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä
 ratkaisemaan matemaattisia ongelmia
 loogista ja luovaa ajattelua
 soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankinnassa
 ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään
 esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella
 näkemään säännönmukaisuuksia
 työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä.

6. vuosiluokka
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Luvut ja laskutoimitukset










Algebra ja funktiot

peruslaskutoimitusten varmentami-  yhtälöiden ja epäyhnen, laskulausekkeiden kirjoittamitälöiden ratkaisujen
nen
etsimistä päätteleaikalaskut, aikaväli
mällä, yhtälön ratmurtolukulaskujen varmentaminen
kaisun periaate
kertominen ja jakaminen desimaali-  lukuparin esittämiluvuilla
nen koordinaatistosprosenttilaskut: prosenttiluvun, prosa
senttiarvon ja muutosprosentin laskeminen
pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö
suhde

Geometria









Todennäköisyys Esimerkkejä aihekokonaija tilastot
suuksista

kolmioihin ja nelikulmioihin
 tietojen keräämiliittyviä käsitteitä
nen, muuntaminen
säännölliset monikulmiot
ja esittäminen
tasokuvioiden piirin ja monikäyttökelpoisessa
kulmioiden pinta-alan lasmuodossa
keminen
 diagrammien tulsuorakulmaisen särmiön
kinta
piirtäminen, sen tilavuuden  keskiarvon määritja pinta-alan pohjustaminen
täminen
myös mittaamalla
mittayksiköt ja niiden muunnokset
yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys, mittakaava

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 leirikoulujen rahoituksen seurantaa ja
diagrammien laadintaa esim. taulukkolaskentaohjelmalla
Turvallisuus ja liikenne
 tietojen keräämistä, taulukoiden ja
diagrammien laadintaa liikenneasioista
Viestintä ja mediataito
 diagrammien laatimista taulukkolaskennalla (esim. maapallon energiavaroista ja sähkön tuotantotavoista)

7. vuosiluokka
Luvut ja laskutoimitukset

Algebra ja funktiot

Geometria

Esimerkkejä aihekokonaisuuksista












Ihmisenä kasvaminen
 esim. tupakoitsijan menojen laskeminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 eri maiden mittajärjestelmiä
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 kaupankäyntiin, postiin ja matkustamiseen liittyvä
laskenta ja/tai projektityöt
Turvallisuus ja liikenne
 mopoilijan/autoilijan kulujen laskenta
Viestintä ja mediataito
 projektitöiden kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
 taulukkolaskenta ja diagrammien piirtäminen
 tietojen haku internetistä
 kuvaajien piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
 geometrinen piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla








lukujoukot
vastaluku, itseisarvo, käänteisluku
peruslaskutoimitukset kokonais-,
murto- ja desimaaliluvuilla myös
negatiivisilla luvuilla
luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä
lausekkeiden sieventäminen
potenssi, eksponenttina kokonaisluku
juuren käsite ja laskutoimituksia
neliöjuurella
arviointi ja mittaaminen, merkitsevät numerot
pyöristyssäännöt

muuttujakäsite
lauseke ja sen sieventäminen
lausekkeen arvon laskeminen
potenssilauseke ja sen sieventäminen
 polynomin käsite, polynomien yhteen- ja vähennyslasku, polynomin
kertominen vakiolla, monomin jakaminen luvulla
 lineaarisen yhtälön ratkaiseminen
 lukujonojen tutkimista











tasokuvioihin liittyviä
käsitteitä ja osia
tasokuvioiden piirin ja
pinta-alan laskeminen
kappaleiden nimeäminen ja luokittelu ja piirtäminen
geometrista piirtämistä
yhtenevyyskuvauksia:
peilaukset, kierto ja siirto tasossa
kulmien sekä kolmion ja
ympyrän välisiä yhteyksiä
koordinaatisto
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8. vuosiluokka
Luvut ja laskutoimitukset,
algebra ja funktiot

Geometria















prosenttilaskut
suhde ja verrannollisuus
potenssilauseke ja sen sieventäminen
polynomit: kertaus, polynomien kerto- ja
jakolasku
yhtälöiden ratkaiseminen
riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla
suoraan ja kääntäen verrannollisuus
verranto
vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
suoran yhtälö kuvaajasta

yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys, mittakaava
 Pythagoraan lause
 trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen
 ympyrägeometriaa

Todennäköisyys ja tilastot
(VUOSILUOKKA
PÄÄTETTÄVISSÄ
KOULUKOHTAISESTI)
 todennäköisyyden käsite
 frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
 keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
 hajonnan käsite
 diagrammien tulkinta
 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

Esimerkkejä aihekokonaisuuksista

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 kaupankäyntiin liittyvä prosenttilaskenta
 oman luokan varojen keräyksen suunnittelu ja seuranta
 korkolaskenta ja laina-asiat
 geometrian soveltaminen arkielämään
Viestintä ja mediataito
 projektitöiden kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
 taulukkolaskenta ja diagrammien piirtäminen
 tietojen, mm. tilastojen, haku Internetistä
 kuvaajien piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
 geometrinen piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
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9. vuosiluokka

Algebra ja funktiot










Geometria

yhtälö, epäyhtälö, määrittely- ja ratkaisu ympyrägeometriaa
joukko
 kappaleen tilavuuden
yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesja pinta-alan laskemiti ja graafisesti
nen
sanallisten tehtävien ratkaiseminen yhtälöparin avulla
funktion arvon laskeminen
funktion kuvaajan piirtäminen ja tulkinta
funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja
väheneminen
lineaarinen funktio

Todennäköisyys ja tilastot
(VUOSILUOKKA
PÄÄTETTÄVISSÄ
KOULUKOHTAISESTI)
 todennäköisyyden käsite
 frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi
 keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen
 hajonnan käsite
 diagrammien tulkinta
 tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa

Esimerkkejä aihekokonaisuuksista

Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 talousarvion laatiminen taulukkolaskentaohjelmalla
 geometrian soveltaminen käytännön elämään
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 radioaktiivinen hajoaminen ja sen seuraukset
Viestintä ja mediataito
 projektitöiden kirjoittaminen tekstinkäsittelyohjelmalla
 tilastollisten tunnuslukujen määrittäminen taulukkolaskentaohjelmalla,
 diagrammien piirtäminen
 tietojen, mm. tilastojen, haku Internetistä (tilastokeskuksen
 verkkokoulu)
 kuvaajien piirtäminen matemaattisilla ohjelmilla
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7.3.5

Ympäristö- ja luonnontieto

Vuosiluokat 1–4
Ympäristö- ja luonnontiedon keskeisenä tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta. Oppisisältöinä ovat biologiaan, maantietoon, fysiikkaan, kemiaan
ja terveystietoon liittyviä aihealueita, joiden opiskelu on kestävän elämäntavan
mukaista. Koulun jokapäiväisten arkikäytänteiden sekä erilaisten esimerkkien
kautta luodaan oppilaalle myönteisiä asenteita sekä annetaan riittävästi tietoja ja
taitoja kestävän elämäntavan muodostamiseen.
Ympäristö- ja luonnontiedon opetus perustuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen oppimiseen, jossa oppilas tutkii aktiivisesti ympäristöään ja häneen itseensä liittyviä asioita, ilmiöitä ja tapahtumia. Lähtökohtana ovat myös oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Oppimistilanteet tulee kytkeytyä oppilaiden kokemusmaailmaan ja siihen perspektiiviin, miten oppilaat maailmaa katselevat. Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa työskennellään myös mahdollisimman paljon maastossa.
Toimintaympäristönä ovat sekä luokkatilat että lähimaastot. Oppilas tutustuu ohjatusti erilaisiin rakennettuihin ympäristöihin sekä luonnonympäristöihin maastotöiden sekä retkien
ja opintokäyntien kautta. Oulussa on runsaasti tarjolla opetusta tukevia kohteita, esimerkiksi luontopolut, eläintieteellinen museo, kasvitieteellinen puutarha, puistot, Turkansaaren ja Ainolan museot sekä erilaiset rakennetut ympäristöt. Timosenkosken Luontokoulua
on kehitetty ja tullaan kehittämään ympäristö- ja luonnontiedon oppimisympäristönä, jossa annetaan opetusta sekä oppilaille että opettajille ja lainataan tarvittavaa välineistöä
kouluille.
Tutkivaan oppimiseen liittyen kouluilla tulee olla käytössään tarvittavat välineet yksinkertaisten luonnontieteellisten tutkimusten sekä havaintojen tekemiseen. Välineitä tulisi olla
niin paljon, että oppilas saisi henkilökohtaisesti tai pienissä ryhmissä tehdä havaintojaan
ja mittauksiaan. Sähköisten viestimien käyttäminen ympäristö- ja luonnontiedossa on
luontevaa sekä tiedon hakemisessa että esittämisessä.
Ympäristö- ja luonnontiedon opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja kehittämään
oppimista, ajattelua sekä ongelmanratkaisutaitoja, työskentelytaitoja sekä sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista. Työtavoilla voidaan myös huomioida erilaiset oppijat. Työtapojen tulee tukea lapselle ominaista luovaa toimintaa sekä elämyksiä ja leikkejä.
Alkuopetuksessa korostuu oppimaan oppimisen valmiuksien kehittäminen. 1. –2. luokkaasteilla ympäristö- ja luonnontiedossa käsitellään lapsen hallitsemia kokonaisuuksia, jotka samalla antavat aiheita muulle työskentelylle ja luovat perustaa myöhemmille oppimistilanteille. Alkuopetuksessa kokemuksellisen ja elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. Elämykset ja kokemukset myös rikastuttavat ja tehostavat oppimista ja tuottavat oppimisen iloa.
3. ja 4. luokalla opitaan erilaisia tiedon käsittelyn taitoja lähdeaineistoja käyttämällä. Oppilas harjaantuu käyttämään erilaisia tutkimusvälineitä sekä havainnollistamaan ja esit-
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tämään ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa. Näin oppilas oppii luonnon lainalaisuuksia sekä syy- ja seuraussuhteita. Oppilas harjoittelee erilaisten karttojen käyttöä ja
niiden laatimista.
Yhteys aihekokonaisuuksiin on luontevaa, sillä monet aihekokonaisuudet sisältyvät ympäristö- ja luonnontiedon tavoitteisiin ja sisältöihin sekä oppimismenetelmiin. Näin tuetaan Ihmisenä kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, Turvallisuus ja
liikenne sekä Ihminen ja teknologia aihekokonaisuuksien tavoitteisiin pääsemistä. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta on ympäristö- ja
luonnontiedon opetuksen lähtökohta. Viestintä ja mediataito tulevat luontevasti käyttöön
välineinä tietojen etsimisessä, arvioinnissa ja esittämisessä. Ympäristö- ja luonnontiedon
sisällöt tutustuttavat oppilaan ihmisen ja ympäristön vuorovaikutukseen, sekä ihmisen
toiminnan vaikutuksiin ja ihmisen vaikutusmahdollisuuksiin.

Arviointi
Oppiaineen luonteen mukaisesti opiskelussa käytetään tutkivan ja ongelmakeskeisen
oppimisen menetelmiä. Oppiaineen monimuotoisuus antaa mahdollisuuden kiinnittää erityistä huomiota oppilaan työskentelytaitojen kehittymiselle. Tämän vuoksi ympäristö- ja
luonnontiedossa korostuu oppilaan itsearvioinnin merkitys. Oppitunneilla oppilaat asettavat itselleen tavoitteita ja arvioivat niihin pääsyä luokkana, pienissä ryhmissä, pareittain ja
yksin. Opettajan ohjaus opiskelun eri vaiheissa on tärkeää.
Ympäristö- ja luonnontiedon opiskelu tuottaa erityyppisiä opiskelun tuotoksia, joita käytetään näytön perusteena arvioinnissa. Oppiaine antaa hyvän mahdollisuuden oppilaan
oman portfoliotyyppisen aineiston kokoamiselle. Kokeita käytetään, mikäli muu näyttö
puuttuu.
Oppiainetta koskeva hyvän osaamisen kuvaus on laadittu neljännen vuosiluokan päätteeksi. Opettaja voi käyttää kuvausta opetuksen suunnittelussa vuosiluokilla 3 –4.
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VUOSILUOKAT 1–2
TAVOITTEET
Oppilas:

oppii tuntemaan luontoa ja rakennettua
ympäristöä kokemusten ja elämysten
kautta

oppii tekemään havaintoja, tutkimaan,
kokeilemaan ja hankkimaan tietoja kehitystasoon sopivista tiedonlähteistä sekä
käyttämään yksinkertaisia tutkimusvälineitä

oppii käsittelemään hankkimaansa tietoa
vertailemalla, luokittelemalla ja arvioimalla

oppii pohtimaan hyvän ympäristön merkitystä sekä opettelee toimimaan elinpiirissään vastuullisesti

oppi vuorovaikutustaitoja ryhmässä toimimalla

oppii turvallisuuteen ja terveyteen liittyvää
ajattelua ja toimintamalleja omassa elämässään

oppii toimimaan turvallisesti ja vastuullisesti ympäristössään ja liikenteessä

oppii tuntemaan ja arvostamaan oman
lähipiirin kulttuuriperintöä.

SISÄLLÖT
Eliöt ja elinympäristöt: koulun piha ja lähiympäristö

elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteitä

erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen (esim. piha, puisto, metsä, niitty tai pelto)

tavallisimpien kasvi-, sieni- ja eläinlajien tunnistaminen

luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina

ruoan alkuperä ja tuottaminen (esim. maidon ja leivän tie, puutarhan ja luonnon antimia)
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana

sää ja sen vaihtelut ja vaikutukset (mm. lämpötila, tuuli, pukeutuminen )

luonnon ja rakennetun ympäristön eroja ja yhtäläisyyksiä (mm. karttojen ja pienoismallien laatiminen )

vuorokaudenaikaan ja vuodenaikoihin liittyvät käsitteet sekä avaruudellisuus

maapallo eliöiden elinpaikkana (mm. elämän edellytyksiä)
Kulttuuriperintö

elämää isoäidin/isoisän aikaan

tervakaupungin historiaa ja nimistöä

suomalaisuuden historiaa
Fysikaaliset ilmiöt ja niiden tekniset sovellukset

valon ja äänen, niiden lähteiden ja ominaisuuksien tutkiminen sekä kuulon ja näön suojeleminen

lämmönlähteiden ja lämmityksen tutkiminen sekä lämmön mittaaminen

oppilaan elämänpiiriin kuuluvaan teknologiaan tutustuminen (esim. tuttujen kojeiden ja laitteiden luokittelua energialähteiden mukaan, sähkön käyttö, sähköturvallisuus ja sähkön säästäminen )
Aine

tuttujen aineiden ominaisuuksien ja olomuotojen ja niiden muutosten tutkiminen

(esim. vesi, ilma, maa, maalajit)

tuttujen materiaalien tutkiminen, säästävää käyttöä ja kierrätystä painottaen (esim. lasi, muovi, puu, paperi, metalli, tekstiilit)

aineen muuttumiseen tutustuminen esim. palaminen ja siihen liittyen paloturvallisuus
Terveys ja turvallisuus

ihmisen kehon kasvuun ja kehitykseen tutustuminen

terveystottumukset ja omasta terveydestä huolehtiminen

psykososiaalisten vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen (esim. tunteiden tunnistaminen ja hallinta, myötätunto)

sairastuminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet (esim. pinnallisen, pienen haavan hoito, palovamma, paleltuman ensihoito, hälytyksen tekeminen)

fyysinen koskemattomuus ja kiusaamisen ehkäisy

vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen vaaratilanteissa

turvallinen liikennekäyttäytyminen

turvallisesti vesillä ja jäillä
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3. LUOKKA
TAVOITTEET
Oppilas

oppii tuntemaan ja tietämään pihan ja puiston
eliöitä sekä tutustuu vesiluontoon

tutustuu Ouluun, Pohjois-Pohjanmaahan ja
Suomeen

oppii hankkimaan tietoa kokemusten, havaintojen sekä tutkimusten lisäksi erilaisia lähdeaineistoja käyttämällä

harjoittelee tekemään ohjatusti yksinkertaisia
luonnontieteellisiä kokeita

oppii lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa

oppii esittämään hankkimaansa tietoa eri tavoin

oppii käyttämään käsitteitä, joilla kuvataan ja
selitetään ympäristöä, sen ilmiöitä ja kohteita

oppii kestävän elämäntavan arkikäytänteissään

tutustuu yksinkertaisiin laitteisiin ja niiden toimintaperiaatteisiin

oppii toimimaan hätätilanteessa ja tuntee keskeisimmät ensiaputoimet

oppii toimimaan elinpiirissään turvallisesti.

SISÄLLÖT
Eliöt ja elinympäristöt: piha ja puisto

tavallisimmat eläimet ja kasvit sekä niiden sopeutuminen piha- ja puistoympäristöön

eläinten luokittelu selkärankaisiin ja selkärangattomiin ja niiden eri elämänvaiheisiin tutustuminen

lähiluonnon tarkkailu eri vuodenaikoina
Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana

luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö

ilmansuunnat, kartan ilmaisutapa, karttamerkkien selitykset ja kartan laatiminen lähipiiristä
Luonnonvedet

keskeiset käsitteet ja ominaisuudet ja eliökunta erityisesti Oulujoki ja Perämeri

elinkeinot ja luonnonvedet

oman lähialueen luonnonvesi elinympäristönä sekä maisematekijänä
Oulu – kotikaupunkini

luonnon- ja kulttuurimaisema

kaupunkikartta

”Oulussa osataan”
Pohjois-Pohjanmaan maakunta

luonnonolot ja rakennettu ympäristö sekä ihmisten toiminta maakunnassa
Suomi

muut maakunnat ja läänit, niiden keskeiset luonnonmaisemat ja vesistöt

suurimmat kaupungit, erityisesti Helsinki – pääkaupunkimme

kartan käyttäminen

erilaisten maantieteellisten tietolähteiden käyttöön tutustuminen
Ympäristön ilmiöitä:

yksinkertaiset laitteet ja niiden toimintaperiaatteet kuten vipu, pyörä ja jousi (esim. polkupyörä)

erilaisten rakenteiden lujuuteen tutustuminen (kolmio- ja putkirakenteet)
Ympäristön aineita: Vesi

ominaisuudet, veden käyttö ja säästäminen sekä veden kiertokulku luonnossa
Ihminen ja terveys: Hätätilanne

toimiminen hätätilanteessa ja ensiaputoimet (esim. iso haava, nivelen ”nyrjähdys” /iskuvamma,
myrkytykset, vieras esine henkitorvessa, hälytyksen tekeminen)
Turvallisuus

vaaratilanteiden välttäminen ja toimiminen tavallisimmissa vaaratilanteissa
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4. LUOKKA
TAVOITTEET
Oppilas

oppii niityn ja pellon eliöitä

tutustuu Pohjolaan, Itämeren alueeseen,
Baltian maihin ja Venäjään

kehittää monipuolisesti tiedonhankintataitoja

oppii tekemään ohjatusti yksinkertaisia
luonnontieteellisiä kokeita

kehittää kartanlukutaitoja

oppii esittämään hankkimaansa tietoa eri
tavoin

oppii käyttämään käsitteitä, joilla kuvataan
ja selitetään ympäristöä, sen ilmiöitä ja
kohteita

oppii kestävän elämäntavan arkikäytänteissään

oppii tuntemaan ja arvostamaan itseään
sekä sitä kautta myös muita

oppii toimimaan elinpiirissään turvallisesti.

SISÄLLÖT
Eliöt ja elinympäristöt: Niityt ja pellot

tavallisimmat eläimet ja kasvit

eläinten luokittelu selkärankaisiin ja selkärangattomiin

ruoan alkuperä ja tuottaminen
Pohjoismaat ja muut lähialueet

maiden perustiedot sekä erityispiirteitä

Itämeren alue

Baltian maat ja Venäjä

Pohjoinen ulottuvuus
Ympäristön aineita ja ilmiöitä:

magneetti. magneetin ominaisuuksia, kompassin toimintaan tutustuminen

sähkövirtapiiri: hankaussähkö, sähköturvallisuus, sähkön säästäminen

ilma: ominaisuudet, elinehto, tuuli

ilmansaasteet ja ihmisen toiminta
Ihminen ja terveys: Henkinen hyvinvointi ja mielenterveys

perhe, ystävyys, vuorovaikutus

tunteet ja tunteiden ilmaisu

fyysinen koskemattomuus ja hyväksytyn ja ei-toivotun kosketuksen erot

koulukiusaaminen
Turvallisuus:

ensiaputaitojen kertaus, ks. 3. luokka

sopimukset ja säännöt (koti, koulu ja yhteiskunta)

erilaisuuden arvostaminen
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7.3.6

Biologia ja maantieto

BIOLOGIA JA MAANTIETO VUOSILUOKILLA 5 JA 6
5. ja 6. luokalla biologian ja maantiedon opiskelussa oppilaan luonnon- ja ympäristöntuntemus sekä ekologinen ymmärtäminen lisääntyvät samalla, kun häntä tuetaan aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan. Biologian ja maantiedon opetuksen myötä oppilaan tietämys laajenee lähiympäristöstä
Eurooppaan ja koko maapalloon. Oppilaat harjaantuvat tutkimusten ja tiedonhankinnan kautta projektityöskentelyyn ja oppivat samalla tarkastelemaan kriittisesti lähdeaineistoaan. Projektityöskentelyä voidaan käyttää isojen kokonaisuuksien kuten maanosien, valtioiden, eri kulttuurien, luonnonolosuhteiden ja eliöiden tutustumiseen. Oppilaan on hyvä saada kokemusta myös ilmiökeskeisestä opiskelusta.
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä tunnistamalla eliölajeja, tutustumalla eliöiden ja niiden elinympäristöjen väliseen vuorovaikutukseen. Samalla opitaan arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetus perustuu tutkivaan oppimiseen sekä kokemuksiin ja elämyksiin, joita toteutetaan maastossa ja luokkahuoneessa. Yhtenä osana maastotyöskentelyä on ohjattu kasvien keruu lähiluonnossa. Kasvien keruuta laajennetaan myöhemmillä vuosiluokilla.
Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa. Opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen eri osia. 5–6. luokilla sisältöjä ovat Eurooppa, Afrikka, Aasia sekä Oseania.
Euroopan maantieteellistä ymmärrystä laajennetaan 8. luokalla. Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä
napa-alueet käsitellään 7. luokalla.
Maantiedon opetus auttaa oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisten toimintaan liittyviä ilmiöitä
sekä niiden välistä vuorovaikutusta eri alueilla. Oppilaalle muodostuu käsitys ja arvostus erilaisista
luonnon- ja kulttuuriympäristöistä maapalolla. Maantiedon opetuksella luodaan pohja kansojen ja
kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.
Terveystieto on integroituna biologian opetukseen. Terveystiedon opetuksessa tavoitteena on, että
oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena
prosessina sekä ihmisten ja hänen ympäristönsä välisenä vuorovaikutuksena.

Yhteys aihekokonaisuuksiin
Biologian ja maantiedon sisältöalueet sopivat hyvin opetusta eheyttävien, eri oppiaineiden tavoitteita yhdistävien aihekokonaisuuksien pohjaksi. Monet aihekokonaisuudet sisältyvät sekä biologian ja
maatiedon että ympäristö- ja luonnontiedon sisältöihin ja oppimismenetelmiin. Biologiassa ja
maantiedossa keskeisiä aihepiirejä ovat muun muassa oma fyysinen ja psyykkinen kasvu, eurooppalaisuus, monikulttuurisuus, mediakriittisyys ja ympäristönsuojelu.

Arviointi
Biologia ja maantieto arvioidaan alkavana oppiaineena vuosiluokalla 5. Oppiaineen varsinaisten
tavoitteiden ohella huomiota kiinnitetään opiskelutaitojen opetteluun ja työskentelymenetelmissä
harjaantumiseen. Tässä prosessissa opettajan palaute ja oppilaan itsearviointi ovat keskeisiä.
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5. LUOKKA
TAVOITTEET
BIOLOGIA
Oppilas oppii

liikkumaan luonnossa

toimimaan ympäristön huomioon
ottaen, huolehtimaan lähiympäristöstään ja suojelemaan luontoa

tuntemaan eliölajeja, niiden rakenteita ja elämää sekä eliölajien
sopeutumista elinympäristöihinsä

ohjatusti keräämään kasveja

ihmisen rakenteen ja elintoimintojen perusasiat

ymmärtämään ihmisen seksuaalisuutta, tunnistamaan murrosiän
tunnuspiirteitä sekä arvostamaan
yksilöllistä kasvua ja kehitystä

pohtimaan kysymyksiä kasvusta
ja kehityksestä sekä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta

ottamaan vastuun omista teoistaan ja huomioimaan toiset ihmiset

MAANTIETO
Oppilas oppii

laatimaan ja tulkitsemaan karttoja
sekä käyttämään tilastoja, diagrammeja, kuvia ja sähköisiä
viestimiä maantieteellisen tiedon
lähteinä

Euroopan ja Afrikan maantietoa

arvostamaan ja suhtautumaan
myönteisesti vieraisiin maihin,
niiden kansoihin ja kulttuureihin.

SISÄLLÖT
Ekosysteemi: Metsä ja suo

eliöiden tunnistus (yleisimmät kasvi- ja eläinlajit)

ohjattu kasvien kerääminen

eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä

ravintoketjut

metsäluonnon monimuotoisuuden merkitys

jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet

metsien ja soiden hyötykäyttö (esim. paperitehdas ja turvevoimala)

oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
Ihminen

kehon rakenne ja keskeiset elintoiminnot

lisääntyminen

murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset

seksuaalisen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, oman kehon
arvostaminen ja suojeleminen

tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät

läheisyys, ihmissuhteet, tunteiden säätely

ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuut

ensiaputaidot (erilaiset haavat, palovammat sekä paleltumisvammat, murtumat, silmävammat, aivotärähdys, hengityksen
ja sydämen pysähdys, sairauskohtaus )

tiedon havainnollistaminen

erilaisten maantieteellisten tietolähteiden käyttö (kartat, tilastot, diagrammit, kuvat ja sähköiset viestimet )
Eurooppa

valtiot ja niiden pääkaupungit

luonnonolot ja niiden vaihtelut

ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet

talvisateiden alueet ihmisen elinympäristöinä
Afrikka

keskeisimmät valtiot ja pääkaupungit

sademetsät, savannit, arot, aavikot,

ihmisen monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä

6. LUOKKA
TAVOITTEET
BIOLOGIA
Oppilas oppii

toimimaan ympäristön huomioon ottaen, huolehtimaan lähiympäristöstään ja
suojelemaan luontoa

ymmärtämään elämän perusreaktioita

ymmärtämään ihmisen riippuvuuden
luonnosta ravinnontuotannossaan

MAANTIETO
Oppilas oppii

käyttämään monipuolisesti erilaisia tietolähteitä

hahmottamaan maailmankartan ja tun-

SISÄLLÖT
Elämän perusreaktioita

yhteyttäminen

kasvien ja eläinten lisääntyminen
Eliöt

kasvien kasvu ja sen kokeellinen tutkiminen

eliökunnan kokonaisuuden hahmottaminen ja luokitteleminen

elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä puutarhan antimet

ohjattu kasvien kerääminen
Maailmankartan keskeinen nimistö

maanosat

suurimmat vuoristot

sademetsä- ja aavikkoalueet
Luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus maapallolla
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temaan sen keskeisen nimistön
ymmärtämään ihmisen toiminnan riippuvuutta ympäristön tarjoamista mahdollisuuksista maapallolla
maanosista Aasia sekä Australia ja
Oseania
arvostamaan ja suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, niiden kansoihin ja kulttuureihin

Maanosat: Aasia, Australia ja Oseania

keskeisimmät valtiot ja pääkaupungit

luonnonolot ja niiden vaihtelu

lauhkean ja kylmän vyöhykkeen alueet ihmisen
elinympäristöinä

ihmisen monimuotoinen elämä erilaisissa ympäristöissä

BIOLOGIA VUOSILUOKAT 7–9
OPPIMISYMPÄRISTÖ JA MENETELMÄT BIOLOGIASSA
Oppimisympäristön tulee tukea biologian opiskelun menetelmiä. Tutkivan, innostavan työskentelyilmapiirin muodostamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Myös opiskelumateriaalien ja välineiden sekä havaintovälineiden runsas käyttö innostaa opiskelussa ja auttaa käsitteiden ja ilmiöiden
opiskelussa. Oppilasryhmille pyritään järjestämään mahdollisuuksia laborointiin sopivan kokoisissa
ryhmissä. Opetuksessa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöjä sekä ohjataan tiedon hankintataitojen kartuttamiseen verkossa ja kirjallisuuden avulla. Erityistä huomiota kiinnitetään kriittisyyteen ja tekijänoikeus kysymyksiin tiedon hankinnassa. Maastotyöskentelyssä hyödynnetään lähimaastoja ja mahdollisuuksien mukaan luontokoulun palveluja. Tunneilla jatketaan alaluokilla aloitettua ohjattua kasvien keruuta. ”Sirpaletietojen” sijasta pyritään kokonaisuuksien ja biologian tarkoituksenmukaisuuden ymmärtämiseen.

ARVIOINTI
Arviointi toteutetaan laaja-alaisesti ottaen huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentelytaidot, aktiivisuus, harrastuneisuus ja yleinen kiinnostus biologiaa kohtaan. Kirjallisten kokeiden lisäksi arviointi perustuu myös vihkotyöhön, tutkielmiin, laborointeihin ja maastotyöskentelyyn (portfolio). Päättöarvioinnin osalta arviointikriteerinä käytetään päättöarvioinnin kriteerejä.
YHTEYS AIHEKOKONAISUUKSIIN 7–9 LUOKILLA
(Luokkakohtaiset yhteydet aihekokonaisuuksiin kuvattu tavoitteiden ja sisältöjen yhteydessä.)
Ihmisenä kasvaminen

tavoitteellinen itsensä kehittäminen

vastuullinen toiminta ryhmässä (pienryhmätyöskentely ja maastoretket)

oikeudenmukainen käyttäytyminen ja eettisyys
Turvallisuus ja liikenne

vaaratilanteiden ehkäiseminen maastotyöskentelyssä ja liikenteessä

oikeiden ja turvallisten työtapojen omaksuminen

rakentavan yhteistyön merkitys erilaisissa oppimistilanteissa
Ihminen ja teknologia

biologiassa käytettävien tutkimusvälineiden ja laitteiden oikean käytön ja toimintaperiaatteiden opettelu.

tiedonhankkimisessa ja tietojenkäsittelyssä monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten välineiden käyttö

yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa
Viestintä ja mediataito

osallistuva viestintä (ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, tietoverkkojen hyväksikäyttö)

lähdekritiikki ja tietoturva
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VUOSILUOKKA 7
TAVOITTEET
Oppilas oppii

oppia tekemään omia havaintoja luonnosta ja hankkimaan
näytteitä

tutkimaan näytteitä maastossa
ja luokassa

tunnistamaan eliölajeja ja tekemään päätelmiä havainnoistaan

havainnollistamaan ja vertaamaan niitä muihin tietoläheisiin

ymmärtämään ekosysteemin
toimintaa ja sen merkitystä sekä ympäristönsuojelun keskeisiä periaatteita

arvostamaan luonnon monimuotoisuutta ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja
VUOSILUOKKA 8
TAVOITTEET

oppilaan kiinnostuksen ja harrastuneisuuden ylläpitäminen
ja lisääminen luontoa kohtaan

oppilas ymmärtää eliöyhteisön
rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita

oppilas ymmärtää elämän perusprosessien käsitteet, tapahtumat ja niiden merkityksen

täydennetään ja syvennetään
lajintuntemusta

omatoimiseen laborointiin ja
maastotyöskentelyyn harjaannuttaminen
VUOSILUOKKA 9
TAVOITTEET
Oppilas oppii

tuntemaan itseään

oppii tiedostamaan ja hyväksymään itsessään tapahtuvat
muutokset eri ikäkausina

saa aineksia tasapainoisen minäkuvan muodostumiselle ja
terveiden elämäntapojen
omaksumiselle

kykenee pohtimaan eettisiä kysymyksiä

SISÄLLÖT
Ekosysteemi: lähivesistöjen
toiminta

lajintuntemus ja eliökunnan rakenne

kasvien keruu

eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä

vesiluonnon monimuotoisuus

ravintoverkot, ravinteiden kierto
ja energian kulku

ihminen vesiluonnon käyttäjänä

ympäristömuutosten tunnistaminen

oman ympäristökäyttäytymisen
pohtiminen

AIHEKOKONAISUUDET
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Suomen sisävesien ja Itämeren merkitys

maailman merten globaalinen
merkitys

veden kiertokulku
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

ympäristömuutosten havaitseminen lähiluonnossa

vesiensuojelun merkityksen
ymmärtäminen

SISÄLLÖT
Ekosysteemien vertailu: metsä
ja suo

sekä niiden ekologia

lajintuntemus

eliöiden vuorovaikutussuhteet

populaatiot, eliöyhteisöt
Elämän perusprosesseja

fotosynteesi

solujen rakenne ja toiminta

eliöiden rakenne, kasvu ja lisääntyminen

etologia

AIHEKOKONAISUUDET
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

kestävä metsätalous

jokamiehenoikeudet

luonnonsuojelualueet

uhanalaiset eliöt

ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset

ympäristökäyttäytyminen
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

metsä- ja suoluonnon merkitys

SISÄLLÖT
Ihminen

rakenne ja elintoiminnot

terveyttä edistävät ja vaarantavat tekijät

ihmisen elämänkaari ja sukupuolinen kehitys

perinnöllisyys
Elämä ja evoluutio

biotekniikan perusteita

evoluutio

ihmisen vastuu ympäristöstä

AIHEKOKONAISUUDET
Ihmisenä kasvaminen

fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kasvu

eettiset kysymykset

vanhemmuus
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

kestävä elämäntapa ja oma kulutuskäyttäytyminen
Turvallisuus ja liikenne

vastuu omasta terveydestä

päihteiltä suojautuminen

ihminen ja teknologia

geenitekniikka ja sen eettisyys

MAANTIETO VUOSILUOKAT 7–9
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OPPIMISYMPÄRISTÖ JA MENETELMÄT MAANTIEDOSSA
Maantiedon opiskelulle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää monipuolisia tiedonhankinta- ja käsittelytapoja. Näiden taitojen kehittymistä edistävät maantieteelle ominainen aluekohtainen lähestymistapa, johon kuuluvat:

alueen karttakuvan monipuolinen hahmottaminen

alueen luonnonolojen tutkiminen karttojen, diagrammien, suorien havaintojen ja kuvallisen materiaalin avulla

tilastomateriaalin monipuolinen käyttö

kirjallisten lähteiden hyväksikäyttöä, missä tärkeällä sijalla on myös ajankohtaismateriaali niin kirjoitetussa kuin sähköisessäkin muodossa

saatujen tulosten tarkastelu, havainnollistaminen ja johtopäätösten tekeminen.

toimiminen vastuullisesti työryhmissä

valmius omien tulosten arviointiin, esittämiseen ja perusteltujen johtopäätösten puolustamiseen

maantieteellisten ilmiöiden kokonaisvaltainen ymmärtäminen edellyttää aina alueen
luonnonolojen, ihmisten, kulttuurin ja yhteiskunnallisten olojen tarkastelua.
Oppimisympäristön tulee tukea maantieteen opiskelun menetelmiä. Tiloja kehitetään vastaamaan maantiedon opiskelun vaatimuksia
ARVIOINTI
Arviointi toteutetaan laaja-alaisesti ottaen huomioon tiedollisten taitojen lisäksi työskentelytaidot, aktiivisuus ja yleinen kiinnostus. Arvioinnin tulee perustua monipuoliseen näyttöön.
Kirjallisten kokeiden lisäksi arviointi perustuu muun muassa vihkotyöskentelyyn, tutkielmiin, projektitöihin.
YHTEYS AIHEKOKONAISUUKSIIN KAIKILLA LUOKILLA 7–9
(Luokkakohtaiset yhteydet on kuvattu tavoitteiden ja sisältöjen yhteydessä.)
Ihmisenä kasvaminen

tavoitteellinen itsensä kehittäminen

vastuullinen toiminta ryhmässä

oikeudenmukainen käyttäytyminen ja eettisyys
Viestintä ja mediataito

osallistuva viestintä (ryhmätyöt, esitelmät, tutkielmat, tietoverkkojen hyväksikäyttö)
Turvallisuus ja liikenne

vaaratilanteiden ehkäiseminen maastotyöskentelyssä ja liikenteessä

oikeiden ja turvallisten työtapojen omaksuminen

rakentavan yhteistyön merkitys erilaisissa oppimistilanteissa
Ihminen ja teknologia

maantiedossa käytettävien tutkimusvälineiden ja laitteiden oikean käytön ja toimintaperiaatteiden opettelu

tiedonhankkimisessa ja tietojenkäsittelyssä monipuolisten ja tarkoituksenmukaisten välineiden käyttö

yhteistyö muiden tieteenalojen kanssa
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

yksilön vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa
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VUOSILUOKKA 7
TAVOITTEET

oppia käyttämään erilaisia karttoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä

ymmärtää planeetta Maan planetaarisuuden seurauksia sekä
Maan erityispiirteitä

ymmärtää luonnonolojen vyöhykkeisyyden ja tämän vyöhykkeisyyden vaikutuksia ihmisen
toimintaan

tunnistaa tutkittavien maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet

ymmärtää laattaliikunnot ja niiden seuraukset (endogeeniset
prosessit)
VUOSILUOKKA 8
TAVOITTEET

syventää ymmärrystä ihmisen
toiminnan riippuvuudesta alueellisista ympäristötekijöistä

havaita ja ymmärtää taloudellisen, teknologisen ja kulttuurisen
kehityksen aiheuttamia muutoksia, syitä ja niiden suomia mahdollisuuksia eri alueilla

syventää tietoa maan planetaarisuudesta ja vyöhykkeellisyydestä

oppia tuntemaan maanpintaa
muokkaavat (eksogeeniset) tekijät
VUOSILUOKKA 9
TAVOITTEET

tutustua kotiseutuun ja Suomeen

oppia vertailemaan Suomea lähialueisiin ja muihin maanosiin

oman ja toisten kulttuurien arvostuksen lisääminen

kehittää maantieteellistä ympäristön tarkkailua ja havaintojen
tulkintaa

oppilas ymmärtää jokaisen ihmisen vastuun planeetta maan
hyvinvoinnista ja sen tulevaisuudesta

oppilas ymmärtää kestävän kehityksen perusteet

oppilaan luonnon ja rakennetun
ympäristön arvostus kehittyy

oppilaan kyky arvioida kriittisesti
eri viestimien tietoa kehittyy

SISÄLLÖT
Maa – ihmisen koti

karttaopiskelun syventämistä

ilmansuuntien, mittakaavan ja
paikanmäärityksen kertaus

planeetta Maa ja avaruus
Amerikat ja napaseudut

vyöhykkeisyys

laattaliikunnot

kahden tai useamman maanosan luonnonolojen ja ihmistoiminnan vertaaminen

AIHEKOKONAISUUDET
Ihmisenä kasvaminen

oikeudenmukaisuus
maailmassa
Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys

suvaitsevaisuus

ihmisten eriarvoisuuden tiedostaminen

eri kulttuureihin tutustumien
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

ympäristömuutosten
havaitseminen

SISÄLLÖT
Eurooppa

karttakuva

luonnonolot

ihmistoiminta

Euroopan unioni

Eurooppa osana maailmaa

eksogeeniset prosessit

AIHEKOKONAISUUDET
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

Euroopan ympäristöongelmat
Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys

EU:n sisäinen muuttoliike, siirtolaisuus ja
pakolaisuus

SISÄLLÖT
Suomi ja lähialueet

Suomen ja lähialueiden aluemaantieto

karttatyöskentelyn syventäminen

maakuntien maisemalliset erot

kulttuurit ja vähemmistöt

luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutus

ympäristön suunnittelu ja vaikuttamismahdollisuudet

oman lähiympäristön, kotikunnan ja maakunnan tutkiminen
Yhteinen ympäristö

Itämeren alueen ympäristökysymykset

kestävä kehitys ja omat vaikutusmahdollisuudet

kulutus ja tuotteiden elinkaari

ympäristökysymykset paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

ympäristökysymysten ratkaisumahdollisuuksia

AIHEKOKONAISUUDET
Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta

kestävä elämäntapa ja
oma kulutuskäyttäytyminen
Ihminen ja teknologia

ihmiskunnan tulevaisuus

energia- ja ympäristöongelmien tarkastelu
Viestintä ja mediataito

viestintäteknologian
monipuolinen käyttäminen
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7.3.7

Fysiikka ja kemia

Fysiikan ja kemian opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon ilmiöistä ja käsitystä fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen
tiedonhankinnan taitoja.
Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetus
antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan, kemian ja teknologian alaan
kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä
ymmärtämään fysiikan, kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä,
elinympäristössä ja yhteiskunnassa.
Fysiikan ja kemian opiskelu tukee oppilaan persoonallisuuden kehittymistä ja nykyaikaisen
maailmankuvan muodostamista sekä antaa valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja erityisesti energiavarojen käyttöön ja ympäristön suojeluun liittyvissä asioissa.
Fysiikan ja kemian opetus erillisinä oppiaineina alkaa 5. luokalla. Fysiikkaa ja kemiaa opetetaan jo
esiopetuksessa ja luokilla 1–4 osana integroitua aineryhmää ympäristö- ja luonnontieto, johon kuuluvat edellisten lisäksi biologia, maantieto ja terveystieto.
Fysiikka tutkii luonnonilmiöitä esimerkiksi säätiloja, rakenteiden kestävyyttä ja avaruutta. Kemia
tutkii aineita ja niiden ominaisuuksia. Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdään havaintoja ja tutkimuksia, joista edetään kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Tavoitteena on innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa pohtimaan hyvän ja turvallisen
ympäristön merkitystä sekä opettaa huolehtimaan ympäristöstään ja toimimaan siinä vastuullisesti.
Opetus tukeutuu kokeelliseen lähestymistapaan, jossa lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien
ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen. Kokeellisen työskentelyn avulla oppilas oppii hahmottamaan
luonnontieteiden luonnetta, omaksumaan luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita sekä malleja ja
yhteistyötaitoja.

Oppimisympäristö ja opiskelumenetelmät fysiikassa ja kemiassa
Oppimisympäristön varustamisessa ja opetusryhmien muodostamisessa huomioidaan fysiikan ja
kemian opiskelun vaatimukset. Turvallinen työskentely on mahdollista asianmukaisissa tiloissa tarkoituksenmukaisilla välineillä.

Arviointi
Vuosiluokilla 5–6 fysiikka ja kemia arvioidaan yhtenä numerona. Vuosiluokilla 7–9 annetaan erilliset numerot fysiikasta ja kemiasta.
Opintojen aikainen arviointi perustuu oppilaan omaan oppimis- ja kasvamisprosessiin. Sen tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä kuvata, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Oppilasarvioinnin yhtenä perustehtävänä on myös oppilaan itsearviointikyvyn kehittäminen.
Opettajan ja oppilaan väliset keskustelut selkeyttävät lisäksi tavoitteiden asettelua ja osaamisen
tason mittausta. Arvioinnissa on otettava huomioon, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja
toimii yhteistyössä toisten kanssa. Opintojen aikainen arviointi auttaa oppilasta muodostamaan
realistisen kuvan omasta oppimisesta ja kehittymisestä.
Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on saavuttanut fysiikassa ja kemiassa asetetut tavoitteet. Arviointi kohdistuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla 8–9, ja osaaminen arvioidaan päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta monipuoliseen näyttöön perustuen.

113

Fysiikka ja kemia vuosiluokat 5–6
Keskeiset tavoitteet
Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana on, että oppilas oppii havaitsemaan ja tutkimaan luonnontieteellisiä ilmiöitä. Tavoitteena on ylläpitää oppilaan luontaista kiinnostusta ja uteliaisuutta
luonnontieteellisiin ilmiöihin. Kokemuksellinen ja elämyksellinen opetus kehittää luonnontieteellistä
ajattelutapaa sekä myönteistä suhtautumista ympäristöön.
Oppilas opettelee tekemään havaintoja ja mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta sekä
pohtimaan tiedon luotettavuutta. Tiedon etsimisessä ja raportoinnissa hyödynnetään tietotekniikkaa sekä tietoverkkoja.
Tekemällä luonnontieteellisiä kokeita oppilas tutustuu fysiikan ja kemian välineistöön ja oppii työskentelemään turvallisesti työtiloissa. Oppilas tekee johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan
sekä tunnistaa luonnonilmiöiden ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-seuraussuhteita. Kokeellinen työskentely harjaannuttaa oppilaan vuorovaikutustaitoja, aktiivisuutta, itseohjautuvuutta ja
luovuutta. Oppilas oppii käyttämään luonnontieteellisen tiedon kuvailemisessa, vertailemisessa sekä luokittelussa fysiikan ja kemian alaan kuuluvia käsitteitä.
5. luokka
Tavoitteet
Aineet ympärillämme
Oppilas oppii
 tutkimaan veden erilaisia
ominaisuuksia kuten happamuutta ja tietämään, miten vesiä puhdistetaan
 tekemään yksinkertaisen
luonnontieteellisen kokeen
tutkimalla, mitkä tekijät vaikuttavat kiinteän aineen liukenemiseen veteen
 tuntemaan ilman koostumuksen, tietämään ilmakehän kaasujen kemiallisia
merkkejä sekä ymmärtämään ilmakehän merkityksen elämän ylläpitäjänä.
Luonnon rakenteet
Oppilas oppii
 tunnistamaan Maan ja Kuun
liikkeistä johtuvia ilmiöitä ja
tuntemaan Aurinkokunnan
rakenteen
 tutkimaan, miten voima
muuttaa liikettä ja soveltamaan luonnontieteellistä tietoa, kuvaamaan ja arvioimaan vaaratilanteita liikenteessä
 selittämään syyseuraussuhteita, esim. mitä
suurempi on kappaleen
massa, sitä vaikeampi se on
saada liikkeelle tai pysäyt1

Sisällöt

Aihekokonaisuudet1



luonnonvesien tutkiminen sekä veden
puhdistaminen (vesien saastuminen, vesinäytteiden kerääminen, näytteiden kirkkauden ja vaahtoamisen tutkiminen, mekaaninen vedenpuhdistus)
 veden ominaisuudet ja sen merkitys liuottimena (liukeneminen kokeellisena työskentelynä)
 ilman koostumus (happi, typpi, hiilidioksidi)
ja ilmakehä, ilmakehän merkitys elämän ylläpitäjänä, ilmansuojelu ja ilmansaastumisen havainnointi

Ihminen ja teknologia
 uuden teknologian mahdollisuudet ympäristön
suojelussa: vesien ja ilman suojelu, vesien ja ilman sekä maaperän puhdistaminen
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 vesien, ilman ja muun
ympäristön suojelu
 puhtaan juomaveden
merkitys



Ihminen ja teknologia
 yksinkertaisten koneiden
käyttö ennen ja nyt
 ihmisläheisen teknologian
kehittyminen
 teknologian kehittymisen
vaikutus yhteiskuntaan ja
ympäristöön

Maan ja Kuun liikkeet ja näistä aiheutuvia
ilmiöitä (haetaan ilmiöille selitykset valon
ominaisuuksista, kuten valon suoraviivainen kulku ja valon heijastuminen)
 Aurinkokunnan rakenne
 voimista aiheutuvia liike- ja tasapainoilmiöitä: tutkitaan kokeellisesti vipua ja kaltevaa tasoa, tiheyttä (ilman- ja vedenvastus) sekä kitkaa (mitä kitka on, mitkä tekijät
vaikuttavat kitkan suuruuteen)
 liikettä kuvaavien käsitteiden soveltaminen
turvallisessa liikkumisessa ja tapaturmien
ehkäisemisessä: tasainen ja kiihtyvä liike,
massan hitaus (esim. miksi käytetään turvavöitä, kiihdytyksen ja jarrutuksen vaikutus autossa istuttaessa)

Esimerkkejä aihekokonaisuuksien toteuttamisesta.

Turvallisuus ja liikenne


turvavöiden käytön merkitys
 kulkuvälineiden massan ja
nopeuden merkitys liikenteessä (vaaratilanteiden
ennakointi)
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tää.

6. luokka
Aineet ympärillämme
Oppilas oppii
 luokittelemaan erilaisia aineita ja käyttämään erilaisia
erotusmenetelmiä
 tuntemaan perusasioita ympäristönsä aineiden ja tuotteiden turvallisesta käytöstä
ja elinkaaresta
 tutkimaan aineiden ja tuotteiden ominaisuuksia (ruokakemiaa, tuoteselosteet)
 tuntemaan keskeisiä asioita
päihde- ja huumausaineista
ja ymmärtämään niiden haitallisuuden.



Energia ja sähkö
Oppilas oppii
 kokoamaan eri lähteistä löytämäänsä tietoa esimerkiksi
maapallon energiavaroista
tai sähkön ja lämmön tuotantotavoista ja esittämään tietoa taulukoiden ja kuvaajien
avulla
 tuntemaan eri jännitelähteitä
kuten pariston ja akun
 tekemään kokeita, joissa
sähköä käytetään valon,
lämmön ja liikkeen aikaansaamiseen
 kokoamaan toimivan virtapiirin annettujen ohjeiden mukaan.















erilaisten luokitteluperusteiden käytön harjoittelu ja aineiden erotusmenetelmien
opettelu esim. maalajien tai keittiöstä tuttujen aineiden avulla (seulomalla esim. sorahiekka, suodattamalla esim. kahvi tai tee ja
haihduttamalla esim. suolaliuos)
palaminen – mitkä ovat palamisen edellytykset ja mitä palamisessa syntyy
elinympäristöön kuuluvien aineiden käyttö
ja kierrätys sekä tuotteiden alkuperä ja
ominaisuudet (olomuodot ja happamuus
indikaattorin avulla), tuotteen elinkaari ja
vaaralliset aineet
päihde- ja vaikuteaineet
alkuaineiden kemiallisia merkkejä, joista
keskeisiä mm. happi, typpi, vety, hiili, rauta, kulta, kupari, hopea, kalsium, fluori, pii
maapallon energiavarat (uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat)
erilaisia sähkön ja lämmön tuotantotapoja,
energian säästäminen
hankaussähkö (sähkövaraukset ja niiden
väliset vuorovaikutukset), johde ja eriste
lämmön, valon ja liikkeen aikaansaaminen
sähkön avulla: sähkövirta, jännitelähde, virtapiiri (rakennetaan erilaisia kytkentöjä)
sähköturvallisuus: verkkovirta, muuntaja,
sähköjohto, lampun vaihto, oikosulku ja sulake, maadoitus, ukkoselta suojautuminen

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 kulutuksen vaikutus raaka-ainevaroihin ja ympäristöön
 tuotteiden turvallinen käyttö
 vaarallisten aineiden tunnistaminen ja niiden turvallinen käyttö
 päihde- ja vaikuteaineiden
käytön ongelmat

Ihminen ja teknologia
 sähkön merkitys teknologisessa kehityksessä
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 kulutuksen vaikutus raaka-ainevaroihin ja ympäristöön, energian taloudellinen käyttö
Viestintä ja mediataito
 sähkö nykyaikaisessa
viestinnässä, viestintäteknisten välineiden käyttö
tiedon etsimisessä
Turvallisuus ja liikenne
 kodin sähkölaitteiden tunteminen ja niiden turvallinen käyttö

Kemia vuosiluokat 7–9
Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii
 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita noudattaen
 käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä ja arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä
 tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, tulkitsemaan ja esittämään tuloksia
 ymmärtämään aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden
merkityksen luonnolle ja ympäristölle
 tuntemaan aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja käyttämään niitä
 käyttämään aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja
 kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla
 soveltamaan omia tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa
 tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle.
7. luokka
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Tavoitteet

Sisällöt

Aihekokonaisuudet*

Kemian työtapoja
Oppilas oppii
 työskentelemään turvallisesti ja ohjeita
noudattaen yksin ja ryhmässä maastossa
ja laboratoriossa
 käyttämään luonnontieteellisiä tutkimusmenetelmiä ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen sekä tulkitsemaan ja esittämään tulokset.
Raaka-aineet ja tuotteet
Oppilas oppii
 tutkimaan aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden
luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa
 ymmärtämään käsitteet atomi, alkuaine ja
yhdiste
 tavallisimpien alkuaineiden kemialliset
merkit
 tutkimaan, mitkä tekijät vaikuttavat aineen
reaktioherkkyyteen.



Ilma ja vesi
Oppilas oppii
 tietämään, mitkä tekijät vaikuttavat aineiden paloherkkyyteen ja tutkimaan turvallisesti aineiden palamista
 tietää, mitä palamisreaktiossa tapahtuu ja
osaa kirjoittaa yksinkertaisen reaktioyhtälön palamisesta
 tietää, mistä aineista ilma koostuu ja ymmärtää näiden aineiden merkityksen
 tutkimaan veden ominaisuuksia ja tietämään, millainen yhdiste vesi on.



Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 kemikaalien turvallinen
käyttö ja hävittäminen
 puhtaan veden välttämättömyys
 vesiensuojelun merkityksen ymmärtäminen
Turvallisuus ja liikenne
 henkilökohtaisen suojaamisen ja puhtauden
merkitys laboratoriotöissä
Viestintä ja mediataito
 työselostuksen laatiminen
Integrointi muihin aineisiin
 vierailu vedenpuhdistamolle
 vierailevan luennoitsijan
käynti
 taloudellisen tiedotustoimiston materiaali vedestä
 vesiprojekti

8. luokka
Tavoitteet
Kemian elementit
Oppilas oppii
 kuvaamaan atomia, kemiallisia sidoksia ja
yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
 tekemään päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä ja sidosten muodostumisesta kemiallisessa reaktiossa atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä
 tietämään happojen ja emästen kemiallisen
rakenteen ja tuntee yleisimmät kemian teollisuuden käyttämät hapot ja emäkset
 tuntemaan ympäristöön vaikuttavia palamistuotteita, niiden lähteitä, leviämistapoja sekä
vaikutuksia ihmisen ja luonnon hyvinvointiin.

turvallinen työskentely laboratoriossa
 luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen (erilaiset laboratoriotyöt) sekä tulosten esittäminen ja tulkitseminen (työselostuksen tekeminen joistakin laboratoriotutkimuksista)


puhdas aine ja seos: luokittelu
ja erotusmenetelmät
 alkuaine ja yhdiste, atomi
 kemiallinen merkkikieli
 kemiallinen reaktio ja reaktionopeus

aineiden paloherkkyys, palamisreaktio ja palamistuotteet
 ilmakehän aineet ja niiden
merkitys ihmiselle ja luonnon
tasapainolle
 vesi ja veden ominaisuuksia
esim. happamuus ja emäksisyys

Sisällöt

Aihekokonaisuudet



Vastuu ympäristöstä,
hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 päästöjen vaikutus
luonnon tasapainoon
 ympäristömuutosten
havaitseminen lähiluonnossa
 projektityö Oulun ilman laadusta

jaksollinen järjestelmä ja kemialliset sidokset
 hapot, emäkset ja suolat
 happamuus ja pH-asteikko
 palamistuotteiden ympäristövaikutukset
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Raaka-aineet ja tuotteet
Oppilas oppii
 tutkimaan aineiden ominaisuuksia ja käyttämään tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden
luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa
 kuvaamaan atomia, kemiallisia sidoksia ja
yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen
 osaa tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat aineen
reaktioherkkyyteen.

9. luokka
Tavoitteet
Elollinen luonto ja yhteiskunta
Oppilas oppii
 ymmärtämään hiilen merkityksen elollisen luonnon rakentumisessa ja osaa kuvata hiiliyhdisteitä erilaisten mallien avulla
 tuntemaan fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle
 tunnistamaan erilaisia orgaanisia yhdisteitä niiden sisältämien
funktionaalisten ryhmien perusteella
 tietämään orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, missä näitä
yhdisteitä esiintyy ja käytetään
 tuntemaan kemianteollisuuden
eri aloja ja tuotteita sekä näiden
tuotteiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä
 tuntee hiilen kiertokulun ja kasvihuoneilmiön.
Raaka-aineet ja tuotteet
Oppilas oppii
 ymmärtämään aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä
niiden merkityksen luonnolle ja
ympäristölle
 tutkimaan metallien ominaisuuksia ja käyttämään tuloksia
metallien tunnistamisessa ja
erottamisessa
 tietämään metallien jännitesarjan ja sen merkityksen eri sovelluksissa
 tuntemaan korroosion ja korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa.




reaktioyhtälöiden tulkitseminen
yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen

Sisällöt

Aihekokonaisuudet



Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset
Turvallisuus ja liikenne
 päihde- ja vaikuteaineiden
käytön terveysvaikutukset
 ravinnon merkitys hyvinvoinnille
Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys
 tutustuminen paikallisiin
kemian alan yrityksiin ja yrittäjyyteen ammattina
Ihminen ja teknologia
 oppimisympäristön käyttö
projektitöissä
Integrointi
 vierailu lämpövoimalaan,
paperi- tai selluloosatehtaalle
Ihminen ja teknologia










fossiiliset energialähteet, palamisreaktio ja öljynjalostus
orgaaniset yhdisteet ja niiden hapettumisreaktioita sekä reaktiotuotteita,
kuten alkoholit ja karboksyylihapot
sekä niiden ominaisuudet ja käyttö
hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat,
niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä teollisuuden raakaaineina
pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit
puunjalostus ja paperiteollisuus

tärkeimmät maankuoresta saatavat
alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä tuotteiden valmistus,
käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys
 jalot ja epäjalot metallit, metallien jännitesarja, sähköpari, korroosio, elektrolyysi ja niiden sovellukset
 veden puhdistaminen kemiallisesti
 tuotteiden elinkaari ja vastuu elinympäristöstä

 tutustuminen paikalliseen ke-

mianteollisuuteen tai vierailevan luennoitsijan käynti
 oppimisympäristön käyttö projektitöissä

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 luonnonvarojen säästäminen
 metallien ympäristövaikutukset
 vierailu kaatopaikalle tai ve-

denpuhdistamolle

Fysiikka vuosiluokat 7–9
Keskeiset tavoitteet
Oppilas oppii
 luonnon tutkimisen taitoja, kuten kysymysten tekemistä ja ongelmien hahmottamista
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havaintojen, mittauksien ja päätelmien tekemistä, vertailemista ja luokittelemista, hypoteesin esittämistä ja
testaamista sekä tulosten käsittelemistä, esittämistä ja tulkitsemista
suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia sekä selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia
työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti yhdessä toisten kanssa
muodostamaan yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä sekä tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimusprosessin sekä tulosten luotettavuutta
käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä kuvatessaan fysikaalisia ilmiöitä ja teknologiaan kuuluvia asioita
käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden laatimisessa ja
ongelmien ratkaisemisessa
tuntemaan luonnonilmiöitä ja prosesseja sekä niissä tapahtuvia energiamuutoksia, erilaisia luonnon rakenteita ja rakenneosien vuorovaikutuksia sekä ymmärtämään ilmiöiden syy-seuraussuhteita.

7. luokka
Tavoitteet
Fysiikan työtavat ja luonnon tutkimisen
taidot
Oppilas oppii
 työskentelemään turvallisesti ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen
ohjeita noudattaen sekä suunnittelemaan yksinkertaisia kokeita
 sopimaan työnjaosta ja tehtävistä sekä
asettamaan yhteisiä päämääriä
 laatimaan tutkimusselostuksia ja esittämään tulokset taulukkojen avulla ja graafisesti
 tulkitsemaan mittaustuloksia ja arvioimaan tulosten oikeellisuutta.
Värähdys ja aaltoliike
Oppilas oppii
 tunnistamaan aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä
 tunnistamaan erilaisia jaksollisia ilmiöitä
ja värähtelijöitä ympäristössään ja niille
ominaisia ilmiöitä
 luonnehtimaan ilmiöitä niitä kuvaavien
suureiden avulla
 tutkimaan valon heijastumista ja taittumista sekä selittämään valonsädettä
mallina käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä sekä peilien ja linssien toimintaa
 ymmärtämään äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta
(melu ja siltä suojautuminen ja valo tiedonsiirrossa).

Sisällöt

Aihekokonaisuudet



tutkimusten ja mittausten suunnittelu ja tekeminen sekä mittausten
tulkitseminen

Ihmisenä kasvaminen
 opiskelutaitojen kehittäminen
 toisten huomioon ottaminen,
oikeudet ja velvollisuudet
ryhmässä
Turvallisuus ja liikenne
 turvallinen työskentely
maastossa ja laboratoriossa
Viestintä ja mediataito
 viestintäteknisten laitteiden
monipuolinen käyttö



värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt, aaltoliikkeen synty, vastaanottaminen, havaitseminen, heijastuminen ja
taittuminen sekä niihin
liittyvät ominaisuudet,
suureet ja lait
äänen ja valon merkitys
ja sovellukset
optisten laitteiden toimintaperiaatteita

Viestintä ja mediataito
 tiedonsiirto
Turvallisuus ja liikenne
 melulta suojautuminen
Ihminen ja teknologia
 teknologiset sovellukset
Integrointi muihin aineisiin
 biologia: ihmisen biologia,
kuvataide ja tietotekniikka: optiset laitteet ja värijärjestelmät
yritysvierailut




8. luokka
Liike ja voima
Oppilas oppii
 tutkimaan vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä ja
kuvaamaan niitä suureiden avulla (aika, matka, nopeus ja kiihtyvyys)
 tekemään graafisia esityksiä mittaustuloksista sekä tulkitsemaan ja käyttämään niitä
 käyttämään kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja selittämään niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä



vuorovaikutus, niistä
syntyvät voimat, niistä
aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt
 massa, paino, kitka, paine ja noste
 liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen
mallit ja kuvaajat
 voiman tekemä työ,

Turvallisuus ja liikenne
 fysiikan lakien vaikutus liikkumisessa
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 uusiutuvat energiavarat
Viestintä ja mediataito
 viestintäteknisten laitteiden
monipuolinen käyttö
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tuntemaan työn ja energian välisen yhteyden
energiamuodot ja teho
ymmärtämään liikenneturvallisuutta koskevi-  yksinkertaiset koneet,
en määräysten fysikaalisen perustan.
painopiste ja tasapaino

Ihminen ja teknologia
 vapaa-ajan sovellukset ja
harrastukset
Integrointi 8. luokan matematiikkaan: suoran yhtälö, suoraan ja kääntäen verrannollisuus, kuvaajien piirtäminen,
suurelaskenta

9. luokka
Lämpö
Oppilas oppii
 tunnistamaan ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja
tulkitsemaan niitä
 osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä niitä kuvaavien suureiden avulla
 käyttämään lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.

Sähkö
Oppilas oppii
 sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet ja laskemaan sähkölaitteiden käyttökustannuksia
 ymmärtämään jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen
 tekemään ennusteita virtapiirin toiminnasta ja
käyttämään kytkentäkaaviota virtapiirin mallina
 tuntemaan sähköä hyödyntäviä sovelluksia
 tuntemaan muuntajan toiminnan
 selittämään energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioimaan erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.
Luonnon rakenteet
Oppilas oppii
 tuntemaan säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia,
erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista
 suojautumaan säteilyltä
 hahmottamaan rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin
 luonnehtimaan ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla.























kappaleiden ja aineiden
lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt
sekä niiden kuvaaminen
tarkoituksenmukaisilla
käsitteillä ja laeilla
lämmön siirtyminen
lämpö ja lämpötila sekä
lämpötila-asteikot
lämpöilmiöiden merkitys
ja sovellukset
energian säilyminen ja
huononeminen fysikaalisissa prosesseissa
lämpö energiamuotona
kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset
voimat
tasavirtapiiri ja virtapiirin
perusilmiöt sekä näiden
ilmiöiden soveltaminen
turvallisesti jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa
sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö
energian siirrossa sekä
sähkön käyttö kotona

Turvallisuus ja liikenne
 kylmältä suojautuminen
 Kastellin tutkimuskeskus
(Kylmän tutlimuskeskus)
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 uusiutuvat energiavarat
lämmön tuottamisessa
 vierailu lämpövoimalaan
Integrointi muihin aineisiin:
 biologia 9. luokka: kylmän
vaikutukset
 maantieto 9. luokka: Pohjolan ilmasto
Ihminen ja teknologia
 sähkön merkitys teknologiassa
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 sähkön tuottaminen Suomessa nyt ja tulevaisuudessa
 vierailu Merikosken voimalaitokselle
Viestintä ja mediataito
 sähkön merkitys viestinnässä

luonnon rakenteet ja mittasuhteet
rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset
sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen
rakenneosien välisissä
prosesseissa
radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio
ionisoiva säteily ja sen
vaikutus elolliseen luontoon
säteilyltä suojautumnen

Ihminen ja teknologia
 energia- ja ympäristöongelmat
 verkko-oppimisympäristön
käyttö projektitöissä
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä
tulevaisuudesta
 ydinenergian turvallinen
käyttö
 tilastokeskuksen oppimateriaali ydinenergiasta
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7.3.8 Terveystieto
Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon
opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten elämän arkitoimintojen ja hyvinvoinnin olevan sidoksissa toisiinsa. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilas arvostaa terveyttä ja osaa tehdä omaa terveyttään edistäviä valintoja. Hän ymmärtää omat vaikuttamisen mahdollisuutensa terveyden ja turvallisuuden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisemisessä. Oppilas oppii suhtautumaan
asiallisesti sairauksiin sekä sairaisiin ja vammaisiin ihmisiin. Nuorelle pyritään luomaan
toimintavalmiuksia omaa terveyttä uhkaaviin ja sosiaalista painetta tuottaviin tilanteisiin.
Oppilasta kannustetaan etsimään ja hankkimaan omatoimisesti terveyteen liittyvää tietoa.
Häntä kehotetaan suhtautumaan tarjolla olevaan informaatioon kriittisesti. Terveystiedon
opetuksessa reagoidaan ajankohtaisiin terveysteemoihin.
Terveystieto ja koulun kulttuuri
Tavoitteena on, että koulun kaikki käytännöt johdonmukaisesti tukisivat kasvatus- ja opetustyölle
asetettujen tavoitteiden, myös fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden edistämisen suuntaista toimintaa. Sen mukaisesti opetuksessa käytettävien työtapojen tehtävänä on kehittää mm. oppilaiden sosiaalisia taitoja ja aktiivista osallistumista. Oikeat toiminnalliset työtavat ja osallistuva oppiminen edistävätkin merkittävästi paitsi varsinaisen terveystiedon asioiden oppimista myös koko
kouluyhteisön terveyttä edistävää kulttuuria. On tärkeätä, että oppilaat pohtivat terveyteensä liittyviä asioita omien kokemustensa pohjalta monipuolisesti ja syvällisesti ja näin kehittävät myös vuorovaikutustaitojaan.

Terveystiedon OPS – verkottunut prosessi
Opetustoimen strategian verkostoyhteistyön painotusalue tarkoittaa ensisijaisesti kodin ja koulun
välistä yhteistyötä, joka näyttäytyy parhaimmillaan koulun oppimisympäristössä ja toimintakulttuurissa hyvänä yhteisöllisyytenä. Oppilaiden vanhempien ohella yhteistyön verkon merkittäviä säikeitä ovat myös toiset lasten ja nuorten parissa työskentelevät henkilöt, ennen muuta sosiaali- ja terveysalan ihmiset. Tämän verkottumisen myötä terveystiedon opetus saa entistä vahvempaa pontta
esim. Terveys 2015 -kansanterveysohjelman kautta. Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulun
sosiaali- ja terveysalan yksikkö ovat myös tärkeitä verkottumisen suuntia, koska niissä on syvällisesti paneuduttu terveystiedon problematiikkaan. Verkottumisen näkökulmasta on erittäin tärkeätä,
että terveystiedon opetussuunnitelman rakentaminen nähdään jatkuvana prosessina. Prosessimainen lähestymistapa tekee mahdolliseksi myös nopeahkon reagoimisen usein äkillisesti esiin
nouseviin, ajankohtaisiin terveyden teemoihin. Paikallisen verkon ohella kansalliset koululaisten
terveyttä ja hyvinvointia koskevat arvioinnit ovat hyödyllinen seurannan ja ajankohtaisen tiedon
lähde.

Terveystieto ja aihekokonaisuudet
Terveystiedon aiheet liittyvät saumattomasti useampaan aihekokonaisuuteen. Etenkin vuosiluokilla
1–6 on terveystiedon sisällyttäminen aihekokonaisuuksiin erittäin toimiva toimintatapa, joka näin ollen antaa terveystiedolle sille kuuluvan arvon ja ajan koulun toiminnassa. Myös ylemmillä luokilla
on mahdollisuus toteuttaa hyviä aihekokonaisuuksia, joissa terveystieto toimii olennaisena osana.
Aihekokonaisuudet sitovat yhteen monia tärkeitä kasvatuskysymyksiä, joiden tulisi olla osa koulun
jokapäiväistä toimintaa (esim. käytöstavat ja hygieniasta huolehtiminen).


Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuudessa käsitellään ihmisen kasvun eri ulottuvuuksia sekä
fyysiseltä, psyykkiseltä että sosiaaliselta näkökannalta. Terveystiedossa esim. kasvun ja kehityk-
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sen lähes kaikki sisällöt liittyvät tähän kokonaisuuteen, ja aihekokonaisuuksien kohdasta löytyy
paljon hyviä toimintamalleja näiden tavoitteiden toteuttamiseen.
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuus sisältää myös paljon terveyskasvatuksen turvallisuustaitojen sisältöjä. Esim. liikennekäyttäytyminen ja vaara- ja onnettomuustilanteissa toimiminen
ovat terveystiedon sisältöalueita, jotka ovat aukottomasti sidoksissa em. aihekokonaisuuteen.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuudessa sivutaan terveystiedon tavoitteista ainakin ihmisten välistä vuorovaikutusta (kasvu ja kehitys 1–4 luokat) sekä erilaisuutta ja
suvaitsevaisuutta (kasvu ja kehitys 8. luokka)
Viestintä ja mediataito -aihekokonaisuudessa kiinnitetään huomiota lasten ja nuorten kriittiseen
medialukutaitoon, joka on tärkeä osa myös terveystiedon tavoitteita ja yksi perusta oman kasvun
tutkimisessa.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuus on
vahvasti sidoksissa viihtyisän ja terveellisen ympäristön rakenteellisessa kokonaisuudessa. Erityisesti kahdeksannen luokan tavoitteista löytyy kestävän kehityksen osa-alueita sekä terveellisen ja kestävän ympäristön merkityksen korostuminen.

Rakenteellinen jaottelu
Terveystieto jakautuu kolmeen osa-alueeseen, joita tässä opetussuunnitelmassa noudatetaan seuraavasti:
 Oma keho ja terveys (terveystieto, terveyden edistämisen taidot)
 Kasvu ja kehitys (yleiset oman elämän hallinnan taidot)
 Viihtyisä ja turvallinen ympäristö (turvallisuustaidot)
Opetussuunnitelman perusteissa terveystiedon tavoitteet ja sisällöt kuvaukset on jaettu vuosiluokkien kesken
seuraavasti:
1–4: Terveystieto sisältyy ympäristö- ja luonnontietoon
5–6: Terveystieto opetetaan yhdessä biologia-maantiedon ja fysiikka-kemian kanssa
7–9: Terveystieto on oma oppiaine.
Oulun koulujen tuntijaossa 7–9 –luokkien terveystiedon tunnit (yht. kolme viikkotuntia) on jaettu seuraavasti:
1,5 viikkotuntia seitsemännellä luokalla sekä 1,5 viikkotuntia kahdeksannella luokalla. Yhdeksännellä varsinaisia terveystiedon tunteja ei ole, mutta teemat linkittyvät yhteen yhdeksännen luokan biologian kanssa,
jonka painotuksena on ihmisen biologia. Luokilla 1–6 terveystietoa opetetaan ns. läpäisyperiaatteella, jolloin
aihealueita voidaan liittää kokonaisopetuksen tyyliin mihin tahansa aineeseen.
Terveystiedon sisältöjä voidaan käsitellä myös aihekokonaisuuksien osa-alueina. Erityisesti aihekokonaisuudet Ihmisenä kasvaminen, Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta sekä Turvallisuus ja liikenne sisältävät aiheita, jotka soveltuvat terveystiedon opetukseen. Terveystiedon aiheita voidaan
myös nostaa koko kouluyhteisöä koskeviksi teema- ja tapahtumapäiviksi tai -viikoiksi. Lisätietoa ja sopivia
linkkejä
terveystiedon
opetuksen
tueksi
löytyy
myös
terveystiedon
omalta
kotisivulta
http://edu.ouka.fi/~terveys/ .
Vuosiluokkien 1–6 taulukkoon on koottu terveystiedon tavoitteet ja sisällöt luetteloksi. Tavoitteet ja
sisällöt löytyvät myös luokilla 1–2 ja 3–4 ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineen tavoitteista ja sisällöistä ja luokilla 5–6 biologia-maantiedon ja fysiikan ja kemian oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä.

Luokat 1–2
TAVOITTEET

SISÄLLÖT

ESIMERKKEJÄ TOIMINTATAVOISTA
JA OPETUKSEN INTEGROINNISTA

Oma keho ja terveys
 fyysinen ja psyykkinen itsetuntemus, itsensä ja muiden
arvostaminen sekä sosiaaliset taidot
 omasta terveydestä huolehtiminen ja arkipäivän terveystottumukset

 ystävyys, toisten kunnioitus
 ruoka ja ruokailutilanteet, käytöstavat
 vuorokausirytmi, riittävä uni
 hygienia; käsihygienia, intiimihygienia, (epidemiat, esim. täit)

 Hygieniaan, ruokailuun ja unentarpeeseen liittyvät asiat tulevat
parhaiten esille koulun jokapäiväiseen arkeen liittyvissä tilanteissa. Yhdessä keskustelemalla
ja esimerkkien avulla niistä tulee
oppilaalle toimiva käyttäytymismalli.
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Kasvu ja kehitys
 tunnistaa kasvun ja kehityksen sekä elämänkulun eri aiheita.
 perussäännöt kohteliaasta
käytöksestä ja ryhmässä
toimimisesta.
Viihtyisä ja turvallinen ympäristö (turvallisuustaidot)
 tietää ja tunnistaa turvallisuutta uhkaavia vaaratekijöitä lähiympäristössä ja liikenteessä
 tietää yksilön oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen.

 elämänkaari
 perhe, -rakenne, erilaiset perheet, suku
 ihmisen ruumiinosien nimeäminen
 sosiaaliset taidot, käyttäytyminen eri tilanteissa
 liikenneturvallisuus; käyttäytyminen liikenteessä kävellen,
pyörällä, yleisimmät liikennemerkit
 oman kouluympäristön turvallisuus
 tunnistaa hyväksytyn ja eitoivotun kosketuksen erot.

 Tarkempia kuvauksia ja sopivia
toimintatapoja löytyy alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon
opetussuunnitelmasta.

 kummioppilaat voivat toimia alkuopetusoppilaiden apuna liikennekäyttäytymisen opettelussa
(esim. liikennesääntösuunnistus
tai yhteinen kävelyretki).
 myös vanhempainillan yhteydessä voidaan pitää yhdessä Liikenneturvan kanssa turvallisuusaiheinen toimintatuokio.
 suorassa yhteydessä myös ”Turvallisuus ja liikenne” aihekokonaisuuteen.

Luokat 3–4
TAVOITTEET

SISÄLLÖT

ESIMERKKEJÄ TOIMINTATAVOISTA
JA OPETUKSEN INTEGROINNISTA

 fyysinen toimintakyky, fysiolo-  Liikuntatunnit ovat hyvä paikka tugiset vaikutukset ja lihashuolto
tustua oman kehon fysiologiseen
toimintakykyyn.
 sairastaminen, tavallisimmat
lasten ja nuorten sairaudet, it-  Kouluterveydenhoitaja on hyvä yhsehoito
teistyökumppani käsiteltäessä eri
sairauksia sekä tutustuttaessa
 terveys- ja sosiaalipalveluihin
oman alueen terveys- ja sosiaalitutustuminen
palveluihin.
 kylmän vaikutukset ja siltä suojautuminen
Kasvu ja kehitys
 murrosiän fyysiset, psyykkiset  Murrosikään kannattaa tutustua jo
ja sosiaaliset muutokset.
neljännellä luokalla, jolloin ensim tunnistaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä muutoksia ja
mäisiä muutoksia alkaa ilmetä, sil henkinen hyvinvointi ja mielenymmärtää niiden yksilöllisyyloin ”kypsemmät” oppilaat eivät
terveys
den ja merkityksen omalta
leimaudu. Jo pelkkä keskustelu
 tunteiden tunnistaminen
kohdaltaan.
auttaa hälventämään epäluuloja ja
epätietoisuutta. Usein psyykkisiä
 osaa tunnistaa ja nimetä erimuutoksia tulee ennen fyysisiä
laisia tunteita
muutoksia, joten on tärkeää käsitellä niitä koko luokan kanssa.
Viihtyisä ja turvallinen ympä-  kiusaamisen ja väkivallan eh Kiusaamisen ehkäisy –teemaa voi
ristö (turvallisuustaidot)
käiseminen
toteuttaa koululla eri tavoin. Tärkeää on sopia koko koulun yhteiset
 osaa kuvata erilaisia kiu sopimukset ja säännöt
saamisen ja väkivallan tunsäännöt siitä, miten kiusaamista rahan käyttö
nuspiirteitä.
pauksissa toimitaan. Sääntöjen
 toisen omaisuuden kunnioittalaatimisessa tulee kuunnella myös
 osaa yksinkertaisia ensiapuminen
oppilaiden mielipiteitä, jolloin oppitaitoja
 tapaturmat kotona ja vapaalaat ymmärtävät paremmin oman
 tietää ikäkautensa mukaisesaikana
vastuunsa.
ti mikä on luvallista toimintaa
 Myös yhteistyö vanhempien kansja mikä ei
sa on tärkeä.
Oma keho ja terveys
 terveyden edistäminen, tuntee terveyttä edistäviä arkikäytäntöjä ja tottumuksia.
 terveyteen ja sairauteen liittyvät käsitteet
 osaa orientoitua oikein kylmän vaikutuksiin

Luokat 5–6
TAVOITTEET

SISÄLLÖT

ESIMERKKEJÄ TOIMINTATAVOISTA
JA OPETUKSEN INTEGROINNISTA

Oma keho ja terveys
Oppilas

 päivittäinen liikunta, oikeat työasennot ja ryhti, liikuntavammat

 Ihmisen biologiaan ja fysiologiaan liittyvät toimintatavat ja tar-
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 oppii tietämään perusasiat
ihmisen rakenteesta ja elintoiminnoista
 oppii terveyden edistämiseen,
terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja toimintatapoja
sekä tekemään terveyttä
edistäviä valintoja.
Kasvu ja kehitys
Oppilas
 osaa selittää seksuaalisen
kehityksen yksilöllisiä muutoksia eri sukupuolilla sekä
arvostaa kasvua ja kehitystä
jokaisen henkilökohtaisena
prosessina.
 oppii ottamaan vastuuta
omista teoistaan sekä ottamaan huomioon toiset ihmiset. Tuntee omat oikeutensa
ja vastuunsa.
 osaa kuvata tunteiden ilmaisemisen tapoja ja antaa esimerkkejä siitä, miten niiden
ilmaisua voidaan säädellä.
 tuntee keskeisiä asioita päihde- ja huumausaineista, ymmärtää miksi ne ovat haitallisia ja osaa perustella, miksi
niiden käyttöä pitää välttää.

ja liikuntapalvelut
kemmat kuvaukset löytyvät biologian opetussuunnitelmasta.
 lääkkeiden käytön perussääntöjä
 Liikuntatuntien yhteydessä voidaan tutustua myös kehon hallin kehon lämpötalous, pukeutumitaan ja ryhtiin sekä yleisimpien
nen
liikuntavammojen ensiapuun.
 ihmisen rakenne, elintoiminnot,
kasvu ja kehitys, lisääntyminen.

 murrosiän fyysiset, psyykkiset ja  Biologian tunnilla käytävän mursosiaaliset muutokset
rosikämateriaalin lisäksi tulee
keskittyä myös murrosiän psyyk seksuaalisen kehityksen yksilölkiseen ja sosiaaliseen puoleen.
linen vaihtelu
Yhtenä toimintatapana voi käyt oman kehon arvostaminen ja
tää portfolio työskentelyä. Portfosuojeleminen
lioon kerätään omia töitä ja tuo ihmissuhteisiin ja tunteiden säätoksia koko jakson ajalta. Piirustelyyn liittyvät tekijät, esim. lätusten, kirjoitelmien ja vaikkapa
heisyydentarve
valokuvakollaasien avulla oppilas
 ikäkauteen liittyvät oikeudet ja
voi prosessoida omia tunteitaan
vastuu
ja mielipiteitään yksilöllisesti.
 tervettä kasvua ja kehitystä tu
Myös uskontotunnit sopivat näikevat ja haittaavat tekijät
den asioiden käsittelyyn. Etiikka
 päihteet, niiden riskit, käytön
ja moraali liittyvät vahvasti kasseuraukset, riskien torjuminen
vuun ja kehitykseen, ja niistä saa
ja oikeiden valintojen tekemiaikaiseksi hyviä keskusteluaiheinen.
ta.
 Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen linkittyy myös näihin
teemoihin. Aihekokonaisuudesta
löytyy lisää toimintamalleja esim.
tunteiden ja kasvamisen käsittelyyn.
Viihtyisä ja turvallinen ympä Ympäristönsuojelu, kestävä ke-  Ympäristönsuojeluun, aineisiin ja
ristö (turvallisuustaidot)
hitys
sähköön liittyvistä aiheista löytyOpiskelun tulee innostaa ja aut-  liike- ja tasapainoilmiöiden havät tarkemmat kuvaukset ja toitaa oppilasta pohtimaan hyvän ja
mintamallit biologian, fysiikan ja
vainnoiminen ja kuvaaminen
turvallisen ympäristön merkitystä
kemian opetussuunnitelmista.
sekä liikettä kuvaavien käsitteisekä opettaa oppilasta huolehtiden soveltaminen turvallisessa  Ensiaputaitoja voidaan harjoitella
maan ympäristöstään ja toimiliikkumisessa ja tapaturmien
esim. kerran vuodessa koko
maan siinä vastuullisesti.
ehkäisemisessä.
koulussa järjestettävänä EApäivänä, jonka suunnitteluun
 elinympäristöön kuuluvien aiOppilas
osallistuvat opettajien lisäksi
neiden ja tuotteiden alkuperä,
 osaa ensiaputaitoja
mahdollisuuksien mukaan myös
käyttö ja kierrätys.
terveydenhoitaja ja koululääkäri.
 tietää miten tarvittaessa voi
 sähköturvallisuus
hakea apua itselleen ja ketkä  meluhaitat
 Ks. myös Ihminen ja teknologia auttavat koulussa ja lähiyhaihekokonaisuus.
 ensiavun antaminen
teisössä.
 kriisit ja niistä selviytyminen

Luokat 7–8
Tällä luokkatasolla terveystieto on oma opetettava aineensa, jolloin aihealueita on enemmän, mutta niiden tarkoituksena on muodostaa jatkumo jo alemmilla luokilla aloitettuun terveyskasvatukseen. Siksi onkin tärkeää, että opettajien yhteistyö eri luokka-asteiden välillä toimii. Monet luokilla 7
ja 8 olevista terveystiedon tavoitteista löytyvät myös mm. kotitalouden ja biologian opetussuunnitelman tavoitteista. Myös näiden luokka-asteiden kohdalla on tärkeää, että opettajat suunnittelevat
yhdessä koulukohtaisesti, mitä painotusalueita kussakin aineessa on.
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7. luokka
TAVOITTEET
SISÄLLÖT
1. Oma keho ja terveys (terveystieto, terveyden edistäminen)
Ravinto
Oppilas
 monipuolinen ja terveellinen ruokavalio
 ymmärtää terveellisen ja monipuolisen ravinnon merruokailutottumukset (esim. ateriarytmitys
kityksen oman hyvinvoinnin edistäjänä sekä tietää
ja terveelliset valinnat)
omien ruokailutottumuksiensa terveysvaikutuksia
Liikunta
Oppilas
 terveyttä ylläpitävä/edistävä liikunta
 ymmärtää liikunnan merkityksen terveyttä ylläpitävänä  oman kunnon seuranta
ja edistävänä tekijänä
 Oulun liikuntapalveluiden hyödyntämi löytää itselleen mielekkään tavan liikkua
nen
Omasta terveydestä huolehtiminen
Oppilas

 tiedostaa riittävän levon ja rentoutumisen merkityksen 
vireyden ja hyvinvoinnin kannalta

 mieltää omasta hygieniasta huolehtimisen osaksi arkea
Päihteet
Oppilas

 osaa kertoa päihteiden käytön riskeistä ja seurauksis- 
ta.

 ymmärtää oman valinnan merkityksen

 selviytyy sosiaalista painetta tuottavissa tilanteissa

2. Kasvu ja kehitys (yleiset oman elämän hallinnan taidot)
Fyysinen kasvu ja kehitys
Oppilas

 tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä 
tapahtumia

Psyykkinen kasvu ja kehitys
Oppilas

 osaa kehittää itsetuntoaan ja itsetuntemustaan
tuntee itsensä tärkeäksi yksilönä
Sosiaalinen kasvu ja kehitys
Oppilas

arvostaa ihmisten välisiä myönteisiä suhteita

oppii työskentelemään osana yhteisöä


Seksuaalinen kasvu ja kehitys
Oppilas

 ymmärtää seksuaalisuuden henkilökohtaisen arvon ja 
merkityksen

 tiedostaa oman seksuaalisuutensa ja sen ilmenemis- 
muodot
 tiedostaa seksuaalikäyttäytymisen riskit ja niiden välttämisen
3. Viihtyisä ja terveellinen ympäristö (turvallisuustaidot)
Liikenne
Oppilas

 tietää liikenteen yhteispelin säännöt ja noudattaa niitä. 
 osaa liikkua ja käyttäytyä liikenteessä
Koulu, koti ja lähiympäristö
Oppilas
 tiedostaa lähiympäristön vaarapaikat
 tuntee oman koulun säännöt





uni, lepo ja virkistys
rentoutuminen
hygienia

(tupakka), nuuska, alkoholi, imppaus,
fyysinen ja psyykkinen riippuvuus
käytön seuraukset ja lainsäädäntö
kriittinen medialukutaito
Oulun kaupungin ehkäisevä päihdetyö

elämänkaari
ikäkaudet
syntymä–kuolema
itsetuntemus, myönteinen minäkuva –
terveyden tukipilari

perhe ja sosiaaliset suhteet
kaveruus
välittäminen ja huolenpito
yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
ihastuminen, rakastuminen
seurustelu, tunteet
kehittyvä seksuaalisuus
raskaus ja sukupuolitaudit

lähiympäristö ja liikkuminen
kevyttä liikennettä koskevat liikennesäännöt, mopot ja skootterit liikenteessä

koulun säännöt
koulun turvallisuussuunnitelma
vaarapaikat kotona, vaaralliset aineet
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tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan ja osaa
reagoida niihin oikealla tavalla
 tietää, miten vaaratilanteissa toimitaan
Tapaturmat ja ensiapu
Oppilas
 osaa hoitaa fyysisiä vammoja ja ehkäistä niitä
 osaa yksinkertaisimmat sidokset
 osaa tehdä hätäilmoituksen




kiusaaminen ja väkivalta
toimiminen vaara- ja hätätilanteissa



pienet ensiaputoimenpiteet, kylmän ja
kuuman riskit ja niiden hoito
hätäilmoituksen teko



8–luokka
TAVOITTEET

SISÄLLÖT

Oma keho ja terveys (terveystieto, terveyden edistäminen)
Ravinto
Oppilas
 tunnistaa tavallisimmat erityisruokavaliot, ruokaaineisiin liittyvät allergiat sekä syömishäiriöt
 tiedostaa päivittäisen energia- ja ravintoainetarpeensa
Liikunta
Oppilas
 tietää palautumisen merkityksen liikunnassa
 tunnistaa tavallisimmat liikuntavammat ja osaa välttää
niitä
 tuntee urheilun lieveilmiöt
Omasta terveydestä huolehtiminen
Oppilas
 osaa huolehtia omasta terveydestään ja hoitaa itseään
 tunnistaa tavallisimmat nuorten sairaudet ja vaivat
 osaa orientoitua oikein kylmän vaikutuksiin
 osaa käyttää Oulun kaupungin tarjoamia sosiaali- ja
terveyspalveluita





erityisruokavaliot, ruoka-aineallergiat
syömishäiriöt
energiantarve/energiankulutus






lihashuolto ja lepo
liikunnan riskit ja dopingaineet
oman kunnon seuranta
Oulun kaupungin liikuntapalveluiden
hyödyntäminen






itsehoito
yleisimmät tartuntataudit
nuorten vaivat
oireiden tunnistaminen ja asiallinen
lääkkeiden käyttö
Oulun Aluetyöterveyslaitoksen kylmätutkimus
Oulun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut




Päihteet
Oppilas

 osaa kuvata päihde- ja vaikuteaineiden käyttöön kuu- 
luvia riskejä.

 osaa käyttää eri tietolähteitä ja suhtautua niihin kriitti- 
sesti.

Suomalaiset kansantaudit
Oppilas

 osaa nimetä tavallisimmat kansantaudit
 ymmärtää kansantautien ja elintapojen yhteyden
2. Kasvu ja kehitys (yleiset oman elämän hallinnan taidot)
Psyykkinen kasvu ja kehitys
Oppilas
 ymmärtää ruumiin ja mielen tasapainon merkityksen
 osaa nimetä, tunnistaa ja hallita erilaisia tunteita
 pystyy puhumaan mieltä painavista asioista
 osaa hakea apua.
Sosiaalinen kasvu ja kehitys
Oppilas
 oppii ottamaan vastuuta itsestään ja muista erilaisissa
tilanteissa.

tupakka, alkoholi, huumeet
fyysinen/psyykkinen riippuvuus
käytön seuraukset ja lainsäädäntö
kriittinen medialukutaito
Oulun kaupungin ehkäisevä päihdetyö
sydän- ja verisuonitaudit, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, syöpä, mielenterveyshäiriöt







stressinhallinta
tunteet ja niiden ilmaiseminen
ristiriitojen selvittäminen
mielenterveys ja sen vaihtelut
Oulun mielenterveyspalvelut





erilaisuus
suvaitsevaisuus
yksilön vastuu ja velvoitteet yhteisössä
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suhtautuu asiallisesti fyysisesti ja psyykkisesti erilaisiin ihmisiin
Seksuaalinen kasvu ja kehitys
Oppilas
 omaksuu sukupuoliseen kanssakäymiseen liittyvän
vastuun itsestä ja muista
 hyväksyy ja arvostaa seksuaalisuuden ilmenemisen
itsessään ja muissa
 tietää seksin varjopuolista







3. Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
(turvallisuustaidot)
Tapaturmat ja ensiapu
Oppilas
 tietää, miten toimitaan onnettomuustilanteissa
 osaa antaa hätäensiapua ja elvytystä
 tietää, miten toimitaan äkillisissä sairaskohtauksissa
Kestävä tulevaisuus
Oppilas
 tiedostaa terveellisen ja kestävän ympäristön merkityksen
 tietää yksilön omakohtaisista vaikutus- ja toimimismahdollisuuksista









vastuullinen seksuaalikäyttäytyminen
seksuaalisuuden eri muodot, arvot ja
normit
sukupuolitaudit
porno, kaupallinen seksi, pedofilia, insesti
Oulun kaupungissa olevat tukipalvelut

ensiapu, auttamisvelvollisuus
vaara- ja onnettomuustilanteissa toimiminen
SPR ja muiden vastaavien kansalaisjärjestöjen toiminta
kestävä kehitys
jätehuolto
kierrätys
Oulun jätehuolto

TERVEYSTIEDON ARVIOINNIN PERIAATTEET
Terveystieto on laaja-alainen oppiaine. Lisäksi terveystiedon aihealueet ovat hyvin henkilökohtaisia
ja sisältävät oppilaan omia eettisiä ja moraalisia näkökantoja ja ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa suositellaankin käytettäväksi toiminnallisia tapoja ja muutakin kuin numeerista arviointia.
Vuosiluokilla 1–4 terveystieto arvioidaan osana ympäristö- ja luonnontiedon oppiainetta. Vuosiluokilla 5–6 terveystiedon oppiaines sisältyy biologian ja maantiedon arviointiin. Terveystiedon oppiaines on mukana näiden aineiden hyvän osaamisen kuvauksissa. Vuosiluokilla 7–8 terveystieto
arvioidaan päättöarvioinnin perusteiden mukaisesti. Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle kahdeksan löytyvät luvusta 9.5.
Yhtenä hyvänä arviointimenetelmänä suositellaan portfolion kokoamista. Kokoaminen voidaan
aloittaa jo ensimmäisellä luokalla. Portfolioon oppilas kerää omat terveystiedon tunneilla tekemänsä tuotokset ja muut työt. Portfolio voidaan kerätä sähköisesti esim. levykkeelle tai disketille, tai
portfolio kootaan konkreettiseksi kansioksi, josta löytyy eri vuosiluokkien aikana tehtyjä töitä. Tehdyt opinnäytetyöt ovat hyvänä apuna ylemmillä luokilla, kun samoihin aiheisiin palataan. Oppilas
voi miettiä, kuinka omat käsitykset eri aiheista ovat vuosien aikana muuttuneet vai ovatko ne muuttuneet, ja miksi näin on tapahtunut. Terveystiedon pohdinnallisuuden vuoksi myös oppimispäiväkirja on hyvä arvioinnin keino. Oppilaita kannustetaan miettimään asioita omasta näkökulmasta ja
pohtimaan omia valintojaan.
Arvioinnin on hyvä perustua yläluokilla kolmijakoon: oppilaiden aktiivisuuteen tuntityöskentelyssä,
pidettyjen kokeiden arvosanoihin ja portfolio- tai oppimispäiväkirjan tuotoksiin. Näin taataan se, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä yksilöllisesti, omien vahvuuksiensa kautta.
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7.3.9

Uskonto

Uskonnon opetuksen keskeisenä tavoitteena on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja
kokemuksia, joiden pohjalle hän rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja hahmottaa uskontojen merkitystä ympäristössä. Tavoitteena on myös oppilaan elämänhallintataitojen vahvistaminen ja eettisyyteen kasvaminen. Opetuksen tavoitteena on
perehdyttää oppilas omaan uskontoon, suomalaiseen katsomusperinteeseen ja tutustuttaa hänet muihin uskontoihin.
Huoltajille tiedotetaan koulunkäynnin alkaessa uskonnon opetuksen järjestämisestä ja oppilaan
mahdollisuudesta osallistua oman uskontonsa tai elämänkatsomustiedon opetukseen. Myös koulun uskonnollisista tilaisuuksista ja juhlista tiedotetaan huoltajille ja oppilaille varataan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia uskonnonvapauslain mukaisesti.

7.3.9.1 Evankelisluterilainen uskonto
Peruskoulussa on tärkeää antaa oppilaalle mahdollisimman laaja uskontoon liittyvä yleissivistys, joka antaa hänelle aineksia oman maailmankuvan muodostamiseen ja ihmisenä kasvuun. Oman uskonto- ja kulttuuriperinteen entistä parempi tunteminen on edellytys monikulttuurisen vuorovaikutuksen onnistumiselle. Länsimaisen kulttuurimme arvopohja rakentuu keskeisesti kristillisille ja humanistisille perusarvoille, jotka ovat samalla oppilaan eettisen kehityksen välineitä. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa on erityisen tärkeää
tiedostaa juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keskinäinen yhteys.
Oppilaat tutustuvat uskonnon eri ilmenemismuotoihin lähtökohtana oma lähiympäristö. Luterilaisen
kirkon opetusperinteestä käsin tutustutaan Jeesuksen persoonaan ja opetuksiin sekä Vanhan testamentin kertomuksiin. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia keskustella aikuisten ja vertaistensa
kanssa heidän omasta elämänpiiristään nousevista aiheista sekä soveltaa niihin kristinuskon keskeistä sisältöä. Erityisesti korostetaan jokaisen ihmisen arvoa riippumatta hänen ominaispiirteistään kuten esimerkiksi lahjakkuudesta, varallisuudesta tai ulkonaisesta olemuksesta.
Opetuksessa otetaan huomioon sekä suuren kaupungin kehittyvä kulttuuri että ympärillämme oleva laaja maaseutu, toisen kansankirkon läsnäolo, paikalliset herätysliikkeet sekä maahanmuuttajat
kulttuuriperintöineen. Opetuksella pyritään vahvistamaan oppilaan turvallisuudentunnetta ja etsimään elämälle tarkoitusta Jumalan jatkuvan luomistyön kautta. Oppilasta rohkaistaan myös kohtaamaan omia tunteitaan ja jakamaan kokemuksia muiden kanssa.

Työtavat
Vuosiluokat 1–6
Uskonnonopetuksessa käytetään monimuotoisia, elämyksellisiä työtapoja niin, että uskonto oppiaineena koetaan mielekkääksi ja kiinnostavaksi. Mielekkyys lähtee omakohtaisista kokemuksista ja
mahdollisuuksista purkaa ajatuksia ja tunteita keskustelemalla opettajan ja muiden aikuisten ja
toisten samanikäisten kanssa. Kulloinkin esillä olevan tietoaineksen mahdollisimman avoin käsittely herättää oppilaassa kiinnostuksen uskonnollisiin asioihin.
Tärkeimpinä työvälineinä uskonnonopetuksessa ovat oppikirjojen ohella kertomukset sekä Raamatusta että muista kirjoista. Perinteisen kertomisen ja lukemisen lisäksi kertomuksia voidaan nyky-
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tekniikkaa hyödyntäen kuunnella ja katsella ja tehdä omia tallenteita. Raamattu on tärkein lähdekirja, jota oppilaan tulee vähitellen oppia käyttämään itsenäisesti.
Pedagoginen draama eri muodoissaan tarjoaa monia käyttökelpoisia menetelmiä. Taiteet ovat
eriomainen tapa tutkia ja tulkita asioita. Opetusta voi elävöittää taidekuvin ja tekemällä itse kuvia,
laulamalla ja kuuntelemalla erilaista opetukseen soveltuvaa musiikkia ja tutustumalla kirjallisuuden
avulla käsillä olevaan aiheeseen. Uskonnolliset kysymykset herättävät myös tarpeen keskustella,
ja keskustelu onkin työskentelyn kenties tärkein osa. Saadut elämykset voidaan prosessoida ja sulatella itse tehtyihin töihin esimerkiksi askarrellen, muotoillen ja maalaten käyttämällä erilaisia materiaaleja ja välineitä.
Tiedon hankkimisessa käytetään perinteisten oppikirjojen ja opetuskeskustelujen lisäksi tietotekniikkaa. Verkkoyhteys ja tekstinkäsittely mahdollistavat muun muassa ryhmätyöskentelyn (Riihiympäristö), tiedon keruun ja muokkauksen tai esimerkiksi kirjeenvaihdon maailmalla työskentelevän lähetystyöntekijän tai kummikoulun kanssa.
Vierailut erilaisiin kohteisiin (kotiseurakunta ja nähtävyydet ym.) sekä vierailijoiden kutsuminen koululle suovat oppilaalle mahdollisuuden tutkia opiskeltavia asioita aidoissa tilanteissa kysellen ja
keskustellen. Yhteistyö kotiseurakunnan ja sen työntekijöiden kanssa on erityisen tärkeää.
7. luokka
Suurten maailmanuskontojen opiskelussa on tärkeää käyttää uskontojen omasta kulttuurista lähtöisin olevaa materiaalia kuten tekstejä, taidetta, musiikkia ja mahdollisesti jopa rituaaleja. Näiden
avulla päästään elämykselliseen oppimiseen. Olennaista on myös uskontoihin liittyvän symbolikielen tuntemus. Oulussa on sekä buddhalaisia että islamilaisia maahanmuuttajia, joiden kanssa voi
olla kanssakäymisessä.
Raamattuun tutustutaan yläasteella lähinnä Raamatun omien tekstien kautta. Tällöin on tärkeää
käydä alustavasti läpi Raamatun teologiseen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää tietoainesta.
Raamattu on länsimaisen kulttuurin perusteos, joten sen vaikutusta ei voi juuri liioitella. Tekstien
yhteydessä luovan ilmaisun keinot ja taiteet eri muodoissaan auttavat syvempään kosketukseen
kulttuuriperinteen kanssa. Esimerkiksi oppilaiden piirtämät sarjakuvat Raamatun henkilöistä ja kertomuksista antavat mahdollisuuden elämykselliseen oppimiseen, kunhan pidetään huolta tarpeeksi
suuresta luovasta vapaudesta. Tärkeää on myös avoin keskustelu, jonka edellytyksenä ovat opettajan perustiedot teologian ja uskontotieteen alalta.
8. luokka
Kristillisen kulttuurin tunteminen opetetaan paljolti samoilla menetelmillä kuin muukin historia. Historian opiskelussa käytettävät metodit sopivat hyvin opiskeltaessa uskonnon ilmenemismuotoja
myös suomalaisessa kulttuurissa. Aktiiviset yhteydet kirkon piirissä eläviin ja työskenteleviin ihmisiin tuovat ajankohtaisuutta ja havainnollisuutta opetukseen. Oulussa on monia kristillisiä kirkkokuntia, ja molempien kansankirkkojen piispanistuimet sijaitsevat täällä, joten niiden kanssa voi järjestää esimerkiksi vierailuja tai esitellä niiden katukuvassa näkyviä rakennuksia. Lisäksi on huomioitava, että valtaosa 8.-luokkalaisista käy rippikoulua. Oppilaiden omatoiminen vihkotyöskentely
auttaa hahmottamaan laajoja kokonaisuuksia ja sallii yksilöllisen työskentelyn. Vihkon voi arvostella koesuorituksena.
9. luokka
Tärkein työtapa etiikkaa opiskeltaessa on pohdiskeleva keskustelu, joka avaa oppilaille eettisten
arvojen ja normien taustoja sekä aatehistoriallisia lähtökohtia. Materiaalia ja aiheita saa niin tiedotusvälineistä kuin oppilaiden omasta elämänpiiristä. Draamapedagogiset menetelmät auttavat oppilaita erityisen hyvin samaistumaan toisiin ihmisiin ja kehittymään empaattisemmiksi ja myös itse-
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ään paremmin tunteviksi. Integrointi muihin oppiaineisiin on etiikan yhteydessä erityisen hedelmällistä (yhteiskuntaoppi, historia, biologia).
Maailmankuvaosiossa ei ole käytettävissä varsinaista oppikirjaa, joten oppilaan itsenäisen tiedonhankinnan taidot kehittyvät (koulujen omat kirjastot, yleiset kirjastot ja Internet). Oppilaat tekevät
vihkotyötä, laativat esityksiä tai portfoliotyyppisiä kokonaisuuksia, joita syvennetään opettajajohtoisella opetuskeskustelulla.

Oppimisympäristö
Monimuotoisen oppimisen toteutuminen edellyttää opetustilojen muunneltavuutta. Lähtökohtana
toimivalle kokonaisuudelle ovat sekä rauhallisen yksilöllisen työskentelyn että ryhmätyöskentelyn
mahdollistavat kalusteet. Ihanteellisia olisivat liikuteltavat sermit, jotka ovat käytännöllisiä ja käteviä
tilanjakajia ja käyvät hyvin myös teatteriesityksiin. Draamatyöskentelyä, kuvataiteita, askartelua ja
portfolioita varten tarvitaan monenlaista välineistöä.
Käyttökelpoisia opetusvälineitä ovat edelleen opetusohjelmat ja dokumentit, kartat, pohjapiirrokset
ja mahdolliset pienoismallit. Osa näistä voidaan toteuttaa yhdessä oppilaiden kanssa. Sähköisiin
perusvälineisiin kuuluvat tietokone verkkoyhteyksineen ja muut AV-välineet (piirtoheitin, video- ja
televisiolaitteet, CD-radionauhuri). Video- ja digikamera ovat hyviä esimerkiksi vierailujen ja erilaisten projektien dokumentointiin.

Arviointi
Uskonnon arviointi oppiaineena on haaste opettajalle. Uskonnon oppisisällöt koostuvat paitsi tiedollisista aineksista myös affektiivisista kokemuksista. Oppilas on opetuksessa mukana koko persoonallaan. Näin ollen opettajan tulee arvioida monipuolisesti oppilaan tuntityöskentelyä ja kirjallisia tuotoksia. Mitä pienemmistä oppilaista on kysymys, sitä enemmän painottuu tunnilla osallistuminen.
Oppilaan tuntityöskentelyä voi arvioida monella tapaa. Lähtökohtana on aktiivinen osallistuminen ja
kiinnostus oppiainesta kohtaan. Oppilaan aktiivisuus näkyy osallistumisena opetuskeskusteluihin,
ryhmätyöskentelyyn sekä ilmaisuharjoituksiin ja esityksiin. Oppilaiden kriittiset kysymykset edistävät koko luokan oppimista, joten useimmiten ne voidaan ottaa arvioinnissa positiivisesti huomioon.
Oppilaan tiedonhankinta- ja hallintataitoja arvioidaan erilaisten kirjallisten tuotosten avulla. Ryhmätyöt, portfoliot, vihkotyöskentely, raportit ja päiväkirjat kertovat tunnilla tehdyn työn tuloksista. Eri
kokonaisuuksien lopussa pidetyt kokeet antavat tietoa siitä, mitä ja miten hyvin on opittu. Oppilaiden itsearvioinnista on opettajalle suuri apu.
Päättöarviointi korostaa OPH:n antamia perussisältöjä ja niitä on helpoin mitata erilaisilla kokeilla,
vihkotyöskentelyllä ja tuntiaktiivisuudella. Syvyysulottuvuus on vaikeampi arvioida. Tavoitteena on
mahdollisimman hyvä tasapaino yleissivistävän aineksen ja maailmankuvaa prosessoivan aineksen kesken.
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet tulevat hyvin käsitellyiksi uskonnonopetuksessa, koska useimpien niiden sisältämät arvot nousevat suurelta osin kristinuskon arvoista. Aihekokonaisuudet painottuvat seuraavasti luokilla 1–6. (Aihekokonaisuuksista on laadittu Riihi-ympäristöön tarkkoja ja käytännönläheisiä
esimerkkejä. Siksi seuraavassa tyydytään vain yleisiin mainintoihin.)
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Vuosiluokka
1–3

Aihekokonaisuus
ihmisenä kasvaminen, kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, yhteisöllisyys, turvallisuus
ja vastuu ympäristöstä

4

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen, turvallisuus

5

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, viestintä ja mediataito, ihmisenä kasvaminen, teknologia ja ihminen

6

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, yhteisöllisyys, ihmisenä kasvaminen, viestintä- ja
mediataito

7

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, ihmisenä kasvaminen

8

ihmisenä kasvaminen, osallistuva kansalaisuus, vastuu ympäristöstä, turvallisuus, teknologia ja ihminen sekä kulttuuri-identiteetti

9

kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, teknologia ja ihminen, viestintä ja mediataito

Tavoitteet ja sisällöt
Alkuopetuksessa uskonnon opetusta toteutetaan pääsääntöisesti teemakokonaisuuksina. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden elämäntilanteet ja tuetaan oppilaiden eettisyyden ja vastuullisuuden kasvua. Eettinen keskustelu viriää usein arkipäivän tilanteista.
Luokat 1–2
Tavoitteet
”Jumalan kämmenellä"
Oppilas
 oppii ymmärtämään elämän ainutkertaisuutta.
 suhtautuu suvaitsevaisesti ja oikeudenmukaisesti toisiin ihmisiin.
 pohtii oikeaa ja väärää lasten elämässä
 oppii luottamaan Jumalan huolenpitoon
"Nyt sytytämme kynttilän"
 Oppilas tutustuu Jeesuksen syntymään
ja lapsuuteen.

Sisällöt
olemme kaikki erilaisia: erilaisia perheitä, ystävät lähellä ja
kaukana (yhteys yltin tavoitteisiin ja ihmisenä kasvamisen
aihekokonaisuuteen)
 oppilaiden kokemuksia syntymästä ja kuolemasta, sekä
kasteeseen ja hautajaisiin liittyviin tapoihin tutustumista
 enkelit turvana
 esimerkkejä Jeesuksen ihmeteoista







adventin aika: Jeesuksen odotus
joulun aika: Jeesuksen syntymä
jouluperinteitä ja -tapoja
Jeesuksen lapsuus

"Kellot kaikuu"
 tutustutaan Raamattuun erityisenä kirjana
 Oppilas tutustuu kotiseurakuntaan ja sen  rukous on puhetta Jumalan kanssa
toimintaan.
 lähikirkkoon tutustuminen
 seurakunnan työntekijöiden toimintaan tutustuminen
 esimerkkejä oman seurakunnan lähetystyöstä
"Lensi maahan enkeli"
 tutustutaan Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen
Oppilas
liittyviin Raamatun kohtiin
 tutustuu pääsiäisajan tapahtumiin.
 keskustellaan pääsiäiseen liittyvistä uskonnollisista tavois ymmärtää, että itsekin saa pyytää ja anta ja perinteistä luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa
taa anteeksi.
 pohditaan anteeksipyytämisen ja anteeksiantamisen merkitystä
"Jumala loi"
 luomiskertomukseen tutustuminen
 Oppilas oppii luonnon kunnioitusta.
 ihmisen aseman pohtiminen
 koululaisen valinnat ja vastuu kestävästä kehityksestä
(yhteys yltin sisältöihin)

3. luokka
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Tavoitteet

Sisällöt





oppilas tutustuu Vanhan testamentin tutuimpiin kohtiin
 VT:n henkilöiden sitominen Raamatun
tutuimpiin opetuksiin
 oppilas rohkaistuu luottamaan Jumalan
huolenpitoon

Tutustutaan kertomuksiin syntiinlankeemuksesta, Nooasta,
Aabrahamista, Joosefista ja Mooseksesta.
 Tutustutaan Daavidin ja Salomonin elämään.
 Keskustellaan Paimenpsalmin sisällöstä.
 Opetellaan Herran siunaus.

oppilas syventää tietojaan joulun ajan ta-  Joulun tapahtumat luokan 1–2 luokan sisältöjä syventäen
pahtumista.
(messiasennustukset: Jesaja)
 oppilas oivaltaa vanhan ja uuden testa ennustukset käyvät toteen.
mentin välisen yhteyden.




oppilas pohtii oikeaa ja väärää ihmisen
elämässä.



Pohditaan kymmenen käskyn sisältöä nykyyhteiskunnassa.
 Pohditaan kultaisen säännön merkitystä.
 oppilas syventää tietojaan pääsiäisen ta-  Pääsiäisen tapahtumat 1-2 luokan sisältöjä syventäen: rispahtumista.
tiinnaulitseminen ja ylösnousemus, ilosanoma armosta.
 oppilas tulee tietoiseksi pääsiäisen jäl Helatorstain ja helluntain merkitys.
keisten tapahtumien liittymisestä kirkon
syntyyn
 oppilas tutustuu seurakunnan lapsille ja
 Tutustuminen kerhotoimintaan, leireihin, partioon, pyhänuorille suuntaamaan toimintaan.
kouluun.
 Oppilaan kokemukset häistä sekä muista kirkollisista toimituksista ja niihin liittyvään juhlaperinteeseen tutustuminen.

4. luokka
Tavoitteet


Oppilas tutustuu Jeesuksen elämään
Uuden testamentin mukaan.
 Oppilas opettelee käyttämään Raamattua.



Oppilas oppii Isä meidän–rukouksen ja
tutustuu sen merkitykseen.
 Oppilas tutustuu kirkkovuoden juhlapyhiin ja niiden alkuperään.


Oppilas käy vaihe vaiheelta läpi pääsiäisen tapahtumat.
 Oppilas pohtii pääsiäisen sanomaa ja
merkitystä kristillisessä kirkossa.

5. luokka
Tavoitteet

Sisällöt


Jeesuksen lapsuus ja toiminta: Jeesus ja Johannes, joulun
ajan tapahtumat, Jeesuksen kaste, opetuslapset,
 Jeesuksen tunnustekoja, esimerkiksi Kaanaan häät, Jairuksen tytär, Kaksi sokeaa, Myrskyssä, Ruokkimisihme
 Tutustutaan evankeliumien kirjoittajiin (Matteus, Markus,
Luukas ja Johannes).
 Opetellaan Isä meidän -rukous.


Käydään läpi kirkkovuoden pyhiä sekä eurooppalaisessa
perinteessä vaikuttavia pyhimyksiä.



Pääsiäisen tapahtumat kuvataan evankeliumien mukaan
opetuskeskustelun ja draaman avulla sekä kirjallisesti.
 Ylösnousemuksen toivoa pohditaan kristinuskon perustana
esim. vierailijoiden kanssa.

Sisällöt

Oppilas
 Käsitellään vertauksia Jumalasta ja Jumalan valtakunnas tutustuu Jeesuksen opetuksiin ja vertata sekä rakkaudesta monipuolisin menetelmin esimerkiksi
uksiin
draaman, sarjakuvan tai postereiden avulla. Kertomuksina
 pohtii Jeesuksen opetusten sanomaa
ovat esimerkiksi Sinapinsiemen, Kallis helmi, Mereen heiyhdessä muiden kanssa
tetty nuotta, Kadonnut lammas, Armoton palvelija, Uskotut
 oppii käyttämään Raamattua itsenäisesti
leiviskät, Kadonnut raha, Hyvä paimen, Kylväjä.
Oppilas
 Tutustutaan apostoleihin, erityisesti Pietariin ja Paavaliin
 tutustuu kristinuskon syntyyn, alkuvaiheisekä heidän toimintaansa
siin ja leviämiseen
 Tarkastellaan kristinuskon asemaa Rooman valtakunnassa alkuseurakunnan aikana.
 Opetellaan uskontunnus.
 Pohditaan Pyhä kolminaisuuden käsite.
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Oppilas
 tutustuu kristinuskon myöhempiin vaiheisiin
 tutustuu ainakin joiltakin osin keskiajan
kirkolliseen kulttuuriin Euroopassa
 kertoo kokemuksistaan muista uskonnoista ja uskonnollisista yhteisöistä
 tutustuu lähiympäristössään kohtaamaansa uskonnollisuuteen
 oppii hyväksymään vakaumukseltaan erilaisia ihmisiä.

6. luokka
Tavoitteet









Sisällöt

Oppilas
 tutustuu luterilaisen kirkon syntyvaiheisiin.
 vahvistaa luterilaista identiteettiään tiedostamalla reformaation suurten linjojen
toteutumisesta kirkossamme ja yhteiskunnassamme
 pohtii luterilaisuuden merkitystä nykyyhteiskunnassa ja omassa elämässään









Oppilas tutustuu monipuolisesti luterilaisen kirkon toimintaan Oulussa (yhteistyössä paikallisen seurakunnan kanssa).

Tutustutaan uskonpuhdistukseen ja Lutherin opetuksiin ja
toimintaan. Sisältöinä ovat Lutherin keskeiset opetukset,
oppi vanhurskauttamisesta, oppi kahdesta regimentistä,
kansankielen merkitys, tasa-arvon korostaminen papiston
ja maallikoiden välillä, virsiperinteen keskeisyys.
 Käsitellään luterilaisuuden syntyä ja tuloa Suomeen, samoin Agricolan merkitystä (yhteys äidinkieleen ja kirjallisuuteen).
 Pohditaan luterilaisen kirkon vaikutusta ympäröivään
yhteiskuntaan (esimerkiksi lainsäädäntö ja koululaitos);
kulttuuriin (musiikki: J.C. Bach, virret, gospel); taiteeseen
(kirkkoarkkitehtuuri, maalaustaide, kirkkotekstiilit), kirjallisuuteen (Katekismus, 7 veljestä, vanhat postillat);
arvoihin, keskustelua perinteisistä ja moderneista arvoista







Tutustutaan kristinuskon leviämiseen Euroopassa ja jakautumiseen ortodoksiseksi ja katoliseksi kirkoksi.
Tutkitaan keskiajan kirkon elämää Euroopassa, esimerkiksi joitakin seuraavista: luostarit, kirkkorakennukset, musiikki, maalaustaide, paavius, ristiretket (integrointi historiaan).
Keskustellaan Oulun alueen kristillisistä yhteisöistä, tehdään tutustumiskäyntejä mahdollisuuksien mukaan tai kutsutaan vierailijoita.
Tutustutaan erilaisten kristillisten yhteisöjen juhlaperinteisiin
Tutustutaan herätysliikkeistä herännäisyyteen ja lestadiolaisuuteen.

Oppilas

tutustuu alustavasti Uuden testamentin
syntyyn ja sisältöön

 tutustuu keskeiseen kristilliseen etiikkaan
Jeesuksen opetuksista käsin
 pohtii ja keskustelee omaan ja ympäristönsä elämään liittyvistä eettisistä kysymyksistä (erityisen hyvä mahdollisuus integraatioon terveystiedon kanssa).

Tutustutaan Oulun seurakuntiin ja kirkkoihin
Tutustutaan kirkon virat ja seurakunnan päätöksenteko
Tutustutaan seurakunnan toimintaan (jumalanpalveluselämä, pyhät toimitukset, diakonia ja lähetystyö, ekumenia).
Oppilas hyödyntää oppimisessaan Oulun ev.lut. seurakuntien ja Tuomiokapitulin kotisivuja.
Oppilas tutustuu valtakunnalliseen (Kotimaa) ja paikalliseen kirkolliseen lehdistöön (Rauhan tervehdys) sekä kirkkonettiin (www.evl.fi).
Tutustutaan Jeesuksen tunnetuimpiin vertauksiin ja opetuksiin (osa vertauksista on käsitelty jo 5. luokalla).
Perehdytään varhaisnuoren elämän keskeisiin ja ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin esimerkiksi tupakka ja päihteet,
seksuaalisuus, kaupallisuus ja sen muokkaama ihmiskuva,
luonnon ja eläinten oikeudet, kiusaaminen, väkivalta ja väkivaltaviihde, (oppiaineiden integroinnin mahdollisuus).
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Vuosiluokat 7—9
7. luokka
Tavoitteet
Oppilas tutustuu
 uskontotieteen kautta uskontoon ilmiönä ja
siihen liittyvään peruskäsitteistöön
 suuriin maailmanuskontoihin, niiden syntyprosessiin, jumala- ja pelastuskäsityksiin, pyhiin kirjoituksiin, kulttiin ja levinneisyyteen
 erilaisiin kulttuureihin ja niiden maailmankuviin

8. luokka
Oppilas tutustuu
 tärkeimpiin kristillisiin kirkkokuntiin sekä niiden levinneisyyteen, elämään, uskon
pääpiirteisiin sekä kirkkojen
väliseen yhteistyöhön


suomalaiseen katsomusperinteeseen

9.luokka
Oppilas
 Raamattuun kristittyjen pyhänä kirjana
 Raamattuun länsimaisen
kulttuurin perusteoksena
 Raamatun kulttuuritraditioihin
 perehtyy tieteen ja uskonnon
välisen vuoropuhelun suuriin linjoihin omana aikanamme
 tiedostaa olemassaolon mysteeriluonteen
 tutustuu etiikan peruskäsitteisiin ja kristinuskosta nousevaan etiikkaan.
 pohtii keskeisiä eettisiä ongelmia liittyen ihmissuhteisiin, yksilön elämään yhteisön jäsenenä sekä ihmisen ja
luonnon välisiin suhteisiin

Sisällöt
 homo religious, riitit, myytit, tabu ja pyhyys
 uskontojen osa-alueet: tieto, tunne toiminta sekä vaikutus yksilöön,
yhteisöön ja kulttuuriin








hindulaisuus
buddhalaisuus
Kiinan ja Japanin uskonnot
juutalaisuus
kristinusko
islam












kirkon kehitysvaiheet Rooman valtakunnan aikana
lännen roomalaiskatolinen kirkko
idän ortodoksinen kirkko
uskonpuhdistus ja sen synnyttämä protestanttinen liike, erityisesti luterilainen kirkko
helluntaiherätys, baptistit, metodistit, pelastusarmeija, adventistit ja vapaakirkko
kristinuskon tulo Suomeen ja katolinen keskiaika
uskonpuhdistus Suomessa ja sen juurtuminen 1600–1700-luvuilla
luterilainen yhtenäiskulttuuri 1800–1900-luvuilla
herätysliikkeet, etenkin herännäisyys ja lestadiolaisuus sekä ns. viides herätysliike
yhtenäiskulttuurista moniarvoiseen ja monikulttuuriseen nykyaikaan






Raamatun vanha maailmankuva
Raamatun luomiskertomus ja ”big bang” -teoria
keskeisiä ihmiskäsityksiä: krist§illinen, humanistinen, materialistinen ja biologinen
Tieteellisen tietämisen rajoja: esim. maailmankaikkeuden ja elämän synty, ihmisen
minä-tajunta, kuolema
ltö
Raamatun luomismyytit ja patriarkkakertomukset
Vanhan ja Uuden testamentin välinen yhteys
kristinuskon pelastuskäsitys
fundamentalistinen, historialliskriittinen, pelastushistoriallinen ja eksistentialistinen
käsitteet etiikka ja moraali
kristinuskon eettiset ytimet: kultainen sääntö, rakkauden kaksoiskäsky sekä vuorisaarna, 10 käskyä
VT:n profeettojen yhteiskunnallinen sanoma
elämän merkitys ja rajallisuus
ihmisen valinnat ja hänen tekojensa seuraukset
päihteiden käyttö
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien välinen jännite
medialukutaito, median moraali
suorituksista ja ominaisuuksista riippumaton ihmisarvo
sota ja rauha
seksuaalisuus ja perhe
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7.3.9.2 Ortodoksinen uskonto
Uskonnon opetuksen yhtenä keskeisimpänä tavoitteena on oppilaan ortodoksisen
identiteetin vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Oppilas saa tietoa vaikutuskeinoista ja mahdollisuuksista,
oikeuksista ja velvollisuuksista oman seurakunnan jäsenenä.
Uskonnon opetus tukee ja vahvistaa oppilaan myönteistä minäkuvaa ja ohjaa häntä kunnioittamaan elämää sen moninaisuudessaan. Oppilas oppii arvioimaan omaa toimintaansa,
perustelemaan sitä ja ottamaan vastuuta. Oppilas oppii ottamaan huomioon toiset ihmiset.
Uskontotunnit antavat monia mahdollisuuksia tunteiden ja omien ajatusten käsittelyyn.
Omien tunteiden ja ajatusten ilmaisu sekä osallistuminen ja vuorovaikutus ovat osa uskonnon opetusta.
Oppilaalle pyritään jakamaan mahdollisimman laajasti paitsi oman kirkon kulttuuriperinnettä myös muita erilaisia maailmankatsomuksellisia aineksia. Tämä auttaa oppilasta jäsentämään omaa maailmankatsomustaan ja ymmärtämään muita kulttuureja.
Ortodoksisen uskonnon tavoitteena on auttaa oppilasta ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan paitsi omaa tulevaisuuttaan myös yhteistä tulevaisuuttamme. Oppilasta
ohjataan toimimaan rakentavasti kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden puolesta.

Työtavoista ja opetusmenetelmistä
Opetusryhmät ovat usein pieniä ja ne koostuvat monenikäisistä oppilaista. Tämä seikka
rajaa monessa uskontoryhmässä joidenkin työskentelytapojen käyttöä. Yksilölliset työt ja
parityöt soveltuvat hyvin uskontotunneille.
Värikkään lisän uskontotunneille tuovat monista eri kulttuuripiireistä tulleet ortodoksilapset.
Erityisesti Venäjältä saapuu Oulun alueelle paljon maahanmuuttajia. Puutteellinen kielitaito
voi aluksi tuottaa ongelmia myös uskonnon tunneilla.
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Ortodoksista uskontoa opetetaan yhteistyössä kotien kanssa. Tämä näkyy muun muassa
siinä, että oppilaiden vanhempia voidaan kutsua mukaan koululaisjumalanpalveluksiin. Ortodoksisen uskonnon opettajan ja vanhempien välinen kanssakäyminen hoituu pääasiassa
tiedotteiden, reissuvihkojen, puhelinkeskustelujen ja tapaamisten välityksellä.
Ortodoksinen uskonnon opetus alaluokilla pyritään järjestämään oppilaan omalla koululla,
jonne uskonnon opettaja saapuu. Oppitunnit pidetään samanaikaisesti oppilaan oman luokan uskonnon opetuksen kanssa tai ainakin niin, ettei oppilas jää jälkeen muissa oppiaineissa.
Vuosiluokat 1–6
Alemmilla luokka-asteilla pyhyyden tuntemusta voidaan tuoda esille uskontotunnin alussa
ja lopussa pidettävissä rukoushetkissä. “Kotialttarin” edessä oppilaat voivat sytyttää lampukan tai tuohuksen ja lukea rukouksia tai laulaa kirkkoveisuja. Kirkolliset juhlat ja paastot
käsitellään opetuksessa. Tunneilla tutustutaan pyhien ihmisten elämään ja erityinen huomio kohdistetaan paikallisten pyhien elämäkertoihin.
Oulun ortodoksinen seurakunta on alueellisesti suurimpia seurakuntia ja se kuuluu Oulun
ortodoksiseen hiippakuntaan. Hiippakunnan laajuudesta johtuen sen alueella on tiettyjä
erityispiirteitä: ortodoksisuus kolttalappalaisten keskuudessa, Vienan karjalaisuus, ruotsinkielinen ortodoksisuus ja siirtokarjalaisuus Laatokan Karjalasta. Jumalanpalveluksia pidetään siis suomeksi, ruotsiksi, saameksi ja venäjäksi. Erilaiseen ortodoksiseen perinteeseen tutustuminen on olennaista.
Yhteys seurakuntaan tapahtuu jumalanpalveluselämään tutustumisen kautta. Vuoden aikana oppilaat osallistuvat koululaisjumalanpalveluksiin Oulun seurakunnan katedraalissa,
muissa ortodoksisissa kirkoissa ja rukoushuoneissa. Oppilaille tarjotaan mahdollisuus
osallistua seurakunnan toimintaan erilaisten tapahtumien, kerhojen, retkien ja leirien myötä. Myös oppituntien aikana tapahtuvat vierailut omaan ja muihin kristillisiin kirkkorakennuksiin ovat mahdollisia. Vieraiden kutsuminen uskontotunneille tuo mielenkiintoa oppitunteihin.
Uuden ja Vanhan testamentin tekstit ovat keskeinen osa ortodoksisen kirkon liturgisessa
elämässä. Raamatun kertomuksiin syvennytään mm. kerronnan, nukketeatterin, ikonitaiteen ja kirkkoveisujen avulla. Tunneilla opetellaan käyttämään Raamattua yhdessä ja itsenäisesti. Tietotekniikkaa voidaan käyttää yhtenä opetuksen apuvälineenä.
Ortodoksisilla uskontotunneilla erityisesti alkuopetuksessa luodaan paljon käsin esimerkiksi askartelemalla, piirtämällä ja tekemällä käsitöitä. Ortodoksinen uskonnon opetus voi
toimia myös osana muuta koulutyötä. Uskontoa voidaan integroida koulun muihin oppiaineisiin kuten kuvaamataitoon, musiikkiin, historiaan, käsityöhön ja kotitalouteen. Ekumeeninen toiminta Oulun seudun kirkkokuntien välillä on herättänyt positiivista huomiota valtakunnallisella tasolla. Ortodoksipapin pitämät tilaisuudet tai uskonnon opettajan vierailutunnit voisi toteuttaa ekumeenisessa hengessä.
Vuosiluokat 7–9
Yläluokkien luokkien ortodoksioppilaat opiskelevat omana opetusryhmänään ja uskonnon
opetuksessa käytetään vuorokurssijärjestelmää samoin kuin alaluokillakin. Seitsemännellä
ja kahdeksannella luokalla opetuksen sisältönä on erityisesti kirkkohistoria, jolloin voidaan
edetä opettajajohtoisesti oppilaiden tehdessä muistiinpanoja työvihkoonsa. Myös oppilaskeskeiset työtavat soveltuvat: ryhmätyöt ja yksilölliset työt kuten oppimispäiväkirja. Kun
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oppilaat tekevät esseitä ja referaatteja, he oppivat käyttämään kirjoja, sanomalehtiä, Internetiä tai muuta lähdemateriaalia tiedon hankkimiseen. Oppilaille painotetaan kriittistä media- ja viestintätaitoa.
Kuten alemmillakin luokkatasoilla jumalanpalveluksiin, sakramentteihin ja seurakunnan
elämään osallistuminen voi olla osa ortodoksisen uskonnon opetusta. Vanhempien oppilaiden kanssa voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi tutustumismatka
Uuden Valamon ja Lintulan luostareihin.
Eettisten asioiden opiskelussa tärkeintä on keskustelu, jossa pohditaan yhdessä ongelmaratkaisuja. Opetuksessa huomioidaan oppilaan oma elämäntilanne. Draaman käyttö on
suositeltavaa. Nykyaikaa käsittelevät hetkeä koskettavat dokumentit ja elokuvat herättävät
oppilaissa erilaisia tuntemuksia ja mielipiteitä. Paneelissa ja väittelyssä oppilaat pääsevät
kertomaan ja perustelemaan mielipiteitään. Ortodoksinen etiikka nojaa opetuksessaan
vahvasti Raamattuun, joten sitä käytetään paljon opetuksessa.
Aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen
 Uskonnon opetus tukee oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä sekä
yksilöllisyyden, terveen itsetunnon ja yhteisöllisyyden kehitystä. Erityisesti oppilas oppii toisten
huomioon ottamista, arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän.
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 Uskonto on osa oppilaan henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä. Se on kulttuuri-identiteetin
osatekijä. Kirkolliset juhlapyhät ovat osa suomalaista tapakulttuuria. Tutustumalla omaan suomalaiseen uskontoperinteeseen ja tutkimalla eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, erilaisia kirkkokuntia ja maailman uskontoja, oppilas kehittää valmiuksiaan kulttuurien väliseen
vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.
Viestintä ja mediataito
 Omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, osallistuminen ja vuorovaikutus ovat osa uskonnon opetusta. Tunneilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti viestinnän ja median välineitä. Oppilaille painotetaan kriittistä media- ja viestintäotetta. Kiinnitetään huomiota median välittämään kuvaan eettisistä asioista.
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys
 Oppilas oppii ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen
merkitystä, toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta. Hän oppii osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta.
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
 Oppilas oppii keinoja edistää hyvinvointia omassa yhteisössään sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja mahdollisuuksia globaalilla tasolla. Uskonnossa oppilasta ohjataan toimimaan rakentavasti kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän tulevaisuuden puolesta. Oppilasta ohjataan
huomioimaan yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista.
Turvallisuus ja liikenne
 Oppilas oppii edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti.
Oppitunneilla käsitellään myös onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti toimimista, terveyttä ja turvallisuutta.
Ihminen ja teknologia
 Oppilas oppii käyttämään teknologiaa vastuullisesti ja kriittisesti. Käsitellään erityisesti tieteen
kehitykseen, teknologiaan ja tietotekniikkaan liittyviä eettisiä kysymyksiä. Käytetään tietotekniikkaa opetuksen yhtenä apuvälineenä.

Arviointi
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Arviointi on jatkuvaa, tavoitteellista, yksilöllistä ja oikeudenmukaista. Oppilaan oppimisvaikeudet huomioidaan ja hänelle tarjotaan mahdollisuutta suulliseen kokeeseen tai oppimistehtäviin. Arvioinnin pohjana ovat esimerkiksi tuntiaktiivisuus, kokeet, läksynkuulustelut,
esitelmät sekä ryhmä- ja projektityöt. Arvioinnin apuna voivat olla itsearviointi ja kehityskeskustelu. Oppilaan osaaminen arvioidaan 8.–9. -luokilla perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerien pohjalta ja se perustuu monipuoliseen näyttöön.

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain
1. luokka
Tavoitteet






Sisällöt
 kirkkovuoden juhlat: joulu, teofania ja pääsiäinen
Oppilas oppii tuntemaan kirkkovuotta
 oppilaan oma taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä
Oppilas tutustuu oman seurakunnan toi paasto
mintaan
 kirkon pyhiä ihmisiä: Pyhä Nikolaos, pyhittäjät SerOppilas tutustuu Jeesuksen kotimaahan
gei ja Herman
ja Jeesuksen elämän keskeisiin vaiheisiin  risti, ristinmerkki ja ikoni
Oppilas pohtii elämästä nousevia eettisiä  rukous
kysymyksiä
 seurakunnan lapsityö
Oppilas oppii ottamaan huomioon lähim-  sakramenteista ehtoollinen
mäisensä opetusryhmässä ja sen ulko Raamatun osat
puolella.
 elämää Palestiinassa
 Jeesuksen elämän pääkohtia
 oikea ja väärä, ystävyys ja suvaitsevaisuus

2. luokka
Oppilas
 tutustuu kirkkovuoden kiertoon
 oppii tuntemaan omaa seurakuntaa ja lähiympäristönsä kirkkoja
 syventää ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteitä
 oppii ottamaan vastuuta teoistaan
 tutustuu Jeesuksen elämään ja opetuksiin.


















3. luokka
Oppilas
 tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin
 oppii luottamaan Jumalan huolenpitoon
 pohtii oikeaa ja väärää, hyvän ja pahan





tärkeimpien juhlien perinteitä ja tapoja
oppilaan nimikkopyhä
paasto
Johannes Kastaja
kirkkorakennus ja sen esineistö
seurakunnat
seurakunnan kerhot
evankelis-luterilainen kirkko
kodin uskonnollinen elämä
liturgia-jumalanpalvelus
kasteen, ehtoollisen ja katumuksen sakramentit
anteeksipyyntö ja -anto
lähimmäisenrakkaus
Jeesuksen elämän keskeisiä tapahtumia
Jeesuksen opetuksia
Jeesuksen työn jatkuminen lähetystyön muodossa
alkukertomukset: luomiskertomus, syntiinlankeemus, vedenpaisumus
patriarkkakertomukset: Abrahamin, Isakin, Jaakobin ja Joosefin elämänvaiheita
Mooses – Israelin kansan vapauttaja
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eroa
tarkastelee kirkon sakramentteja ja pohtii
niiden merkitystä











4. luokka
Oppilas
 perehtyy Jeesuksen elämään tutustumalla
evankeliumien kertomuksiin








ymmärtää kirkon perinteeseen liittyviä tapoja








perehtyy tarkasti suuren viikon ja pääsiäisen tapahtumiin





pohtii Jeesuksen julkista toimintaa





tarkastelee jumalanpalveluksia, kirkollisia
tapoja ja kirkkorakennusta



perehtyy omaan seurakuntaan ja sen toimintaan















tietää luostarilaitoksen ja kirkollisia järjestöjä







tietää kirkon omia pyhiä ihmisiä





5. luokka
Oppilas
 perehtyy Jeesuksen opetustoimintaan,
vuorisaarnan keskeisimpiin kohtiin








ymmärtää kirkkovuoden suurten juhlien ja
paastoaikojen merkityksen kirkon elämässä








tietää kirkon marttyyreja



tuntee kirkon opin Pyhästä kolminaisuudesta









pohtii kirkon pelastusnäkemystä




saapuminen Luvattuun maahan
ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisena
liitto Jumalan kanssa
Jumala johdattelee Israelin kansaa
kymmenen käskyä
synti
katumus
anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen
kaste, voitelu, ehtoollinen ja synnintunnustus
Palestiina Jeesuksen aikaan
Jumala valitsee Neitsyt Marian Jumalanäidiksi
Johannes Kastaja – Herran edelläkävijä
Jeesuksen syntymä, slaaviminen
Jeesuksen ympärileikkaus (uusi vuosi), nimenanto
Jeesuksen temppeliin tuonti, kirkottaminen
Jeesuksen kaste (loppiainen), veden pyhitys
Jeesuksen kirkastuminen, ensihedelmän siunaaminen
Jeesuksen Jerusalemiin ratsastaminen (palmusunnuntai), virpominen
Jeesuksen ylösnousemus (pääsiäinen), ristisaatto,
pääsiäisaika päättyy
evankeliumien syntyvaiheita
ihmeteot ja niiden merkitys
vertaukset Jumalan valtakunnasta ja Jumalasta
opetuskeinona
opetuslasten tehtävä
liturgia (ehtoollisjumalanpalvelus)
kirkon esineistö
ikonostaasi
seurakunnan työntekijät
kerhotoiminta
munkki/nunna
Ortodoksisten Nuorten Liitto (ONL), Tuohustuli-lehti
Sergei ja Herman Valamolaiset
Arseni Konevitsalainen, Trifon Petsamolainen
lähimmäisen rakastaminen
hyväntekeväisyys
rukouksen merkitys, Isä meidän -rukous
autuuden lauseet – askelmat kohti Jumalan valtakuntaa
Jeesuksen opetus kymmenestä käskystä
kultainen sääntö
vertauksia viimeisestä tuomiosta
Jeesuksen suhtautuminen muukalaisiin, syntisiin
kirkon suuret juhlat
joulupaasto, suuri paasto, apostolien paasto ja jumalanäidin paasto
hengellinen paasto ja ruokapaasto
viikonpäivien pyhät muistot
apostolit Pietari ja Paavali
diakoni Stefanus, suurmarttyyri Georgios Voittaja
oman kirkon praasniekkapäivä eli nimipäivä - hel-
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tuntee lähiympäristönsä kristillisiä kirkkoja
ja muita uskontoja.














6. luokka
Oppilas
 syventyy kirkon jumalanpalveluselämään
ja sakramentteihin










perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjana



tuntee kirkkonsa keskeisimpiä uskonopin
kohtia











pohtii ortodoksisuuden merkitystä nykyyhteiskunnassa ja omassa elämässään









perehtyy ortodoksisten kirkkojen taiteeseen ja vertailee niitä keskenään.
pääpiirteissään tuntee lännen kirkkojen
kirkkotaidetta.









7. luokka
Oppilas
 tutustuu kristinuskon varhaisvaiheisiin,
sen opin kehittymiseen ja kirkon järjestäytymiseen









tarkastelee kirkon myöhempiä vaiheita







tietää kirkkojen välisistä yhteyksistä ja ortodoksisuuden yleismaailmallisuudesta





8. luokka
Oppilas
 perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon



luntai
Isä – Kaikkivaltias, Luoja
Poika - Jeesus Kristus, maailman Vapahtaja
Pyhä Henki – Jumalan armon välittäjä, kirkon elävöittäjä
taivas
kuolema
usko Jumalaan, Jumalan armo ja hyvät teot
taisteleva ja riemuitseva seurakunta
evankelisluterilainen kirkko
roomalaiskatolinen kirkko
helluntaiherätys
islam
juutalaisuus
liturgia
vigilia
paastoliturgia
rukouspalvelus
hautaustoimitus ja vainajien muistelu
kaste, voitelu, ehtoollinen, katumus, sairaanvoitelu,
avioliitto, pappeus
jumalanpalveluspuvut ja muut kirkkotekstiilit
liturgiset värit
Vanhan ja Uuden testamentin syntyvaiheita
kirjoittajia
Raamatun kaanon
historialliset kirjat: kuningasten aika
profeetalliset kirjat: Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja
Daniel
Raamatun käyttö jumalanpalveluksissa: psalmit,
epistola, evankeliumi
uskontunnustus
pyhä perimätieto
arvot
ikonitaide
kirkkoarkkitehtuuri
kirkkolauluperinne
kirkon synty
apostolien lähetystehtävä, apostoli Paavali
marttyyrien aika
kirkolliskokoukset
kirkon hallinto
luostarilaitoksen kehittyminen
kristinuskon leviäminen Euroopassa
kirkon jakaantuminen: ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkkokunta
protestanttiset kirkot: luterilainen, reformoitu, anglikaaninen kirkko ja vapaakirkkoja
ortodoksiset paikalliskirkot
ekumeeninen liike
ortodoksisen uskon juurtuminen Laatokan Karjalaan
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vaiheisiin ja suomalaisten uskonnollisuuteen






tutustuu kirkkonsa hallintoon ja järjestötoimintaan









tutustuu uskontoon ilmiönä ja uskonnon
vaikutukseen yksilössä, yhteisössä ja kulttuurissa
tutustuu syvemmin suuriin maailmanuskontoihin.











9. luokka
Oppilas
 tutustuu etiikan peruskäsitteisiin ja kristillisen etiikan yleispiirteisiin








syventyy pohtimaan yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa niitä
toiminnassaan.














luostarit: Valamo, Konevitsa, Petsamo ja Lintula
hengellisen elämän keskuksina
Venäjän ja Ruotsin vallan aika
kirkko itsenäisessä Suomessa
siirtokarjalaisuus Oulun seudulla
herännäisyys, maallistuminen, uususkonnollisuus
Konstantinopolin patriarkaatti, kirkon hallintoelimet
seurakunnan hallinto
nuorisotoiminta: Ortodoksisten Nuorten Liitto, maailmanlaajuinen Syndesmos, seurakunnan kerhot,
kristinoppileiri
aikuisjärjestöt: PSHV, Tiistaiseurat, Ortodoksinen
Lähetys
symbolit, myytit, riitit, kultit, pyhän kokeminen
tiedollinen ulottuvuus, tunne ja toiminta
varhaiskantaiset uskonnot, hindulaisuus, buddhalaisuus, Kiinan ja Japanin uskonnot
juutalaisuus, islam, Kristinusko
Vanhan testamentin kymmenen käskyä
vuorisaarnan etiikka
etiikka ja moraali
arvot ja normit
Jumalan armo
hengellisten voimien vahvistaminen: rukous, sakramentit, paasto, Raamatun luku
käsitys synnistä
vastuu omasta itsestä, lähimmäisestä ja koko luomakunnasta
henkilökohtainen suhde Jumalaan ja muihin ihmisiin
ihminen Jumalan kuvana ja pyrkimys kaltaisuuteen
bioetiikka: esim. abortti, eutanasia, itsemurha
ihmissuhteet
työ- ja talouselämä
sota ja rauha
muuttuva maailma
ihmisoikeudet

7.3.9.3 Muut uskonnot
Opetushallitus on opetussuunnitelman perusteissa määritellyt, että kaikkien uskontosidonnaisten ryhmien opetuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan
oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. Uskontoa käsitellään yhtenä inhimillisen kulttuurin vaikuttavana pohjavirtana. Uskonnon opetuksessa korostetaan oman uskonnon tuntemista sekä valmiutta kohdata muita uskontoja ja katsomuksia, etenkin suomalaisessa yhteiskunnassa vaikuttavia katsomusperinteitä.
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Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista
hän saa aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä.
Opetuksen tavoite on uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.
Opetuksen tavoitteena on
 perehdyttää omaan uskontoon
 perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen
 tutustuttaa muihin uskontoihin
 auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä
 kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta.
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7.3.10

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on oppiaineena perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu niin filosofiaa kuin yhteiskunta- ja kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon ihmiskäsityksen mukaan ihmiset ymmärretään kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina, jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Katsomukset, inhimilliset käytännöt ja niitä koskevat merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja
kulttuuriperinnön vuorovaikutuksen tulosta. Elämänkatsomustiedossa painotetaan ihmisten
järkiperäistä kykyä tutkia maailmaansa ja ohjata aktiivisesti omaa elämäänsä.
Elämänkatsomustieto antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Tämä merkitsee oppilaan eettisen ajattelu- ja lukutaidon kehittämistä, vuorovaikutustaitojen harjoittelua, katsomuksellisen- ja kulttuurisen yleissivistyksen laajentamista sekä erityisesti ohjaamista maailman ja itsensä tutkimiseen, pohtimiseen ja
jäsentämiseen. Elämänkatsomustiedon tavoitteita ja sisältöjä voidaan opiskella osana monia aihekokonaisuuksista.
Elämänkatsomustietoa opiskelevat ne oppilaat, jotka eivät kuulu kirkkoon tai uskonnollisiin yhdyskuntiin. Elämänkatsomustiedon opetusta järjestetään, jos opetukseen on ilmoittautunut kunnassa
vähintään kolme oppilasta. Huoltajia informoidaan asiasta koulunkäynnin alkaessa.
Opetusjärjestelyistä
Ensimmäisen ja kuudennen luokan oppilailla on opetusta 2 vuosiviikkotuntia. Muilla vuosiluokilla
opetusta on 1 vuosiviikkotunti. Opetus järjestetään usein yhdysluokkaryhmissä. Opetuksessa voidaan käyttää vuorokurssiperiaatetta. Vaihteleva tuntimäärä eri luokilla rajaa ryhmänä toimimista.
Opettaja voi käyttää ensimmäisen luokan oman elämänkatsomustiedon tunnin opiskeltavan asian
valmisteluun, perustietojen kartuttamiseen ja opiskelumenetelmien harjoittelemiseen (esim. keskustelu) ja muun ryhmän kanssa yhteisellä tunnilla syventää opetusta. Vaihtoehtoisesti opettaja voi
keskittyä ensimmäisen luokan omalla tunnilla opetussisältöjen taulukossa A-kirjaimella merkittyihin teemoihin ja koko ryhmän yhteisillä tunneilla B-kirjaimella merkittyihin teemoihin. Kuudennen
vuosiluokan ”omalla tunnilla” opiskellaan taulukossa 6A kuvattuja sisältöjä.
Työtavat
Elämänkatsomustiedon opetuksessa on mahdollisuus soveltaa monipuolisesti erilaisia opetus- ja
oppimismenetelmiä opettajajohtoisesta tuntityöskentelystä oppilaan yksilöllisiä taipumuksia ja oppimistyylejä korostaviin työtapoihin.
Työtavoissa on pyrittävä suosimaan sellaisia menetelmiä, jotka edistävät ja kehittävät oppilaan aktiivisuutta. Tiedon vastaanottajan sijasta oppilas nähdään aktiivisena tiedon etsijänä, hankkijana ja
muodostajana. Häntä rohkaistaan esittämään tietojaan ja käsityksiään eri muodoissa sekä puolustamaan niitä dialogisesti. Vastuullisen oppilaan ihanteeseen kuuluu myös oppia toimimaan vuorovaikutteisesti ja yhteistoiminnallisesti.
Opetusjärjestelyissä on erityisesti otettava huomioon opetusryhmän usein heterogeeninen rakenne. Toivottavaa on, että elämänkatsomustiedossa huomioidaan jatkuvuus opetusjärjestelyissä.

Arviointi
Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllistä ja elämänkatsomustiedollista tiedon ymmärtämistä ja omaksumista. Olennaista on myös oppilaan kyky tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita erilaiset näkökulmat huomioivasti ja tietoa soveltavasti. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että
katsomukselliset kysymykset ovat henkilökohtaisia, mutta niiden perustana ovat ajattelun tiedolliset, yleisesti hyväksytyt kriteerit kuten kriittisyys, johdonmukaisuus ja empaattisuus.
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Tavoitteet
Vuosiluokilla 1-2 oppilas oppii tiedostamaan olevansa ryhmän jäsen ja toimimaan toisten lasten
kanssa rakentavasti, tunnistamaan tunteitaan ja sovittelemaan lasten keskinäisiä riitoja, muodostamaan myönteistä kuvaa itsestään oppijana ja ymmärtämään oppimisen merkitystä sekä ymmärtämään itsensä osana luontoa.

Sisällöt
LK
Ihmissuhteet ja
Itsetuntemus ja kulttuuriYhteisö ja ihmisoikeudet
moraalinen kasvu
identiteetti
A Minä ja muut /toiset
A Kuka minä olen ja mitä osaan?
A Koulu
1–2
 Miten tutustun toiseen?
 Mitä leikin/harrastan?
 Miksi käyn koulua?
 Miten tulen toimeen toisten las-  Ihmisten ulkoiset piirteet – miltä
 Millainen on hyvä luokten kanssa?
näytän?
ka/koulu?
 Minä ja muut
 Ihmisten ominaisuuksista ja luon Käyvätkö kaikki lapset kou Mitä tarkoittavat hienotunteiteesta - millainen olen, miten ajatlua?
suus, myötätunto ja toisen
telen?
asemaan asettautuminen?
 Erilaiset tunteet - milloin olen iloinen, surullinen, pelokas, vihainen,
onnellinen jne.? Miten ilmaisen
tunteitani?
 Miten huomioin toisten tunteet?
B Hyvä, oikea ja väärä
B Kasvan ja kehityn
B Koti
1–2
 Mikä on hyvää/pahaa sadussa,  Mitä kuuluu kehooni ja kuinka se
 Minun perheeni
kertomuksessa, elokuvassa
toimii?
 Erilaisia perheitä
jne.?
 Miten voin huolehtia terveydestäni?  Mitä perhe ja koti merkitse Mikä on hyvää leikissä, per Miten voin kasvaa?
vät minulle?
heessä, koulussa, luonnossa
 Mitä vaiheita kuuluu ihmisen elä Perheeni tapoja ja juhlia
 Siviiliseremoniat – milloin ja
jne.?
mään?
 Miten voin erottaa oikean ja
 Vanhuus, sairaus ja kuolema
miksi niitä vietetään, mitä
väärän?
niissä tapahtuu

Tavoitteet: Vuosiluokilla 3–4 oppilas oppii ymmärtämään ystävyyden ja yhdessä olemisen merkitystä, ymmärtämään ja hyväksymään ihmisten erilaisuutta, toimimaan oikeudenmukaisen maailman
puolesta ja toimimaan elinympäristönsä suojelemiseksi.

Sisällöt
LK
Ihmissuhteet ja
Itsetuntemus ja kulttuuriYhteisö ja ihmisoikeudet
moraalinen kasvu
identiteetti
3–4
Ystävyys
Erilaisuus ja suvaitsevaisuus
Yhdessä eläminen
 Kuka on ystäväni?
 Ihmisiä erottavia seikkoja
 Mitä teemme yhdessä, miksi?
 Mitä kuluu ystävyyteen?
 Ihmisiä yhdistäviä seikkoja
 Erilaiset säännöt ja niiden tar
 Erilaisia ystävyyssuhteita
 Miten suhtaudun erilaisuuteen?
koitus
 Mikä on ystävyyden merkitys  Mitä on suvaitsevaisuus?
 Mitä ovat sopimus, sääntö, lu
elämässäni?
paus, luottamus, rehellisyys j
 Ystävyys ja rakkaus
totuus?

3–4

Oikeudenmukaisuus ja reiluus Erilaisia elämäntapoja
 Oikea/väärä teko? Mitä on rei-  Lasten elämää eri maissa
luus?
 Erilaisia elämäntapoja ja kult Oikeudenmukaisuus
jokapäi- tuureja.
väisessä elämässäni
 Elämäntapojen kohtaaminen/

Lasten oikeudet
 Oikeus ja laki
 Oikeus ja velvollisuus
 Lasten oikeudet ja niiden to
teutuminen Suomessa ja muu
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Oikeudenmukaisuuden toteutuminen maailmassa
Rikkaus ja köyhyys maailmassa

monikulttuurisuus

alla

Tavoitteet: 5.–6.lk oppilas oppii suvaitsevaisuutta ja arvostamaan erilaisuutta; valitsemaan ja perustelemaan hyvän elämän valintoja; ymmärtämään kulttuuriset juurensa; käyttämään oppimiaan kulttuuriin ja elämänkatsomukseen liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoja erilaisista katsomuksista.
Sisällöt

LK

Ihmissuhteet ja
moraalinen kasvu

Itsetuntemus ja kulttuuriidentiteetti

Ajattelun vapaus
Kulttuuri
 Mitä on keskustelu: mielipide ja  Kulttuurin käsite
sen perustelu, olla samaa/eri
 Suomalainen kulttuuri
mieltä, milloin voi muuttaa miel-  Suomalaiset kulttuurivähemtänsä, toisen mielipiteen kunnimistöt
oittaminen
 Maailman kulttuuriperintö
 Miksi kaikki eivät ajattele samalla tavalla?
 Vapaus, uskonnonvapaus, vakaumus, suvaitsevaisuus, rasismi ja sorto. Välineitä ajatteluun.
Hyvä elämä. Miten voin vaikuttaa Elämänkatsomus
6A
omaan elämääni?
 Uskomus/luulo/tieto/ymmärrys
 Arvon ja normin käsitteet, ihan-  Maailmankuva, maailmankatteet, hyveet
somus ja elämänkatsomus
 Mitä arvoja/ihanteita/hyveitä
 Erilaisia maailmankatsomuksia
haluan toteuttaa elämässäni?
(erityisesti tieteellinen, teistinen,
 Vastuu ja vapaus elämässäni
ateistinen, agnostinen, skepti Millainen ihminen haluan olla?
nen)
 Mitä onnellisuus on?
 Identiteetti ja sen muuttuminen
Katsomuksen kehittyminen
Uskonnot ja uskonnottomuus
6B
 Katsomuksellinen suvaitsevai Kalevalainen uskonto
Katsosuus
 Saamelaiset ja shamanismi
mus Usko ja järki
 Kristinusko Suomessa
ten
 Pohdintaa tieteestä ja uskosta
 Maailman uskontoja ja katsomaa-  Humanismi omakohtaisena vamuksia
ilma
lintana ja ajattelutapana
 mm. lähialueen uskonnollisia ja
uskonnottomia katsomuksia
5

Yhteisö ja ihmisoikeudet

Tasa-arvo ja rauha
 Mitä on tasa-arvo ja toteutuuko
se?
 Mitä on demokratia?
 Väkivallan syyt, muodot ja seuraukset
 Rauhan uhkatekijät tämän päivän maailmassa
 Miten voin edistää rauhaa?

Eettinen ongelma
 Oman elämäni eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja
 Moraaliarvostelma
 Moraalidilemma
 Miten voin arvioida teon moraa
lista oikeutusta? (teon tarkoitus
seuraus jne.)

Mitä katsomuksen, vakaumuksen, uskonnon jne. vapaus tarkoittavat?
 Vapauden perustelut
 Kansainvälisiä ja eurooppalaisia katsomuksen vapauden kysymyksiä esim. ihmisoikeuden
julistus, valistusajattelu
 Uskonnonvapauden historiaa

Tavoitteet: 7.luokan oppilas oppii suvaitsevaisuutta ja ymmärtämään erilaisia katsomuksia; laajentamaan kulttuurista yleissivistystään; oman kulttuurinsa tärkeinä pidettyjä arvoja ja niiden taustoja;
tuntemaan erilaisten kulttuurien ominaispiirteitä, niiden taustoja, arvoja ja elämäntapoja; kehittämään
omaa eettistä ja moraalista ajattelua.
Sisällöt
LUOK Ihmissuhteet ja

Itsetuntemus ja kulttuuri-

Yhteisö ja ihmisoikeudet
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KA/
moraalinen kasvu
identiteetti
kurssi
Suvaitsevaisuus
Suomalaisen kulttuurin kehitys
Kulttuuri ja yhteisö
7
 Kulttuurierot
 Kalevalaisesta kulttuurista ny Yhteisön ja kulttuurin suhde
Kult Suvaitsevaisuuden käsite
kypäivään
 Vähemmistön käsite
tuuri
 Suvaitsevaisuus rauhan tukijal-  Suomalainen korkeakulttuuri
 Erilaisia vähemmistöjä, esim.
kana
 Suomalainen työväen kulttuuri
lähialueen vähemmistöjä
 Oma kasvu suvaitsevaisuuteen  Suomalainen nykykulttuuri
 Suomalainen uskonnoton tapakulttuuri
Nuoren moraalinen kasvu
Monikulttuurisuus eettisenä onIhmisoikeusetiikka
7
 Moraalidilemma
gelmana
 Ihmisen arvokkuus moraalin
Etiikka  Nuorten elämän moraalisia on-  Kulttuurien moninaisuus esim.
perustana
ja hygelmia ja kysymyksiä
tutustuminen eri kulttuuriperin-  YK:n julkilausumat
vä
 Hyvän elämän arvovalintoja
teisiin
 Ihmisoikeuksien lajeja
elämä
 Länsimainen monikulttuurisuus  Humanistimanifestit
 Monikulttuurisuus: rikkaus vai
 Oikeudet ja velvollisuudet
ongelma?
 Relativismi
 Suvaitsevaisuuden eettinen perusta

Tavoitteet: 8. luokan oppilas oppii laajentamaan yhteiskunnallista tietoisuuttaan ja yleissivistystään; näkemään erilaisia eettisiä ulottuvuuksiaan omassa elämässään, ympäristössä ja
luonnossa, perustelemaan näkemyksiään, toimimaan aktiivisena ja kriittisenä kansalaisena.

Sisällöt
Toimiminen kansalaisena
Politiikka
Demokratia
8
Kansa-  Kansalaisaktivismi
 Politiikka
yhteisten asioiden  Antiikin demokratia
laisuus  Mikä on kansalaistottelemat- hoitamisena
 Demokratian käsite ja nykyde
ja hyvä tomuutta ?
 Poliittisia katsomuksia (liberamokratian piirteitä
yhteis Välinpitämättömyys ja passiilismi, sosialismi jne.)
 Vapaus: positiivinen ja negati
kunta
visuus
 Nykyisiä poliittisia katsomuksia
vinen vapaus
 Nuorten toiminta
Tavoitteet: 9. luokan oppilas oppii kunnioittamaan ja ymmärtämään luonnon ja erilaisten elämänmuotojen tärkeyden, tiedostamaan mahdollisuuksia vaikuttaa erilaisten elämänmuotojen suojelemiseksi,
erottamaan oikeaa ja väärää toimintaa eri tilanteissa, ymmärtämään globaalin etiikan tärkeyden, kehittämään eettistä ja moraalista ajatteluaan sekä kasvamaan vastuullisuuteen.
Sisällöt
9
Tulevaisuus

Miten voin toimia tulevaisuuMinun tulevaisuuteni, haaveet
den hyväksi?
 Tulevaisuuden suunnittelu
 Kansallinen ja globaalinen nä Eri ikäkausien kysymyksiä
kökulma
 Vertailu oman ja maailman tu Hyvän kansalaisen tuntomerkit
levaisuuden välillä
 Keinot ja mahdollisuudet toimia

Tulevaisuuden yhteiskunta
 Tulevaisuutta koskeva yhteiskunnallinen päätöksenteko
 Uhkat ja mahdollisuudet
 Utopia ja dystopia
 Suomi 2017 ja muut skenaario
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7.3.11

Historia ja yhteiskuntaoppi

Historia tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi yhteiskunnassa. Oppiaineessa kohtaavat nykyisyys ja menneisyys osana historiallista kehitysprosessia. Opetus
ohjaa oppilasta ymmärtämään ja arvostamaan sekä omaa että muita kulttuureja.
Tavoitteet
Historian tavoitteena on tarjota oppilaille aineksia oman identiteetin rakentamiseen ja opettaa ymmärtämään
niin henkisen kuin aineellisen työn arvoa. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi. Valtakunnallisten tavoitteiden lisäksi on tärkeää, että oululaiset oppilaat
saavat perustiedot kotikaupungin ja oppilaan oman asuinalueen historian tärkeistä ajankohdista.
Oppilas osaa hankkia tietoa menneisyydestä ja ymmärtää historian ilmiöiden ja tapahtumien syitä ja seurauksia. Hän osaa myös arvioida oppimaansa ja pystyy perustelemaan mielipiteensä.
Työtavat
Historian oppiminen mahdollistaa hyvin erilaisten ja monipuolisten opetusmenetelmien käytön aina perinteisestä vihkotyöstä, liitutaulun ja kartan käytöstä nykyteknologian sähköisten tietoverkkojen hyväksi käyttöön. Koska jokainen oppilas oppii asiat omalla oppimistyylillään, hyvä historian opetus käyttää monipuolisia niin yksilö- kuin ryhmäkeskeisiä menetelmiä. Vuosiluokilla 5 ja 6 tulee kiinnittää erityistä huomiota tietotekstien käytön ja erilaisten opiskelumenetelmien ohjaamiseen sekä oppiaineen liittämiseen oppilaiden kokemusmaailmaan.
Tavoitteet suuntaavat opetusmenetelmiä yhä enemmän toiminnalliseen suuntaan, jolloin oppilaan osuus oppimisen subjektina, aktiivisena tiedon hankkijana, muokkaajana ja esittäjänä korostuu. Työtavoista riippumatta on tärkeää oppilaiden ja opettajan yhteistoiminnan korostuminen oppimistapahtumassa.
Historian oppimisympäristö on monipuolinen. Kirjat, kirjastot ja arkistot muodostavat perustan. Uudet sähköiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat arkistomateriaalin ja dokumenttien lisääntyvän käytön.
Kriittinen suhtautuminen käytettyjen lähteiden luotettavuuteen tulee entistä tärkeämmäksi verkkomateriaalia
käytettäessä. Tieto- ja viestintäteknologia mahdollistavat historian opetuksessa lisääntyvän yhteistyön luokkien kesken niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.
Joustavat työtavat ja uudet oppimisympäristöt tarjoavat myös hyvän mahdollisuuden historian ja muiden oppiaineiden integraatioon. Oppiaineen luonteen ansiosta integraatio voi toteutua kaikkien koulussa opetettavien aineiden kanssa, käytettävissä oleva aika ja mielikuvitus ovat ainoat rajoittavat tekijät. Historian integroiminen on suositeltavaa erityisesti luokilla 5–6.
Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet ovat opetuksen ja kasvatustyön keskeisiä painoalueita. Historia oppiaineena antaa mahdollisuuden erilaisten aihekokonaisuuksien luontevaan käsittelyyn eri sisältökokonaisuuksissa. Aihekokonaisuuksilla voidaan helposti syventää historian osa-alueita katsomalla jotain historian tapahtumaa aihekokonaisuuden näkökulmasta.
Sisällöissä on mainittu aiheeseen sopiva aihekokonaisuus, joka voi aihepiirin käsittelytavasta ja tarkastelunäkökulmasta riippuen olla jokin muukin. Lopullinen toteutus tapahtuu aina koulussa. Koulun opetussuunnitelmassa päätetään ja yksilöidään aihekokonaisuuden toteutusmuoto ja laajuus.
Aihekokonaisuudet tulee mieltää mahdollisuuksina, joiden avulla voidaan opetusta ja kasvatusta eheyttää.
Kaikkia tähän opetussuunnitelmaan sisällytettyjä aihekokonaisuuksia ei tarvitse toteuttaa, mutta on pidettävä
huolta, että ne näkyvät koulun toimintakulttuurissa.
Teemat
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Jokaisen koulun opetussuunnitelmassa mainitaan millä tavalla opetuksessa toteutetaan valittu teema. Teema
voi vuosittain vaihdella. Kukin koulu päättää toteutuuko teema pitkän ajan kuluessa vai projektityön luonteisesti.
Arviointi
Historian arviointi perustuu havainnointiin, keskusteluun oppilaan kanssa, oppilaan ja hänen ryhmänsä tekemiin tuotoksiin sekä erilaisten kokeiden ja testien tuloksiin. Arvioinnin pohjana ovat kunkin luokka-asteen
tavoitteet. Vaikka arvioinnista vastaakin aina viime kädessä opettaja, on arviointi parhaimmillaan kaikkien
osapuolien yhteistoimintaa ja vuoropuhelua.
Oppilaiden erilaisuus on haaste arvioinnille ja koko historian opettamiselle. Perinteisten kirjallisten kokeiden
lisäksi oppilaille olisi hyvä antaa mahdollisuus näyttää osaamistaan myös muilla tavoilla. Suulliset esitykset,
historialliset draamat, multimediatyöt, portfoliokansiot, ryhmien yhteisvastuulliset tuotokset yms. laajentavat
oppilaan osaamiskapasiteetin hyödyntämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti,
aloitteellisesti, yritteliäästi, säännöllisesti ja huolellisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.
Tarkoituksena on, että oppilas saa yksilöllistä ja totuudenmukaista palautetta edistymisestään, työskentelystään, sosiaalisesta kasvustaan, käyttäytymisestään sekä opiskelutaidoistaan. Arvioinnissa pitäisi pyrkiä myös
työskentelyn aikana oppilaan positiiviseen tukemiseen ja kannustamiseen. Päättöarviointi suoritetaan 8. luokan päättyessä.

Sisällöt
Paikallishistorian tuntemuksen kautta tuodaan historiaa lähemmäksi oppilaan kokemusmaailmaa erityisesti
opiskelun alkuvuosina Ajankohtaiset tapahtumat jollakin tietyllä sisältöalueella tai vaalit voivat olla hyvä syy
poiketa järjestyksestä. Opetussuunnitelman käytännön toteutus ei ole normien sokeaa seuraamista vaan sisältöjen järkevää käyttämistä ja ryhmittämistä. Myös yleisen historian, Suomen historian, paikallishistorian,
teemojen ja aihekokonaisuuksien rytmittäminen on toteutettava oppilaille mielekkäällä tavalla. Sisältöjen yhteyteen on kirjattu parhaiten sopiva aihekokonaisuus. Näkökulmasta riippuen joku toinenkin aihekokonaisuus voi sopia aivan yhtä hyvin.
Vuosiluokka 5
Tärkein tavoite on tutustuttaa oppilas uuden oppiaineen olemukseen ja oppimiseen. Historian peruskäsitteet
kuten lähde, tulkinnat, aikakaudet ja muutokset opitaan aluksi lähihistorian kuten oman perheen ja lähiseudun historian avulla. Oppilaiden oman aktiivisen roolin korostaminen niin tiedon hankkijana kuin käsittelijänä on tärkeä tavoite. Oppilaat opettelevat myös luomaan kertomuksia historian tapahtumista ja selittämään
tapahtumia.
Oheisten sisältöjen lisäksi 5. luokalla käydään läpi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan
esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
b) kaupankäynnin kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) väestössä tapahtuneet muutokset.

Vuosiluokka 5
Sisältötavoitteet

Yleinen historia

Suomen historia

Omat juuret ja historiallinen tieto
 oman perheen tai kotiseudun historia
 muistelujen, kirjoitusten, esineiden,
kuvien ja rakennetun ympäristön
merkityksien tulkitseminen






Mitä historia on?
Historian lähteet?
Historian aputieteet:
arkeologia





Oma suku ja kotiseutu

Kaupunki- ja maalaiselämää
Mahdollisesti vierailu Tur- 
kansaaressa tai PohjoisPohjanmaan maakuntamuseossa

Purjelaivat, tervanpoltto
Elämää jollakin
vuosikymmenellä,
esim. 1930-luvulla

Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset
korkeakulttuurit
 kivikauden ihmisten elinolot ja
niissä tapahtuneet muutokset
pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
 maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisten elämään
Eurooppalaisen sivilisaation synty
 antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri
 antiikin heijastuminen tähän päivään




Ihmisen synty
Aika ennen kirjoitustaitoa
Kaksoisvirtainmaa
Egypti
maanviljelyn ”keksiminen”, kaupunkien ja valtioiden synty
”Sivistys”, kirjoitustaito






Kivikautiset löydöt




Suomen asuttaminen
Elämää ja kauppaa muinaisaikoina
Pyyntikulttuurista
maanviljelykseen



Mahdollinen vierailu Kierikkikeskukseen

Kaupunkivaltiot
Ilias ja Odysseia
Ateena ja demokratia
Persialaissodat
Peloponnesolaissota
Aleksanteri Suuri
Rooma – antiikin suurvalta
Kansainvaellukset
Uskonnot, tieteet, taiteet, urheilu




Asutuksen leviäminen
Suomessa















Oulun seudun historia

Aihekokonaisuus
Ihmisenä kasvaminen
Vertailu menneen ajan
samanikäisen nuoren elämään. Millaisia eroja ja
yhtäläisyyksiä koulussa,
kotona, ajankäytössä. Millaisia ongelmia sen ajan
nuoren piti ennen voittaa,
entä nyt?
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Keskiaika
 uskontojen vaikutukset ihmisten
elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema
 Suomen liittäminen osaksi Ruotsia









Kuninkaiden ja paavien
Eurooppa
Islamilainen maailma
Suomi liitetään Ruotsiin
Suomi osana Ruotsia







Viikingit
Kristinuskon tulo Suomeen
ja sen vaikutukset
Ristiretket
Katolinen kirkko ja koulu
Kirkko ja koulu
Säädyt
Oikeusjärjestelmä



Oulu keskiajalla

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
 Millainen erottava ja
yhdistävä tekijä uskonto on ollut ja on?

Vuosiluokka 6
Syvennetään jo aikaisemmin opittua. Tavoitteena on syventää historian ymmärtämistä lähiympäristöä laajempiin historiallisiin kokonaisuuksiin.
Muutoksen ja jatkuvuuden tunnistaminen eri kulttuureissa ja eri aikakausina nousee esille. Lisäksi on tavoitteena oppia etsimään syitä keskeisille historian tapahtumille. Oppilas kykenee erottamaan entistä paremmin toisistaan lähteen ja siitä tehdyn tulkinnan. Hän ymmärtää myös, että
historian tapahtumia voidaan tulkita eri tavoilla. Tavoittelemisen arvoisena pidetään kykyä eläytyä menneen ajan ihmisten elämään.
Sisältötavoitteet
Uuden ajan murros
 eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan taitteessa: renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä

Suomi Ruotsin valtakunnan
osana
 suomalaisten elämä kuninkaan
alamaisina ja suurvallan asukkaina
 suomalaisen kulttuurin muotoutuminen

Yleinen historia
 löytöretket
 renessanssi
 tähtitiede
 perinteiset käsitykset murtuvat
 uskonpuhdistus
 keksinnöt

Suomen historia
Oulun seudun historia
 yritys Pohjolan yhdistämi-  elämää Oulussa
seksi
 uskonpuhdistus
 Mikael Agricola ja
 suomen kieli






Kustaa Vaasa
Ruotsin suurvalta-aika
Pietari Brahen toiminta
Suomessa
Kalevala







tervan poltto Oulun ympäristössä
elämää terva-ajan Oulussa
laivanrakennus Oulussa
Oulu kauppapaikkana
Oulusta kaupunki

Aihekokonaisuus
Ihminen ja teknologia
 Millä tavalla uusi tieteellinen ajattelutapa
ja keksinnöt muuttivat
ihmisten arkipäivää?
 Miten 1500–1600 luvun keksinnöt ovat
rinnastettavissa nykypäivän keksintöihin?
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Vapauden aate voittaa alaa

 Ranskan suuren vallankumouk- 
sen vaikutukset







vuosi 1789
kenraali Korsikasta
ihmisoikeuksien julistus
tasavalta

Oulu 1700-luvun
lopussa
Oulu ulkopuolisen
silmin vuonna 1799:
Acerbi

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
 Millainen on nykyinen
YK:n ihmisoikeuksien
julistus? Missä päin
maailmaa se toteutuu,
missä ei?

Lisäksi 6. luokalla toteutetaan yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka:
a) jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri
b) kaupankäynnin kehitys
c) kulttuurin kehitys
d) liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) väestössä tapahtuneet muutokset.

Vuosiluokka 7
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1800- ja 1900-luvulla. Tavoitteena on syventää ja laajentaa oppilaan sekä historian sisältöjen
että rakenteiden oppimista. Historiallisen tiedon hankkiminen ja erilaisten lähteiden käyttäminen ja vertailu ja niiden pohjalta johtopäätösten tekeminen korostuvat. Oppilas osaa yhä paremmin selittää historiallisten tapahtumien syy- ja seuraussuhteita, luomaan omia perusteltuja käsityksiään ja arvioimaan niitä. Oppilaan arvioinnissa ryhdytään käyttämään vähitellen päättöarvioinnin kriteereitä.
Sisältötavoitteet

Yleinen historia

Elämää 1800-luvulla ja kansalli- 
suusaate
 Elämää 1800-luvun Suomessa 
 1800-luvun alun keskeiset valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa

 kulttuuri kansallisuusaatteen
heijastajana Suomessa

Suomen historia

Napoleonin aika ja merki- 
tys Euroopassa
kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa, erityi- 
sesti Saksassa ja ItävaltaUnkarissa
konservatismi ja liberalismi

Oulun seudun historia
kansallisuusaate ja suoma-  Oulu Suomen solaiset merkkimiehet. Säädassa
ty-yhteiskunta.
 kansalliset herättäSuomen sota. Syyt ja seujät ja Oulu.
raukset.
 Oulun palot ja kehitys kaupunkina

Aihekokonaisuus
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 Nykypäivän nationalistisia
ilmiöitä Suomessa ja muualla maailmassa. Vertailu
1800-lukuun.
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Teollinen vallankumous
 teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
 kaupungistuminen





Murrosten aika Suomessa

 sääty-yhteiskunnan mureneminen
 Suomen venäläistäminen ja sen
vastustus

teollistuva Englanti
teollistumisen yhteiskunnalliset seuraukset 1800luvulla
työväestö ja sosialismi




romantiikka ja realismi

Euroopasta Pohjoismaihin
ja Suomeen




Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan
seurauksineen
 imperialismi ja sen vaikutukset
Euroopan suurvalloille ja siirtomaille
 ensimmäinen maailmansota,
sen syyt ja seuraukset
 Venäjän keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917
vallankumoukset








Euroopan, Aasian ja Ame- 
rikan valtioiden kehitys
1800-luvulla
imperialismin syyt ja seuraukset Aasiassa
Euroopan valtioiden ristiriidat
ensimmäisen maailmansodan suraukset, Kansainliitto
Venäjä 1900-luvun alussa,
vallankumoukset ja niiden
seuraukset

metsäteollisuuden synty ja 
kehitys Suomessa sekä
vaikutukset yhteiskuntaan
muuttoliike ja kaupungistuminen

Teknologia ja ihminen
tervasta puunjalostukseen Oulus-  keksintöjen vaikutus ihmisa
sen hyvinvointiin eri aikoina (esim. saippua, auto,
rokotteet)

väestörakenteen kehitys,

maalaisväestön elämän
murros, siirtolaisuus
kansallisen identiteetin
kehittyminen: kielikysy
mys, koululaitos, oma raha
suomenkielinen lehdistö ja
oma sotaväki
sortokaudet: syyt ja seuraukset
eduskuntauudistus 1906
imperialismin vaikutukset 
Suomeen: Krimin sota,
Venäjän–Japanin sota.

kulttuurimurros
Oulussa; koululaitoksen kehitys,
Sara Wacklin
oululaisia mielialoja ja toimintaa
sortokausien aikana

Ihmisenä kasvaminen ja
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
 Suomen kansalaisen vaikutusmahdollisuudet eri
aikoina, kotikunnassa ja
valtakunnan politiikassa

Oolannin sota

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
 imperialismin toteuttamisen mahdollisuudet
eri maanosissa.
 kulttuurierot

Lisäksi 7. luokalla toteutetaan yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka:
a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
b) kulttuurin kehitys
c) tasa-arvoisuuden kehitys
d) teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
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e)

Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys.

Vuosiluokka 8
Käsiteltävät aihealueet liittyvät Suomen ja maailman historiaan 1900- ja 2000-luvulla. Oppilas oppii selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia ja pyrkii tulevaisuuden vaihtoehtojen arviointiin historiallista muutosta koskevien tietojensa perusteella. Kyky sijoittaa historian tapahtumat kronologiseen
järjestykseen syvenee, ja oppilas pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä. Kahdeksannen luokan lopuksi oppilas saa historian päättöarvioinnin.
Sisältötavoitteet


Yleinen historia

Suomen historia


Suomen itsenäistyminen ja sisällissota




Laman ja totalitarismin
aika
 maailmantalouden
romahtaminen ja sen
vaikutukset Eurooppaan
 elämää demokratioissa ja diktatuureissa






Toisen maailmansodan 
aika
 toinen maailmansota,
sen syyt ja seuraukset 
 Suomi toisessa maailmansodassa ja so

Weimarin tasavallan heikkous:
syyt ja seuraukset Euroopassa
USA:n talous ja pörssiromahdus ja
sen taloudelliset ja poliittiset seuraukset
demokratian kriisi Baltian maissa
Euroopan merkittävimmät diktatuurit: Neuvostoliitto, Italia ja Saksa, syyt ja seuraukset






poliittisen diplomatian heikkous

vuosina 1935-39, sodan taustatekijät

sodan keskeiset tapahtumat ja Saksan ja Japanin tappio.

totaalinen sota, keskitysleirit ato-

Oulun seudun historia

suomalainen yhteiskunta vuosi- 
sadan vaihteessa: kansakunnan
kahtiajako
itsenäisyysjulistus ja sen tunnustaminen
kansalaissota ja sen yhteiskunnalliset seuraukset, hallitusmuoto
poliittiset suhteet naapurivaltioihin
talouden nousu ja romahdus

suomessa 1920-luvulla
tekniikan ja teollisuuden kehitys
suomessa 1930-luvulla
demokratian vakiintuminen
suomessa: puolueolot ja poliittiset ääri-ilmiöt (Lapuan liike)
kansallinen eheytyminen Suomessa: uusia lakeja, punamultahallitus, urheilumenestys
talvisotaan johtanut kehitys;

Suomi suurvaltojen välissä
talvisota, välirauhan aika, jatkosota
Moskovan rauha v. 1944 ja rauhanehtojen täyttäminen

Aihekokonaisuus

kansalaissota Oulussa: tapahtumat ja
seuraukset (Raatin
vankileiri)

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys, ihmisenä
kasvaminen
 vähemmistöjen asema
kriisien aikana (esim.
kansalaissota ja 1990luvun kriisit, vertailu)

Oulun teollistuminen ja kasvu maailmansotien välisenä
aikana

Ihmisenä kasvaminen
 Euroopan uudet valtiot
ja niissä demokratian
voitot ja tappiot.

Oulu sodassa: pommitukset, saksalaiset
Oulussa, Lapin sota
ja Oulu

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys, ihmisenä
kasvaminen, ihminen ja
teknologia
 lapset sodan jaloissa
kansalaissodassa ja I ja
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dasta selviäminen



miase

sodan poliittiset seuraukset, YK:n
perustaminen, tehtävät ja merkitys. 


Suomi 1950-luvulta nykypäivään
 elinkeinorakenteen
muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään
 suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
rakentaminen







Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun
 kylmä sota
 maailman jakautuminen köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä
aiheutuvat ongelmat.










suurvallat ja poliittisten järjestel
mien vastakkaisuus sodan jälkeen
kylmän sodan syyt ja vaikutukset 
Saksan kahtiajako ja uudelleen yhdistyminen
asevarustelusta aseiden riisuntaan
Neuvostoliiton hajoaminen ja sen
seuraukset
Afrikan valtioiden itsenäistyminen
ja poliittinen kehitys
Aasian johtavien valtioiden poliittinen ja yhteiskunnallinen kehitys
teollistuneiden länsimaiden ja
kolmannen maailman erilaisuus

Suomen uusi ulkopolitiikka: suhteet Neuvostoliittoon,
kotirintama sotien aikana: säännöstely, evakuoinnit
sotakorvausten maksaminen: te- 
ollisuuden monipuolinen kehitys
kansallisen identiteetin löytäminen: säännöstely päättyy, Helsingin olympialaiset
Paasikiven–Kekkosen ajan poliittinen kehitys: puolueiden valtakamppailu, suhteet itään ja
länteen, puolueettomuus ja rooli YK:ssa
kaupungistuminen, elinkeinorakenteen muuttuminen, teknologian läpimurto
yhteiskunnallisen ja poliittisen
ilmapiirin muutos: naispresidentti, Neuvostoliiton hajoaminen,
jäsenyys EU:ssa
Suomi suurvaltasuhteiden kehittäjänä
Suomi ja kolmas maailma, kehitysapu, pakolaiset

Oulusta merkittävä
yliopisto-, teollisuus-, ja teknologiakeskus

II maailmansodassa
 rauhanliikkeen vaiheet
YK:n perustamiseen
saakka
Ihmisenä kasvaminen,
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys
 vanhemmat ja
 isovanhemmat
 suomalaisen
 hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja tiedon
 välittäjinä nuorille.

Kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys, viestintä
ja mediataito
 joukkoviestimet maiden poliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen esittäjinä ja kuvaajina (mediavertailua)
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Elämää 1900-luvun
lopulla ja 2000-luvun
alussa
 länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset
ihmisten elämään ja
ympäristöön
 tiedonvälityksen kehitys








muutos maatalousyhteisöstä jälkiteolliseen kulutusyhteiskuntaan
maailman kulttuurien yhdenmukaistuminen ja kansallinen perinne:
tiedonvälityksen ja median merkityksen muuttuminen
ympäristöarvojen korostuminen:
valtioiden ja green peacen toiminta
erilaisten arvomaailmojen kohtaaminen: uskonnolliset ja muut ääriliikkeet
ihmiskunnan yhteiset oikeudet ja
velvollisuudet : kansainväliset järjestöt ja valtioiden merkitys

Ihmisenä kasvaminen,
kulttuuri-identiteetti ja
kansainvälisyys, vastuu
ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, viestintä ja
mediataito
 ympäristöarvot historian eri aikoina
 sanomalehtien muuttuminen 1900-luvulla,
Kaleva-lehti

Lisäksi 8. luokalla toteutetaan yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan saakka:
a) Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen
b) kulttuurin kehitys
c) tasa-arvoisuuden kehitys
d) teknologian kehitys esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys
e) Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys.

Yhteiskuntaoppi
Vuosiluokka 9
Tavoitteet
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on auttaa nuorta kasvamaan aktiiviseksi ja vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Oppilas saa perustiedot sekä yhteiskunnan rakenteesta että toiminnasta. Euroopan yhteisö, Suomi ja oma kaupunkimme tulevat tutuiksi samoin kuin myös julkisten palveluiden käyttö. Talouselämän ja yrittäjyyden merkitys korostuu yhteiskuntaopissa lisääntyvän tuntimäärän myötä.
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Yhteiskuntaopissa kehitetään oppilaan kykyä kriittisesti tulkita median eri muodoissa välittämää informaatiota ja kykyä ymmärtää yhteiskunnan ja taloudellisen toiminnan eettistä ulottuvuutta.
Työtavat
Työtapojen osalta yhteiskuntaoppi ei poikkea oleellisesti historiasta. Erilaiset verkko-oppimisympäristöt mahdollistavat ja helpottavat ajan tasalla olevan oppimateriaalin hankkimista. Ympäröivään yhteiskuntaan tutustuminen eri tavoin lisää oppilaita aktivoivien menetelmien määrää.
Nuoren vaikutusmahdollisuudet eri yhteiskunnan osa-alueilla ovat keskeinen osa yhteiskuntaopin oppimista. Oppilas oppii myös tuntemaan tekojensa oikeudelliset seuraukset ja saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen. Yhteiskuntaopin aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan
unioni.
Arviointi
Yhteiskuntaoppi arvioidaan erillisenä aineena. Yhteiskuntaopin arviointi perustuu havainnointiin, keskusteluun oppilaan kanssa, oppilaan ja hänen ryhmänsä
tekemiin tuotoksiin sekä erilaisten kokeiden ja testien tuloksiin. Vaikka arvioinnista vastaa viime kädessä opettaja, on arviointi parhaimmillaan kaikkien osapuolien yhteistoimintaa ja vuoropuhelua.
Oppilaiden erilaisuus on haaste arvioinnille ja yhteiskuntaopin opettamiselle. Perinteisten kirjallisten kokeiden ja testien lisäksi oppilaille olisi hyvä antaa
mahdollisuus näyttää osaamistaan myös muilla tavoilla. Suulliset esitykset, yhteiskunnalliset draamat, multimediatyöt, portfoliokansiot, ryhmien yhteisvastuulliset tuotokset yms. laajentavat oppilaan osaamiskapasiteetin hyödyntämistä. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, miten vastuullisesti, aloitteellisesti,
yritteliäästi, säännöllisesti ja huolellisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.
Tarkoituksena on, että oppilas saa yksilöllistä ja totuudenmukaista palautetta edistymisestään, työskentelystään, sosiaalisesta kasvustaan, käyttäytymisestään
sekä opiskelutaidoistaan. Arvioinnissa pitäisi pyrkiä myös työskentelyn aikana oppilaan positiiviseen tukemiseen ja kannustamiseen.

Aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuudet ovat opetuksen ja kasvatustyön keskeisiä painoalueita. Yhteiskuntaoppi oppiaineena antaa mahdollisuuden erilaisten aihekokonaisuuksien
luontevaan käsittelyyn eri sisältökokonaisuuksissa. Aihekokonaisuuksilla voidaan helposti syventää yhteiskuntaopin osa-alueita katsomalla jotain yhteiskunnallista osa-aluetta aihekokonaisuuden näkökulmasta.
Sisällöissä on mainittu aiheeseen sopiva aihekokonaisuus, joka voi aihepiirin käsittelytavasta ja tarkastelunäkökulmasta riippuen olla jokin muukin. Lopullinen toteutus tapahtuu aina koulussa. Koulun opetussuunnitelmassa päätetään ja yksilöidään aihekokonaisuuden toteutusmuoto ja laajuus.
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Aihekokonaisuudet tulee mieltää mahdollisuuksina, joiden avulla voidaan opetusta ja kasvatusta eheyttää. Kaikkia tähän opetussuunnitelmaan sisällytettyjä
aihekokonaisuuksia ei tarvitse toteuttaa, mutta on pidettävä huolta, että ne näkyvät koulun toimintakulttuurissa.

Sisältötavoitteet

Suomi ja EU
Oulun seutu
Yksilö yhteisön jäsenenä
Perhe, perheen tehtävät, perhetyypit
 oululaisen nuo perhe, erityyppiset yhteisöt ja osakult-  perheen perustaminen, avioliitto ja avoren vaikutustuurit
liitto, lapsi perheen jäsenenä
mahdollisuuksia
 yksilön mahdollisuudet toimia koti perhetukimuodot
kunnan jäsenenä, oman valtion kansa-  avioliiton purkautuminen
laisena ja EU-kansalaisena
 ihminen yhteisöjen jäsenenä: erilaisia
ryhmiä ja yhteisöjä; kaveripiiri ja yhdessäoloryhmä; yhdistykset ja seurat
 viiteryhmät, ala- ja vastakulttuurit
 EU:n nuorille tarjoamia mahdollisuuksia
Yksilön hyvinvointi
Yhteiskunta käsitteen
 Oulun kaupun hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
 yhteiskunta muuttuu: agraaritasavallasta
gin
 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut
jälkiteolliseen informaatioyhteiskuntaan  sosiaalinen rakeinot hyvinvoinnin edistämiseksi
 yhteiskunnan moninaiset rakenteet: amkenne
matillinen rakenne; sosiaalinen rakenne;
miehet, naiset ja tasa-arvo; vähemmistöt
 demokratia ja hyvinvointivaltio: sosiaaliset turvaverkot meillä ja muualla. suomen sijoittuminen sosiaalisella maailmankartalla
Vaikuttaminen ja päätöksenteko
 demokratia ja valtainstituutiot
 kunnallisvaalit
 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
 valtiotyyppejä
Oulussa
 demokratia, vaalit ja äänestäminen
 kansalaisen perusoikeudet

esimerkiksi vie politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisel äänestäminen ja vaalit
railu Oulun kaula, valtakunnallisella ja EU:n tasolla
punginvaltuus puolueet ja eturyhmät
ton istunnossa
 eduskunta, hallitus, presidentti
 EU:n päätös- ja toimielimet
 kunta

Aihekokonaisuus
Ihmisenä kasvaminen
Osallistuva kansalaisuus
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys

Osallistuva kansalaisuus
 Tutkitaan tilastojen avulla,
miten tasa-arvoisia miehet
ja naiset todella ovat.
 Mitataan esim. kotona viikon ajalta, kuinka paljon eri
sukupuolta olevat perheenjäsenet tekevät eri tehtäviä,
tutkitaan tilastokeskuksen
palkkatilastoja.
Osallistuva kansalaisuus
 Valitaan jokin oppilaita
kiinnostava aihe tai ongelma Oulussa ja ryhdytään
yhdessä ratkaisemaan sitä
esim. yleisönosastokirjoituksin, viranomaishaastatteluin.
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Kansalaisen turvallisuus


oikeusjärjestelmä, erityisesti 15 vuotta
täyttäneen oikeudellinen vastuu



turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka,
maanpuolustus



liikenneturvallisuus

Taloudenpito




yksityisen taloudenpidon periaatteet
työnteko ja yrittäjyys

Kansantalous
 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina



ulkomaankaupan ja globaalitalouden
merkitys

 mediat ja informaatioyhteiskunta
Laki ja oikeus, laki ohjaa ja oikeuttaa

 EU:n vaikutukset lainsäädäntöön
 rikokset ja rangaistukset; tuomioistuimet
ja oikeudenkäyttö; poliisi
 Turvallisuuspolitiikka
 maanpuolustus, asevelvollisuus ja siviilipalvelus, puolustusvoimat
 Rauhan turvaaminen
 työtä rauhan puolesta (rauhankasvatus)
Talouden perustekijät ja toimialat

 työ ja muut tuotannontekijät
 toimialat: marjametsästä tietotyöhön
Talous Suomessa, Suomen talouden rakenne 
 palkansaaja, yrittäjyys, yritystoiminta,
yritystyypit ja kilpailu
 työmarkkinat
 työmarkkinajärjestöt ja tulopolitiikka

 työsuhde ja työturva, työtaistelut








Talouspolitiikka


Talouden suhdannevaihtelut, työttömyys
ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin





Raha ja pankkijärjestelmä, rahan tehtävät

pankkien rooli ja tehtävät

Euroopan keskuspankki ja euro
kansainvälinen työnjako ja ulkomaankauppa
julkinen talous, verotus, palvelutuotanto
globalisoituva maapallo, uhka ja mahdollisuus
valtiot ja globaalit toimijat, Suomi globalisaatiossa
innovaatiot
markkinavoimat
suhdannevaihtelut

Oulun käräjäoikeus

Oulun elinkeinoelämän rakenne
Oulun seutu
osana Suomen
kansantaloutta

Viestintä ja mediataito
Turvallisuus ja liikenne

Yrittäjyys

Ihminen ja teknologia
Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys
 Oppilaat perustavat yrityksen.
Oulussa toimivat  Oppilaat haastattelevat oupankit
lulaisia yrittäjiä.
 oppilaat sijoittavat pörssiosakkeisiin esim. kuvitglobalisaation
vaikutukset Outeelliset miljoona euroa ja
lun seutuun, uhseuraavat vuoden mittaan,
kia ja mahdollimiten heidän salkulleen
suuksia
käy.

Osallistuva kansalaisuus ja
yrittäjyys

157


julkinen talous ja verotus.





inflaatio
harmaa talous
työttömyys
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7.3.12

Musiikki

Musiikin opetuksen tehtävänä on innostaa ja harjaannuttaa oppilasta monipuoliseen
musiikilliseen ilmaisuun. Musiikkikasvatuksessa pyritään kannustavuuteen ja toiminnallisuuteen. Erityisesti alkuopetuksessa otetaan huomioon lasten erilainen lähtötaso, ja koko perusopetuksen ajan musiikkikasvatuksessa tarjotaan elämyksiä ja
haasteita eri tasoilla oleville oppilaille.
Musiikin opetuksessa laulaminen, soittaminen, musiikkiliikunta ja musiikin kuuntelu tukevat
toinen toistaan. Jokaisen oppilaan on saatava osallistua näiden taitojen harjoittamiseen
oman kykynsä mukaan. Musiikkikasvatuksessa on ensiarvoisen tärkeää harjoittaa kuuntelemisen taitoa, joka on musiikin oppimisen perusta. Oppilasta ohjataan myös havainnoimaan ja hahmottamaan ympäristön äänimaailmaa sekä rohkaistaan kuvailemaan sen virittämiä ajatuksia.
Musiikkikasvatuksessa tarjotaan oppilaalle monipuolisia musiikkielämyksiä, joiden tarkoituksena on auttaa häntä löytämään oma musiikillinen kiinnostuksen kohteensa. Musiikkikasvatuksessa rohkaistaan oppilasta musiikilliseen ilmaisuun ja kehitetään vuorovaikutustaitoja. Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle monipuoliset musiikkivalmiudet ja opettaa hänet ymmärtämään erilaisia kulttuureja ja suhtautumaan kriittisesti mediatarjontaan.
Oppilaan valmiutta tarkastella musiikkia harjoitetaan laulun, soiton, musiikkiliikunnan, musiikin teorian ja musiikillisen keksinnän avulla. Nämä osa-alueet eivät ole pelkästään erilaisia oppisisältöjä eri luokilla, vaan on olennaista löytää niille keskeiset opetusmenetelmät, mielekkäät vuorovaikutustilanteet ja opettajan ja oppilaiden mahdollisuudet oppimisympäristön kehittäjinä. Näissä osa-alueissa on otettava huomioon jatkuvuus ja oppisisältöjen syveneminen edettäessä vuosiluokalta toiselle. Koulun toimintakulttuuri ja paikalliset vahvuudet on otettava huomioon musiikinopetuksessa.
Oppimisympäristön kuvaus
Musiikin erilaiset työtavat asettavat opetustilalle ja oppimisympäristölle muusta koulutyöstä
poikkeavia vaatimuksia. Tilan on oltava muunneltavissa saman tunnin aikana avoimesta tilasta erilaisiin ryhmäjärjestelyihin. Musiikkiluokassa on oltava tilaa soittimille, kuorokorokkeille ja musiikkiliikunnalle. Erilaisissa oppimistilanteissa tarvittavien materiaalien on oltava
helposti saatavilla, esimerkiksi opetustilan yhteydessä olevissa varastoissa, jotka voivat
toimia myös harjoitustiloina. On tärkeää, että opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia tiloja, jotka mahdollistavat oppilaiden eriyttämisen.
Musiikin opetuksen perusvarustukseen kuuluvat piano, säestyssoittimet (kitarat, laattasoittimet) bändisoittimet, perkussiot, äänentoisto- ja AV-laitteet sekä musiikin tallennukseen,
dokumentointiin ja editointiin tarvittava laitteisto. Kuljetuslaatikot ja -välineet edistävät opetustilan muunneltavuutta. Toimiva musiikkikirjasto, joka sisältää muun muassa keskeisen
laulumateriaalin, edistää oppilaiden itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa.
Oppilaan on pystyttävä hahmottamaan erilaisten työtapojen vaatimukset, ja hän voi olla
osaltaan kehittämässä niin fyysistä kuin psyykkistäkin oppimisympäristöä. Oppilaita ohjataan tähän kouluvuosien alusta lähtien. Oppimisympäristön tuleekin olla kannustava, toiminnallinen ja omatoimisuutta tukeva.
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Oppilaan arviointi
Oppilasta ohjataan alusta alkaen oman ja toisten työskentelyn arviointiin. On tärkeää, että
oppilas näkee oman musiikillisen kehittymisensä, ja suhtautuu myönteisesti saamaansa
palautteeseen. Oppilasta kannustetaan myös toveriarviointiin. Yhteisten musiikkiprojektien
arvioinnissa on toisaalta kysymys yksilön suorituksesta, mutta myös yhteisestä suorituksesta, jonka arvioinnissa korostuvat vuorovaikutustaidot ja rakentava kritiikin antaminen ja
vastaanottaminen. Opettajan antama palaute on jatkuvaa ja tapahtuu pääasiassa jokapäiväisissä tuntitilanteissa suullisesti. Arviointi voi perustua myös kirjalliseen näyttöön (kokeet
ja testit) sekä itsearviointiin (erilaiset itsearviointikaavakkeet, portfoliot). Arvioinnilla pyritään tukemaan oppilaan itsetuntoa ja antamaan oppilaalle valmiuksia nähdä realistisesti
omat valmiutensa.
Musiikki vuosiluokilla 1–9
Musiikki oppiaineena pohjaa omaan kulttuuriin ja on vahvasti sidoksissa koulun vuodenkiertoon. Näistä edetään kohti muita kulttuureja. Oppisisällöt perustuvat kuitenkin musiikin
peruskäsitteiden (rytmi, melodia, harmonia, muoto, sointiväri, dynamiikka) hahmottamiseen ja oppimiseen sekä musiikin erilaisten ilmenemismuotojen tutkimiseen. Näiden kautta
palataan takaisin omaan kulttuuriin, läheisiin ja vieraampiinkin kulttuureihin ja niiden tutkimiseen. Oululaiset kulttuurilaitokset tarjoavat mahdollisuuksia päästä tutustumaan näihin
aiheisiin.
Tavoitteet ja sisällöt
Vuosiluokat 1–2
Tavoitteet
 innostuneisuus, ilmaisun ilo, onnistumisen
kokemukset
 ilmaisuun rohkaiseminen
 rytmitajun kehittäminen, rytmin ja tempon
vaihtelujen tunnistaminen
 musiikin peruskäsitteiden havainnoiminen ja
hahmottaminen
 oppii kuuntelemaan
musiikkia keskittyneesti
ja käyttämään mielikuviaan, joilla rikastuttaa
kuuntelukokemuksiaan.
 oman kulttuurin musiikkiin tutustuminen

Sisällöt
Musisointi
Laulaminen
 koulun elämään ja vuodenkiertoon liittyviä lauluja, peruslaulumateriaalia
 yksiääninen laulu
 luonnollisen äänenkäytön harjoittamista
Soittaminen
 pulssin, perusrytmin ja melodiarytmin harjoittaminen esimerkiksi kaikutehtävillä
Musiikillinen keksintä
 äänten sekä rytmisten ja melodisten aiheiden
käyttämistä musiikillisen keksinnän aineksina
 ääniympäristön havainnoiminen, esimerkiksi
lähiympäristön äänimaailma (ruokala, välitunnin äänet)
 omien rytmi- ja melodiakuvioiden keksiminen
ja ilmentäminen rytmisoittimien ja kehorytmiikan avulla
Musiikin kuuntelu
 musiikin herättämien mielikuvien purkaminen
liikkeen, piirtämisen ja kerronnan avulla
 ääni- ja musiikkisadut
 keskittynyt musiikin kuuntelu, mielikuvien käyttö kuuntelukokemuksien rikastuttamiseksi
 rentoutuminen
 hiljaisuuden huomaaminen
Musiikin tuntemus

Aihekokonaisuudet
Kulttuuri-identiteetti
ja kansainvälisyys
 Kulttuuri-identiteetti
vahvistuu vuosien
myötä sekä oman että muiden maiden
musiikkikulttuureihin
tutustuttaessa.
Ihmisenä kasvaminen
 Itsetuntemus kasvaa
ilmaisun kautta.
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perinteiset suomalaiset lastenlaulut, kansanlaulut ja vuodenkiertoon liittyvät laulut
 musiikin peruskäsitteisiin tutustumista
Musiikkiliikunta
 laululeikit
 liikkeen tuottaminen rytmin ja melodian pohjalta (esimerkiksi tasajakoisuus, säveltaso, melodian kulku, musiikin sävyn ja voiman vaihtelut)
 improvisointi- ja ilmaisuharjoituksia
Vuosiluokat 3–4
Tavoitteet
 musiikin peruskäsitteiden syventäminen

Sisällöt
Aihekokonaisuudet
Musisointi
Kulttuuri-identiteetti
ja kansainvälisyys
Laulaminen
 artikulointi
 erilaisiin soittimiin tu oman suorituksen kuunteleminen suhteessa
 Suomalainen kantustuminen
kokonaisuuteen, apuna voi olla myös videointi
sanperinne vahvistai äänitys
taa kulttuuri vastuullinen toimiminen  kaikulaulu, kaanon
identiteettiä.
musiikkiryhmässä
 moniäänisyys
Soittaminen
 Suomen naapurimai yhteissoitto, koulusoittimet (rytmisoittimia, meden ja muiden Euroolodiasoittimia)
pan maiden musiikkiin  soolo ja tutti
tutustuminen
 nuotit, tauot ja rytminimet
 asteikko ja kolmisointu
 eri aikakausien ja eri
 musiikin muotorakenteita (parillinen, kahdenmusiikin tyyleihin tutuspuolinen ja jonomainen rakenne, rondo)
Musiikillinen keksintä
tuminen
 kysymys- ja vastausharjoitukset
Musiikin kuuntelu
 musiikillisen maailman
monimuotoisuuden
 oman ja muiden tuottaman musiikin kuunteleymmärtäminen
minen, kuuleminen ja tarkastelu
 musiikkielämyksen sanallistaminen
 eurooppalainen musiikki
Musiikin tuntemus
 pohjoismaisia ja eurooppalaisia lauluja
 maakuntalauluja
 ooppera
Musiikkiliikunta
 suomalaisia kansantansseja, esimerkiksi katrilli
 liikkeen tuottaminen rytmin ja melodian pohjalta
Vuosiluokat 5–6
Tavoitteet
Sisällöt
Aihekokonaisuudet
Musisointi
Kulttuuri-identiteetti
 länsimaisen taidemuja kansainvälisyys
siikin tyylisuuntiin tutus- Laulaminen
tuminen
 melodia: nuottiavain, nuottinimet, muun Peilaamalla omaa
nesävelet, asteikot, sävellajit
musiikkikulttuuriam ihmisääneen tutustumista: äänen värähtely,
me muihin kulttuu musiikin teorian perusäänen väri
reihin kasvatamme
käsitteiden syventämi- Soittaminen
oppilaita suvaitsenen
 rytmi, tempo: nuottiarvot, tauot, pisteellisyys,
vaisuuteen.
tahtilaji, tempo

161


intervallit ja soinnut: sointumerkit, basson sävel
 musiikin muoto: rakenne, kertausmerkit, maalit
 kitara, sähköbasso, syntetisaattori, kosketinsoittimet, rumpusetti, rytmisoittimia, laattasoit suomalaisiin säveltäjiin
timia
Musiikillinen keksintä
tutustuminen
 laulun tunnelman ilmentäminen rytmisoittimin
 omien rytmi- ja melodiakuvioiden keksiminen
Musiikin kuuntelu
 maailman musiikkiin tu-  näytteitä taidemusiikin eri tyylisuunnista
tustuminen
 etelän rytmejä
 oikeat kuuntelutottumukset
Musiikin tuntemus
 kuulonhuolto
 keskiaikainen musiikki, renessanssi, barokki,
klassismi, romantiikka, kansallisromantiikka,
1900-luvun musiikki
 suomalaisia säveltäjiä, esimerkiksi Sibelius,
Merikanto, Kuula, Sallinen, Rautavaara, Saariaho
 sinfoniaorkesteri (soittimet, sointiväri)
Musiikkiliikunta
 kehosoitinrytmejä
 suomalaisia piiritansseja
 tansseja eri maista
Vuosiluokat 7–9
Tavoitteet
Sisällöt
 musiikin peruskäsittei ääni, äänenkäyttö ja -huolto, ääniluokat, ääden kertaaminen
nenvoimakkuus ja kuulonhuolto, kuorotyypit
 musiikillinen esittämi musiikin eri tyylisuunnat: barokki, klassismi,
nen ja tuottaminen
romantiikka, 1900-luku
 kyky esittää perusteltu-  eri maiden kansanmusiikkia, kansantansseja,
ja musiikillisia näkeesimerkiksi polska, hambo ja troika
myksiä
 musiikkiarvostelujen laatiminen
 musiikin eri tyylisuun kriittinen musiikin kuuntelu, oman mielipiteen
tien tuntemuksen symuodostaminen
ventäminen
 näyttämömusiikkia: operetti, musikaali, eloku erilaisiin laulutapoihin
vamusiikki, ooppera ja baletti
perehtyminen
 jazzin tyylisuunnat ja tunnetuimmat artistit
 rakentavaan kriittisyy vuodenkiertoon liittyvä musiikki (mm. joulu,
teen kasvattaminen
pääsiäinen ja kevät )
 tutustuminen musiikki popmusiikin kehitysvaiheet Suomessa ja ulteknologian tarjoamiin
komailla
Työtavat:
mahdollisuuksiin
 kuulonhuolto
 laulaminen: yksi ja moniäänistä laulua, mikrofonilaulutekniikka,
 soittaminen: bändisoiton alkeet
 kuuntelu: kriittinen musiikin kuuntelu, oman
mielipiteen muodostaminen ja sen perusteleminen
 musiikillinen keksintä: omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia, liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen


soitintuntemuksen laajentaminen

Aihekokonaisuudet
Kulttuuri-identiteetti
ja kansainvälisyys
 Peilaamalla omaa
musiikkikulttuuriamme muihin kulttuureihin kasvatamme
oppilaita suvaitsevaisuuteen.
Ihmisenä kasvaminen
 Elämyksellisyys ja
musiikilliset kokemukset kasvattavat
itsetuntoa ja vahvistavat minäkuvaa.
Viestintä ja mediataito
 Omien tuotosten
(esim. CD) tallentaminen ja analysoiminen sekä nuotintaminen notaatioohjelmia apuna käyttäen.
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7.3.13

Kuvataide

Perusopetuksen aikaisen kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallista ajattelua, antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun sekä tukea esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä. Keskeistä kuvataideopiskelussa on oppia ymmärtämään visuaalisen
kulttuurin ilmenemismuotoja: taidetta, mediaa ja ympäristöä.
Kuvataiteen opetuksen lähtökohtana tulee olla kuvallisen ilmaisun ja kuvallisen ajattelun kehittäminen oppilaan lahjakkuustasosta riippumatta. Etsivät, kokeilevat ja tutkivat työtavat poistavat oppimisen esteitä. Elämyksellisyys ja prosessiluonteisuus vähentävät lopputulokseen tähtäävää suorituspainetta. Keskeistä on oppilaan omien ajatusten, mielikuvien, havaintojen ja kysymysten välinen
vuorovaikutus. Kuvailmaisulla on mahdollisuus purkaa tunteita, jäsentää tietoa ja etsiä vastauksia.
Taidekasvatus on oppilaan kasvun ja kehityksen tukija eli sillä on tärkeä tehtävä oppilaan henkisen
hyvinvoinnin vahvistajana. Tärkeää on myös erilaisuuden arvostaminen. Oppilaalle tulee mahdollisuuksien mukaan antaa vapaus valita ilmaisutapa oman persoonansa lähtökohdista.
Kuvataide voidaan jakaa tekemisen ja näkemisen oppimiseen. Tekemisen oppimisen tavoitteena
on tutustua ja oppia käyttämään monipuolisesti eri kuvataiteen tekniikoita eli saada välineitä
omaan kuvalliseen ilmaisuun. Tavoitteena on kehittää oppilaan luovan ongelmanratkaisun sekä
tutkivan oppimisen taitoja. Näkemisen oppimisen tavoitteena on havaintojen ja kuvallisten muistiinpanojen tekeminen ympäristöstä eli opitaan tarkastelemaan kuvataidetta, tutustutaan taidehistoriaan ja tunnistetaan ympäristön esteettisiä arvoja.
Kuvataiteen opetuksessa olennaista on pyrkimys teemallisuuteen, joka mahdollistaa kiireettömän
opiskelun ja pitkäjänteisen työskentelyn. Integraatio muiden oppiaineiden kuten historian, ympäristötiedon, musiikin kanssa on suositeltavaa. Myös käsityön opetus voidaan luontevasti integroida
kuvataiteen opetukseen, koska monet opetussuunnitelman alueista suosittavat pajatyöskentelyä.
Kuvataiteen opiskelu edellyttää tarkoituksenmukaista oppimisympäristöä, ts. asianmukaisia työtiloja ja työvälineistöä, monipuolista työstettävää materiaalia, alan kirjallisuutta ja TVT-välineistöä.
Arviointi
Arvioinnin kohteena tulee olla oppilaan kokonaisvaltainen toiminta, työskentelyprosessi ja valmis
työ. Työn edetessä oppilaan kanssa käytävät keskustelut ovat usein tarpeellisia.
Opettaja voi ohjata oppilaan itsearviointia esimerkiksi seuraavilla kysymyksillä:







Missä onnistuin erityisesti työssäni?
Minkä koin työssäni vaikeaksi?
Mitä haluaisin parantaa tai tehdä toisin?
Mitä opin työtä tehdessäni?
Mitä haluaisin seuraavaksi oppia?
Saavutinko itselleni asettamani tavoitteet?

Itsearviointia ja ryhmäarviointia tulee olla riittävän usein, jotta oppilas saa paljon palautetta ja oppii
kehittämään toimintaansa. Palautteen annossa on tärkeää erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri. Kannustava palaute rohkaisee oppilasta luovaan ilmaisuun. Oppilaan itsetuntoa kohottaa myös näytteille
asetetut työt. Niistä syntyy jälkeenpäinkin keskustelua ja kysymyksiä eli prosessi jatkuu edelleen.
Arvioinnin tehtävänä on osaltaan vahvistaa positiivista suhtautumista kuvataiteisiin yleensä. Sanallinen, kannustava arviointi sopii erityisesti kuvataiteeseen, sillä jokaisen luovuudesta löytyy positiivista. Arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan kuvallisen kehityksen vaihe. Tärkeää on kuitenkin arvioinnin rehellisyys, positiivisen palautteen tulee olla ansaittua.
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Pitkällä aikavälillä voidaan kuvataiteessa oppimisen ja arvioinnin välineenä käyttää portfoliota.
Portfolioon kerätään kaikki oppijakson, teeman tai lukuvuoden aikana tehdyt luonnokset ja valmiit
työt. Tavoitteena on, että oppilas oppii tarkastelemaan omaa oppimistaan ja ymmärtää työskentelyn prosessimaisuuden sekä sen, että hän itse voi vaikuttaa oppimiseensa. Portfolion muotoja voivat olla salkku, kansio, kirja, cd-rom, video tai dia- ja valokuvasarja. Portfoliossa tulee näkyväksi
prosessi, joka ilmenee luonnoksissa, valmiissa töissä, oppimispäiväkirjoissa ja -raporteissa. Portfolio on myös tärkeä viestittäjä vanhemmille oppilaan vaihtaessa luokkaa, opettajan vaihtuessa tai
oppilaan muuttaessa toiseen kouluun.
Kuvataiteen arvioinnin keskeiset osa-alueet:






Arvioidaan, miten oppilaan työssä toteutuu tavoitteiden suuntaisesti yhtenäisyys yksityiskohdat
värivalinnat taitavuus omaperäisyys.
Arvioidaan oppilaan kykyä keskittyä tehtävään tehdä omia oivalluksia osallistua tehtävästä käytävään keskusteluun itsenäiseen ja ryhmässä työskentelyyn.
Arvioidaan oppilaan kuvallisen ajattelun kehittymistä kykyä muuntaa havaintoja ja kokemuksia
kuviksi.
Arvioidaan oppilaan kykyä tutkia ja tulkita taideteoksia, median kuvamaailmaa, rakennettu ympäristöä ja luonnonympäristöä sekä ympäristön esinemaailmaa.
Arvioidaan oppilaan kykyä havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan vuorovaikutustilanteita
opettajan ja muiden oppilaiden kanssa.

Aihekokonaisuudet
Kaikille oppiaineille yhteiset aihekokonaisuudet ovat kuvataiteessa oppiaineen sisällöissä. Aihekokonaisuuksia käsitellessä voi erityisesti ottaa huomioon paikalliset yhteistyötahot.
Esimerkkejä aihekokonaisuuksien käsittelystä
Ihmisenä kasvaminen

Kulttuuriidentiteetti ja
kansainvälisyys

Viestintä ja mediataito

Oma kuvailmaisu tukee yksilöllisyyttä. Kuvan tekemisen kautta voi ilmentää omaa tunneelämää ja ajatusmaailmaa sekä ottaa kantaa itselle tärkeisiin asioihin. Samoin erilaisten
kuvien tarkastelun avulla voi ymmärtää muiden tunteita ja mielipiteitä.
Kuvataiteessa töiden luonteesta usein kuvastuu jatkuvuus, joka kehittää oppilaan pitkäjänteisyyttä. Näin ollen kuvataiteen projekteissa voi nähdä oman kehittymisen konkreettisesti lyhyessäkin ajassa.
Suomalaiskansallisiin taideaarteisiin tutustuminen opettaa kuvan kautta suomalaista kulttuuriperintöä ja nykytaiteen tunteminen kertoo ihmisten tämänhetkisistä ajatuksista. Samoin kuvista voi oppia vieraiden kulttuurien vaiheita. Nykytaide on osa kansainvälistymistä. Se kertoo eri kulttuurien nykyhetkestä ja toimii yhtenä vuorovaikutuskeinona kulttuurien välillä.
Viestintä voi olla omaa kuvallista ilmaisua, kuvien tuottamista. Tämän lisäksi kuvataiteessa annetaan valmiudet kuvan lukemiseen ja kriittiseen tarkasteluun, johon kuuluvat kuvaanalyysi, kuvasta keskustelu ja taidekritiikki. Tähän aihekokonaisuutteen on helposti sisällytettävissä kuvataiteen perinteiset osa-alueet: sarjakuva, valokuva, elokuva ja video.
Valokuvaa voidaan käsitellä sekä median osana että taiteen muotona, lisäksi tutustutaan
valokuvauksen keinoihin ja kuvankäsittelyyn. Elokuvaa voidaan analysoida, tulkita ja arvioida ja lisäksi tutustua elokuvan kuvakerrontaan, kuvaamiseen ja editointiin. Tärkeää
on myös tutkia tv-ohjelmia ja analysoida omia katselutottumuksia.
Lisää tuottamisen ja analysoinnin mahdollisuuksia kuvataiteeseen antavat Internet, erilaiset kuvankäsittely- ym. tietokoneohjelmat sekä esimerkiksi kotisivujen tekeminen.
Kuvataiteessa kuvaviestintä kulkee eri tasoilla: tutustutaan eri kulttuurien kuvamaailmaan
ja taidehistorian ja nykytaiteen kuviin, pohditaan taiteen arvostamista ja ymmärtämistä,
tutustutaan taidenäyttelyihin sekä omalla paikkakunnalla että Internetissä sekä toimitaan
yhteistyössä eri taideinstituutioiden kanssa. Kuvataiteen työn tulokset on mahdollisuus
arvioida esimerkiksi portfolioarviointina. Tässä on mahdollisuus käyttää esimerkiksi Riihi-
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oppimisympäristöä.
Osallistuva kan- Taide toimii sekä yhteiskunnan tilan kuvastajana ja keskustelufoorumina eri tahojen välilsalaisuus ja yrit- lä. Kuvataiteen keinot ovat osana luomassa yrityskuvaa ja brändejä. Kuvataide löytyy
täjyys
myös yrittäjyydestä, sillä kuvataiteen osa-alueet (esim. muotoilu, sommittelu- tai värioppi)
kuuluvat eri käsityön ammattialueiden, suunnittelijoiden tai taiteilijoiden työhön.
Vastuu ympäris- Tähän aihekokonaisuuteen liittyy kuvataiteen osalta materiaalien tarkoituksenmukainen
töstä, hyvinja ekologinen käyttö (esineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, ympäristömerkki, tuovoinnista ja kes- teseloste), kulutuskritiikki ja omien valintojen merkitys kestävän kehityksen kannalta.
tävästä kehityksestä
Turvallisuus ja
Ympäristön näkeminen ja kokeminen, eritasoinen havaitseminen kuuluu osana kuvatailiikenne
teen sisältöihin. Erilaiset muoto- ja värisymbolit kuuluvat olennaisena osana liikenne- ja
turvallisuuskasvatukseen.
Teknologia ja
Uuden teknologian käyttö kuvan tekemisessä on osa kuvataiteen opetussuunnitelmaa,
ihminen
digitaalinen kuva ja videokuva, kuvankäsittely- ja editointiohjelmat sekä niiden myötä kuvamanipulaatio. Kuvataiteessa on mahdollisuus tehdä itse ja tulkita kuvaa vastuullisesti
ja kriittisesti. Erityisen tärkeäksi muodostuu tekijänoikeuksien ymmärtäminen.

Tavoitteet ja sisällöt
Vuosiluokat 1–2
Kuvataiteen opetuksessa tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen
käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten
työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.
Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä
asiaa. Kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää.
Tavoitteet
Oppilas
 oppii ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: tekee havaintoja ja pohtii niitä
 harjoittelee luovaa ongelmaratkaisua ja käyttää mielikuvitusta
 saa elämyksiä ja uusia kokemuksia kuvan tekemisessä ja rakentelussa
 oppii kuvataiteen eri tekniikoita ja tutustuu erilaisiin materiaaleihin
 tutustuu kuvataiteen keskeisiin käsitteisiin
 oppii tarkastelemaan töitä ja keskustelemaan niistä
 tutustuu erilaisiin näkemyksiin taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä
 oppii ymmärtämään todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja
 tutustuu kotipaikkansa taiteeseen, rakennuksiin ja luonnonympäristöön
Sisällöt
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Tekniikka
Piirustus

Keskeistä
erilaisten piirtimien käyttö

Maalaus

eri maalaustekniikoiden käyttö
sopivan maalauspohjan valinta

Esimerkkejä
lyijykynä, hiili, värikynät, tussit, vahaliidut
luonnostelu
vesiväri, valmispeitevärit, pastelliliidut, sekatekniikat
(batiikkitekniikka ym.) ja kollaasi
paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa (esim.
koulupaperi, litoposter)
akvarellipaperi, pahvit
pää- ja välivärit, vastavärit, lämpimät ja kylmät värit
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Grafiikka

Keramiikka ja
kuvanveisto

erilaisten painomenetelmien käyttö
työvälineiden ja työvaiheiden nimitykset
painotuotteen erottaminen maalauksesta/piirroksesta
saven työstön perusteet
rakentelun ja muovailun materiaaleja ja keinoja
kuvanveiston perinteet

Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Asia
Keskeistä
Kuvataiteen tartaideteosten tarkastelu ja niistä
kastelu
keskustelu
erilaisen taiteen arvostaminen ja
ymmärtäminen
omien töiden arvostaminen
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Asia
Keskeistä
Rakennettu ym- rakennetun ja luonnonympäristön
päristö ja luonerottaminen toisistaan
nonympäristö
lähiympäristöön tutustuminen

Muotoilu

ympäristön esteettiset, eettiset ja
ekologiset arvot
pienoismallit
kodin ja koulun esineympäristöön
tutustuminen
käsityön ja teollisesti valmistetun
esineen erottaminen toisistaan

Media ja kuvaviestintä
Asia
Keskeistä
Erilaiset kuvat
valokuva, elokuva, sarjakuva, uutiskuva, mainoskuva ja taidekuva
televisio-ohjelmat
Sarjakuva

sarjakuvan keinot ja tekeminen

leimasinpainanta, kohopainomenetelmät (lino, collagrafia, pressprint) , monotypia ja kaavainpainanta
tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten
merkitseminen
peukalo-, makkara- ja levytekniikka
pahvit, paperimassa, rautalanka, puu, kierrätysmateriaalit, romutavara, luonnonmateriaalit , muovailuvaha, lumi
liittäminen, punominen, taitteleminen jne.
materiaalit: savi, puu, kivi, metalli
käsitteistöä: mm. massa, rytmi, reliefi
tekniikoita: lisäys ja poistotekniikat

Esimerkkejä
tutustuminen taidenäyttelyihin ja kirjojen taidekuviin
taiteen eri tekniikat
eri maiden taide
viimeistely, säilytys, näyttelyn rakentaminen

Esimerkkejä
erilaiset rakennukset
ihmisen kädenjälki luonnossa (viljely, tiestö)
kodin ja koulun ympäristö (rakennukset, metsät, polut
jne.)
oma huone
majan rakentaminen

pahvi- ja tikkutalot
kaunis ja ruma esine
tarpeellinen ja turha esine
oman esineen suunnittelu

Esimerkkejä
tutustutaan erilaisiin kuviin
verrataan erilaisten kuvien ominaisuuksia
kuvan ja tekstin yhdistäminen
omien TV-katselutottumusten analysointia
luetaan ja piirretään sarjakuvaa

Vuosiluokat 3–4
Kuvataiteen opetuksessa tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja mielikuvituksen
käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä kuvataiteelle ominaisten
työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. Opetuksessa painotetaan kuvataiteellista prosessia, jonka osia ovat suunnittelu, luonnostelu, työn toteuttaminen ja arviointi. Oppilasta kannustetaan töidensä viimeistelyyn ja niiden säilyttämiseen.
Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä
asiaa. Kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää.
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Tavoitteet
Oppilas
 oppii asettamaan itselleen tavoitteita, tekemään valintoja sekä perustelemaan niitä
 oppii tuntemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti erilaisia materiaaleja kuvan tekemisessä
ja rakentelussa
 oppii hahmottamaan tilaa
 oppii tarkastelemaan taidetta ja kuvallista viestintää ja arvostamaan niissä erilaisia näkemyksiä
 tutustuu nykytaiteeseen ja oululaisten taiteilijoiden töihin
 oppii käyttämään kuvataiteellisia käsitteitä
 oppii nauttimaan taiteesta
Sisällöt
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Tekniikka
Piirustus

Maalaus

Grafiikka

Keramiikka ja
kuvanveisto

Muut ilmaisukeinot

Keskeistä
Esimerkkejä
erilaisten piirtimien monipuolinen lyijykynän eri vahvuudet, hiili, värikynät, grafiittikynä, tuskäyttö
sit, vahaliidut
luonnostelu
eri maalaustekniikoiden monilaveeraaminen, vesiväri, guassi, tussi, valmispeitevärit,
puolinen käyttö
pastelliliidut, akryyli, sekatekniikat (batiikkitekniikka ym.)
sopivan maalauspohjan valinta
ja kollaasi, paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa
värioppi
(esim. koulupaperi, litoposter, akvarellipaperi)
pää- ja välivärit, vastavärit, lämpimät ja kylmät värit
erilaisten painomenetelmien
leimasinpainanta, kohopainomenetelmät (lino, collagrafia,
käyttö
carborundum, pressprint, puupiirros), monotypia ja kaatyövälineiden ja työvaiheiden
vainpainanta
nimitykset
tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten merkitpainotuotteen erottaminen maa- seminen
lauksesta/piirroksesta
saven työstön perusteet
peukalointi, makkaratekniikka, levytekniikka
rakentelun ja muovailun materi- paperimassa, muovailuvaha, selluvilla, kipsi, rautalanka,
aaleja ja keinoja
puu, lumi, kierrätysmateriaalit,
kuvanveiston perinteet
romutavara, luonnonmateriaalit
liittäminen, punominen, taitteleminen jne.
materiaalit: savi, puu, kivi, metalli
käsitteistöä: mm. massa, volyymi, rytmi, reliefi
lisäys ja poistotekniikat, valaminen
tilataide
installaatiot, liike, ääni ja valo osana teosta
taide ympäristössä
lähiympäristön taideteokset
ympäristötaide
taiteen keinoin rakennetun ja luonnon ympäristön tutkikuvallisen median teknologian ja mista, hahmottamista ja siihen vaikuttamista (taiteilijoita
materiaalien käyttö ilmaisun vä- ja esimerkkejä)
lineinä
valokuva, elokuva, digitaalinen kuva, videoteokset, kopiokone ilmaisun apuna, leikemateriaali esim. lehdistä

Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Asia
Keskeistä
Kuvataiteen
taideteosten tarkastelu ja niistä
tarkastelu
keskustelu
kuvataiteen käsitteistöön tutustuminen
suomalaiskansallisiin taideaarteisiin tutustuminen
taiteilijan työhön tutustuminen
hyödyntäen paikallisia yhteistyötahoja.

Esimerkkejä
tutustuminen taidenäyttelyihin ja -museoihin
kirjojen taidekuvat

keskusteleminen taiteilijan/taidemuseon tai taidegallerian työntekijän kanssa
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monenlaisen taiteen arvostaminen ja ymmärtäminen
omien töiden arvostaminen
Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Asia
Keskeistä
Rakennettu- ja rakennetun ja luonnonympärisluonnonympä- tön erottaminen toisistaan
ristö
lähiympäristöön tutustuminen ja
sen suunnittelua
ympäristön esteettiset, eettiset ja
ekologiset arvot
pienoismallit
arkkitehtuurin perinteitä

Muotoilu ja esinekulttuuri

Graafinen
suunnittelu
Sarjakuva

rakennuksia ympäristöineen
suomalainen kulttuurimaisema
tärkeimpiä suomalaisia kulttuurirakennuksia ja niiden
tunnuspiirteitä
esineiden vertailua

materiaalien tarkoituksenmukainen ja ekologinen käyttö

esineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, ympäristömerkki, tuoteseloste

kulutuskritiikki

omien valintojen merkitys kestävän kehityksen kannalta

valokuva oman elämän kuvittajana

Televisio viestintävälineenä

Esimerkkejä
erilaiset rakennukset
ihmisen kädenjälki luonnossa
rakennetun ja luonnonympäristön vuorovaikutus
luokkahuone
koulupiha, oma koti, asuinalue

kodin ja koulun esineympäristöön tutustuminen
käsityön ja teollisesti valmistetun oman esineen suunnittelu
esineen erottaminen toisistaan
esineiden vertailua

Media ja kuvaviestintä
Tekniikka
Keskeistä
Valokuvaus
valokuva mediassa ja taiteena

Elokuva ja video

taiteen eri tekniikat
eri maiden taide
viimeistely, kehystys, säilytys, näyttelyn rakentaminen

Esimerkkejä
uutiskuvan, mainoskuvan, muotokuvan ja taidekuvan
ominaisuudet ja symboliikka
mustavalkokuva, värikuva, diakuva, digitaalinen kuva
mahdollisuuksien mukaan valokuvan kehitys
valmiiden valokuvien tarkastelu
kuvanrajaaminen
kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot, tehosteet, animaatio

elokuvan ja videokuvauksen perusteita
elokuvan analysointia
televisio-ohjelmien ja omien katselutottumusten analysointia
televisiomainonnan keinot
kuvan ja tekstin yhdistäminen
kuvakollaasi
kuvitus ja taitto
merkit, tuotemerkit
sarjakuvan ilmaisukeinoja ja tyy- kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot
lejä

Vuosiluokat 5–6
Tavoitteet edellisiä syventäen
Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä
asiaa, kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää.
Oppilas
oppii käyttämään kuvataiteen keskeisiä käsitteitä keskustellessaan kuvista
tarkastelee ja arvioi taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä eri näkökulmista
oppii tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja käyttämään keskeisiä kuvaviestinnän välineitä
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tutustuu taidehistoriassa suomalaisen kultakauden ajan taiteeseen ja alustavasti keskeisimpiin tyylisuuntiin.
löytää ja tunnistaa erilaisia esteettisiä arvoja
arvioi omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja.
Sisällöt

Kuvailmaisussa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään, omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielikuviaan, erilaisin kuvallisin keinoin. Kuvallisessa ilmaisussa käytetään hyväksi opittuja tietoja
 sommittelun elementeistä (esim. viiva, väri, muoto)
 kuvallisista muuttujista (esim. piste, viiva, pinta, tekstuuri, valo ja varjo, tila)
 väreistä (pää- ja välivärit, värin taittaminen ja murtaminen, kylmät ja lämpimät värit) ja
 kuvataiteen tyyleistä ja symboleista.
Oma työskentelyprosessi pyritään hahmottamaan kokonaisuudessaan: luonnostelusta
itse työn tekemiseen, työn tarkasteluun ja siitä keskusteluun. Keskustelussa hyödynnetään kuvataiteen käsitteistöä.
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Tekniikat
Keskeistä
Piirustus
erilaisten piirtimien monipuolinen käyttö
Maalaus
eri maalaustekniikoiden monipuolinen käyttö
sopivan maalauspohjan valinta
Grafiikka

erilaisten painomenetelmien
käyttö
työvälineiden ja työvaiheiden
nimitykset
painotuotteen erottaminen
maalauksesta/piirroksesta
Keramiikka ja saven työstön perusteet
kuvanveisto
rakentelun ja muovailun materiaaleja ja keinoja
kuvanveiston perinteet

Muut ilmaisu- tilataide
keinot
taide ympäristössä
ympäristötaide
kuvallisen median teknologian ja materiaalien käyttö ilmaisun välineinä

Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen

Esimerkkejä
lyijykynän eri vahvuudet, hiili, värikynät, grafiittikynä, tussit, vahaliidut jne.
vesiväri, guassi, tussi, valmispeitevärit, pastelliliidut,
akryyli, sekatekniikat (batiikkitekniikka ym.) ja kollaasi
paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa; esim.
koulupaperi, litoposter, akvarellipaperi
leimasinpainanta, kohopainomenetelmät (lino, collagrafia, carborundum, pressprint, puupiirros), monotypia ja kaavainpainanta
tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten
merkitseminen
peukalointi, makkaratekniikka, levytekniikka
paperimassa, muovailuvaha, selluvilla, kipsi, rautalanka, puu, lumi, kierrätysmateriaalit,
romutavara, luonnonmateriaalit
liittäminen, punominen, taitteleminen jne.
materiaalit : savi, puu, kivi, metalli
käsitteistöä: mm. massa, volyymi, rytmi, reliefi
tekniikoita: lisäys ja poistotekniikat, valaminen
installaatiot, liike, ääni ja valo osana teosta
lähiympäristön taideteokset
taiteen keinoin rakennetun ja luonnon ympäristön
tutkimista, hahmottamista ja siihen vaikuttamista
(taiteilijoita ja esimerkkejä)
valokuva, elokuva, digitaalinen kuva, videoteokset,
kopiokone ilmaisun apuna, leikemateriaali esim.
lehdistä.
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Asia
Kuvataiteen
tarkastelu

Keskeistä
taideteosten tarkastelu ja niistä keskustelu
oman tekemisen kautta tutustuminen eri kulttuurien kuvamaailmaan, taidehistoriaan ja
nykytaiteeseen
taidehistorian tyylisuuntia ja
ilmiöitä meillä ja muualla

Esimerkkejä
tutustuminen taidenäyttelyihin ja museoihin, kirjojen
taidekuvat, taideteosten sanoman pohtiminen
taidekuvasuurennokset

ismit, kuvasymboliikka (mm. väri- ja muotosymboliikka)
nykytaide, suomalais-kansallisia mestareita ja teoksia
taiteilijan työhön tutustuminen keskusteleminen taiteilijan/taidemuseon tai taidehyödyntäen paikallisia yhteis- gallerian työntekijän kanssa
työtahoja.
länsimaisen taiteen perinteet suhteessa johonkin muuhun kulttuuriin (Aasia, Intia,
Japani, Etelä-Amerikka tms.)
monenlaisen taiteen arvostaiteen eri tekniikat, eri maiden taide
taminen ja ymmärtäminen
omien töiden arvostaminen
viimeistely, kehystys, säilytys, näyttelyn rakentaminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Asia
Keskeistä
Esimerkkejä
Rakennetturakennetun ja luonnonympä- ihmisen kädenjälki luonnossa
ja luonristön erottaminen toisistaan rakennetun ja luonnonympäristön vuorovaikutus
nonympäristö
lähiympäristöön tutustuminen luokkahuone, koulupiha, oma koti, asuinalue
ja sen suunnittelua
ympäristön esteettiset, eettiset ja ekologiset arvot
pienoismallit
rakennuksia ympäristöineen
arkkitehtuurin perinteitä
suomalainen kulttuurimaisema, tärkeimpiä suomalaisia kulttuurirakennuksia ja niiden tunnuspiirteitä,
integrointi historiaan
Muotoilu ja
kodin ja koulun esineympäris- esineen ja paikan suhde (esim. mikä ero koulun ja
esinekulttuuri töön tutustuminen
kodin esineistöllä)
käsityön ja teollisesti valmis- oman esineen suunnittelu, esineiden vertailua
tetun esineen erottaminen
toisistaan
muotoilun tyylisuuntia ja tärkeimpiä suomalaisia edustajia
materiaalien tarkoituksenmu- esineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, ympäkainen ja ekologinen käyttö
ristömerkki, tuoteseloste
kulutuskritiikki
omien valintojen merkitys kestävän kehityksen kannalta

Media ja kuvaviestintä
Tekniikka
Keskeistä
Valokuvaus
valokuva mediassa ja taitee-

Esimerkkejä
uutiskuvan dokumenttiarvo, mainoskuva, muotoku-
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na
teknologia ja valokuva
valokuva oman elämän kuvittajana

va, taidekuva
mustavalkokuva, värikuva, diakuva, digitaalinen kuva
mahdollisuuksien mukaan valokuvan kehitys
erilaiset kamerat ja kuvankäsittely
neulanreikäkamera, digitaalinen kuva, kopiokoneen
ja tulostinten mahdollisuudet kuvien tuottamisessa
ja muokkaamisessa
valmiiden valokuvien tarkastelu ja työstö (mm. fotomontaasi)
kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot, animaatio
lajityyppejä, kohtausanalyysi
videokameran käyttö, suoraan kameralla leikkaaminen, jälkikäsittely (editointi kahdella nauhurilla, editointipajalla, tietokoneella)

Elokuva ja vi- elokuvakerronnan perusteita
deo
elokuvan analysointia
videokuvaus
videotaide
Televisio
televisio-ohjelmien ja omien
viestintäväli- katselutottumusten analysoinneenä
tia, televisiomainonnan keinot
Graafinen
kuvan ja sanan yhdistäminen
suunnittelu
kuvitus, typografia ja taitto
mainonnan ilmaisukeinoja ja
kanavia
merkit, tuotemerkit
Sarjakuva
sarjakuvan ilmaisukeinoja ja kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot, tehosteet
tyylejä

Vuosiluokat 7–9
Tavoitteet edellisiä syventäen








ilmaisee omia havaintoja, mielikuvia, tunteita ja ajatuksia kuvallisin keinoin
tarkastelee kuvataiteen ilmiöitä ajassa ja eri kulttuureissa
tutustuu taidehistoriassa länsimaisen taiteen perinteeseen
tarkastelee omia ja toisten töitä sekä taidekuvia sisällöllisen ja muodollisen analyysin avulla
käyttää keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen mediassa
ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan
ja elämysten lähteinä.

Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä
asiaa. Kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää.
Sisällöt
Kuvailmaisussa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään, omia havaintojaan, ajatuksiaan ja mielikuviaan, erilaisin kuvallisin keinoin. Kuvallisessa ilmaisussa käytetään hyväksi opittuja tietoja
 sommittelun elementeistä (esim. viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika sekä kultainen leikkaus)
 kuvallisista muuttujista (esim. piste, viiva, pinta, tekstuuri, valo ja varjo, tila)
 väreistä (pää- ja välivärit, värin taittaminen ja murtaminen, väririnnastukset)
 kuvataiteen tyyleistä ja symboleista.
Oma työskentelyprosessi
pyritään
hahmottamaan kokonaisuudessaan: luonnostelusta itse työn teKuvailmaisu
ja kuvallinen
ajattelu
kemiseen, työn tarkasteluun ja siitä keskusteluun. Keskustelussa hyödynnetään kuvataiteen käsitteistöä.
Tekniikat
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Tekniikka
Piirustus

Maalaus

Keskeistä
erilaisten piirtimien monipuolinen käyttö
groquis
eri maalaustekniikoiden monipuolinen käyttö
sopivan maalauspohjan valinta

Grafiikka

erilaisten painomenetelmien
käyttö
työvälineiden ja työvaiheiden
nimitykset
painotuotteen erottaminen
maalauksesta/piirroksesta
Keramiikka ja saven työstön perusteet
kuvanveisto
rakentelun ja muovailun materiaaleja ja keinoja
kuvanveiston perinteet

Muut ilmaisu- tilataide
keinot
taide ympäristössä
ympäristötaide
kuvallisen median teknologian
ja materiaalien käyttö ilmaisun
välineinä

Esimerkkejä
lyijykynän eri vahvuudet, hiili, värikynät, grafiittikynä, tussit, vahaliidut jne.
vesiväri, guassi, tussi, valmispeitevärit, pastelliliidut, akryyli, tempera, sekatekniikat (batiikkitekniikka ym.) ja kollaasi
paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa; esim.
koulupaperi, litoposter, akvarellipaperi, pahvit ja
levyt pohjustettuina
leimasinpainanta, kohopainomenetelmät lino, collagrafia, carborundum, pressprint, puupiirros, monotypia, syväpaino (kuivaneula) ja kaavainpainanta (serigrafia)
tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten
merkitseminen
peukalointi, makkaratekniikka, levytekniikka,
muottitekniikka
paperimassa, muovailuvaha, selluvilla, kipsi, rautalanka, puu, lumi, kierrätysmateriaalit, romutavara, luonnonmateriaalit
liittäminen, punominen, taitteleminen
materiaalit: savi, puu, kivi, metalli
käsitteistöä: massa, volyymi, rytmi, reliefi
tekniikoita: lisäys ja poistotekniikat, valaminen
installaatiot, liike, ääni ja valo osana teosta
lähiympäristön taideteokset
taiteen keinoin rakennetun ja luonnonympäristön
tutkimista, hahmottamista ja siihen vaikuttamista
(taiteilijoita ja esimerkkejä)
valokuva, elokuva, digitaalinen kuva, videoteokset, kopiokone ilmaisun apuna, leikemateriaali
esim. lehdistä.

Taiteentuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Asia
Keskeistä
Esimerkkejä
Kuvataiteen
taideteosten tarkastelu ja niistä tutustuminen taidenäyttelyihin ja -museoihin
tarkastelu
keskustelu
kirjojen taidekuvat
taideteosten sanoman pohtiminen
oman tekemisen kautta tutustaidekuvasuurennokset
tuminen eri kulttuurien kuvamaailmaan, taidehistoriaan ja
nykytaiteeseen
taidehistorian tyylisuuntia ja il- ismit
miöitä meillä ja muualla
kuvasymboliikka (mm. väri- ja muotosymboliikka)
nykytaide
suomalais-kansallisia mestareita ja teoksia
taiteilijan työhön tutustuminen
keskusteleminen taiteilijan/taidemuseon tai taidehyödyntäen paikallisia yhteisgallerian työntekijän kanssa
työtahoja
länsimaisen taiteen perinteet
suhteessa johonkin muuhun kulttuuriin (Aasia, In-
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monenlaisen taiteen arvostaminen ja ymmärtäminen

taidekritiikki
omien töiden arvostaminen

tia, Japani, Etelä-Amerikka tms.)
taiteen eri tekniikat
eri maiden taide
taiteen merkitys erilaisten elämän ilmiöiden kuvaajana
taidekuvien tarkastelua sisällöllisen ja muodollisen analyysin avulla
viimeistely, kehystys, säilytys, näyttelyn rakentaminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Asia
Keskeistä
Esimerkkejä
Rakennetturakennetun ja luonnonympäris- ihmisen kädenjälki luonnossa
ja luontön erottaminen toisistaan
rakennetun ja luonnonympäristön vuorovaikutus
nonympäristö
lähiympäristöön tutustuminen ja piha
sen suunnittelua
asuinalue
kaavoitus
ympäristön esteettiset, eettiset
ja ekologiset arvot
pienoismallit
rakennuksia ympäristöineen
maisemasuunnittelu
arkkitehtuurin perinteitä
suomalainen kulttuurimaisema
tärkeimpiä suomalaisia kulttuurirakennuksia ja niiden tunnuspiirteitä
integrointi historiaan
lähiympäristön rakennustaiteen rakennussuojelu, rakennusten elinkaari
ajalliset kerrostumat ja keskeisten rakennustyylien tunnuspiirteet
Muotoilu ja
kodin ja koulun esineympärisesineen ja paikan suhde
esinekulttuuri töön tutustuminen
käsityön ja teollisesti valmiste- oman esineen suunnittelu
tun esineen erottaminen toisis- esineiden vertailua
taan
muotoilun tyylisuuntia ja tärkeimpiä suomalaisia edustajia
materiaalien tarkoituksenmuesineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, ympäkainen ja ekologinen käyttö
ristömerkki, tuoteseloste
kulutuskritiikki
omien valintojen merkitys kestävän kehityksen
kannalta
muotoilun prosessit
suunnittelu, käyttö ja näyttöarvo, teollinen valmistaminen
tekninen piirtäminen
kohtisuorat projektiot
Media ja kuvaviestintä
Keskeistä
Valokuvaus
valokuva mediassa ja taiteena
valokuvan kehitys
pimiötyöskentely (fotogrammi)
teknologia ja valokuva
valokuva oman elämän kuvittajana

Esimerkkejä
uutiskuvan dokumenttiarvo, mainoskuva, muotokuva, taidekuva
mustavalkokuva, värikuva, diakuva, digitaalinen
kuva
erilaiset kamerat ja kuvankäsittely
neulanreikäkamera, digitaalinen kuva, kopioko-
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Elokuva ja vi- elokuvakerronnan perusteita
deo
elokuvan analysointia
videokuvaus
videotaide

Televisio
viestintävälineenä
Graafinen
suunnittelu

Sarjakuva

neen ja tulostinten mahdollisuudet kuvien tuottamisessa ja muokkaamisessa
valmiiden valokuvien tarkastelu ja työstö (mm. fotomontaasi)
kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot, animaatio,
otos, leikkaus
lajityyppejä, kohtausanalyysi
videokameran käyttö, suoraan kameralla leikkaaminen, jälkikäsittely (editointi kahdella nauhurilla, editointipajalla, tietokoneella)
liikkuva kuva taideteoksena

televisio-ohjelmien ja omien
katselutottumusten analysointia
televisiomainonnan keinot
kuvan ja sanan yhdistäminen
kuvitus, typografia ja taitto
mainonnan ilmaisukeinoja ja
kanavia
merkit, tuotemerkit
sarjakuvan ilmaisukeinoja ja
kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot, tehosteet
tyylejä

Paikalliset linkit, yhteistyötahot ja tapahtumat
Opetuksessa voi käyttää apuna erilaista kulttuuritarjontaa. Tarjonnasta löytyy tietoa alla olevista
osoitteista sekä Opettajan kulttuurikalenterista. Opettajan kulttuurikalenteriin on koottu tiedot oululaisten taidelaitosten ja kulttuurijärjestöjen toiminnasta. Kalenterissa on tietoa Oulun kaupungissa
järjestettävistä näyttelyistä, teatteriesityksistä, konserteista, kulttuuritapahtumista, työpajoista ja
koulutuksesta. Opettajan kulttuurikalenteri ilmestyy painettuna kahdesti vuodessa tammikuussa ja
elokuussa.
Arktiset valot, Tiernakaupunki Oulu, lumenveisto; Elokuvat Oulussa; Taiteilijaseuran kotisivut; Kaleva; Koulun pieni kulttuurikirja; Kävelyreittejä Oulussa -kirja; Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit;
Lasten ja nuorten elokuvakoulu; Lasten ja nuorten teatteripäivät; Musiikkivideofestivaalit
Nuoriso- ja kulttuurikeskus; Oulun kansainväliset lastenelokuvien festivaalit; Oulun kaupunginkirjasto; Oulu-kirja; Oulun Koulun Kohinaa -lehti; Oulun Taidekoulu; Oulun Taidemuseo; Pohjoinen
valokuvakeskus; Pohjois-Pohjanmaan museo; Riihi -oppimisympäristö; Sanomalehtiviikot; Taidegalleriat; Taikalamppu

7.3.14

Käsityö

Käsityössä on kysymys kokonaisvaltaisesta toimintaprosessista, joka toteutetaan suunnitelmallisesti ja luovasti erilaisilla materiaaleilla, työvälineillä ja toteutustekniikoilla. Työskentelyssä painotetaan omaa ajattelua, kokeilua, oivaltamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Opittava asia kytketään oppilaan kokemusmaailmaan ja toteutetaan ongelmalähtöisesti, yksin
tai ryhmässä toimien. Kädentyön merkitys nähdään tärkeänä eheyttävänä tekijänä lapsen ja
nuoren kokonaisvaltaisessa kehityksessä.
Oppilaan kasvaminen pitkäjänteiseen työntekoon lähtee suunnittelutaitojen oppimisesta.
Työskentelyssä tulee pyrkiä jatkuvan suunnittelun periaatteeseen. Ennakoivan suunnittelun
lisäksi karttuneiden tietojen ja taitojen avulla muutetaan tarvittaessa alkuperäistä suunnitelmaa paremman lopputuloksen saavuttamiseksi. Työn edistymistä dokumentoidaan ja raportoidaan koko työskentelyprosessin ajan.
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Käsityökasvatuksen tavoitteena on oppilas, joka osaa arvostaa itse suunniteltua, yksilöllistä tuotetta ja käsityöperinnettä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opetuksessa pyritään oppimisen kokonaisvaltaisuuteen yhteistyössä eri oppiaineiden kanssa.
Opiskeluympäristö
Käsityön opetuksen perustana on opiskeluympäristö, jossa ilmapiiri on turvallinen, kiireetön ja hyväksyvä. Ryhmäkoon tulee tukea edellä mainittuja vaatimuksia. Yhtä lailla tärkeää on, että fyysinen
opiskeluympäristö, luokka, on koneiltaan ja laitteiltaan ajanmukainen sekä tilana työturvallisuussäännöt täyttävä. Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluoppaasta 2002 (Tapanainen) ja Käsityön Työturvallisuusoppaasta 2004 (Aadeli ym.).
Laajemmin opiskeluympäristöön kuuluu paikallisen, oululaisen – niin modernin teknologiakaupungin kuin perinteisen tervaporvariajan – käsityökulttuurin hyödyntäminen esimerkiksi erilaisten vierailukäyntien (käsityöalan yrittäjät ja yritykset, yliopisto, käsityöalan oppilaitokset), yhteistyöprojektien sekä kirjasto- ja museokäyntien avulla. Lähialueen luontoa voidaan hyödyntää suunnittelussa
ja toteutuksessa.
Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään käsityön opetuksessa sekä oppimisen tukena että vuorovaikutuksen välineenä. Luokan TVT-välineistöön kuuluu mahdollisuuksien mukaan 1–2 oppilastietokonetta, joissa on verkkoyhteys sekä eri käsityötekniikoihin suunnattuja työvälineohjelmia, tulostin,
skanneri sekä oppilastöiden ja työprosessien dokumentointiin ja oppimateriaalin tuottamiseen digitaalikamera. Esimerkillinen yhteistyökanava verkossa on Käspaikka-sivusto (www.kaspaikka.fi),
jonka virtuaalista opiskeluympäristöä voidaan hyödyntää monipuolisesti esim. etsiä ideoita, tietoja
ja työohjeita työn suunnitteluun ja valmistukseen. Vastavuoroisesti sivuille voidaan tuottaa itse materiaalia esim. esitellä omia projekteja, töitä ja valmistusprosesseja, toisten käyttöön. Tämä mahdollistaa yhteistyöhankkeet koulujen välillä sekä maailmanlaajuisestikin. Tietokonetta voidaan hyödyntää myös teknisessä piirtämisessä, arvioinnissa, "sähköisinä portfolioina" esim. Riihiympäristössä sekä materiaalien hankinnassa.
Käsityössä korostuvat aihekokonaisuudet
Ihminen ja teknologia
Käsityön avulla on luontevaa kasvattaa oppilaiden tietämystä teknologian eri osa-alueilla. Teknologiakasvatuksen lähtökohtana on antaa jokaiselle lapselle mahdollisuus omaksua riittävä teknologinen yleissivistys,
jonka avulla teknologisia sovelluksia opetellaan ymmärtämään, käyttämään, arvioimaan ja kehittämään.
Teknologia on osa tämän päivän arkea, johon sisältyvät mm. asumukset, vaatteet, liikkumisvälineet, kodinkoneet ja leikkikalut. Oppilasta tulee auttaa näkemään, kuinka olemme teknologian avulla helpottaneet jokapäiväistä elämäämme ja ymmärtämään ihmisen riippuvuutta nykyaikaisesta teknologiasta.
Teknologiakasvatuksen tavoitteena käsityössä voidaan pitää oppilaan mahdollisuutta oppia tunnistamaan
teknologisen maailman epäkohtia eri aihepiireistä ja oppia etsimään myönteisiä ratkaisumalleja niihin. Tämän taidon kehittymistä tuetaan kannustamalla oppilasta omaperäisiin ratkaisumalleihin erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Toimivaksi oppimistavaksi ovat osoittautuneet ongelmakeskeinen lähestymistapa,
toiminnallisuus sekä siihen liittyvät matemaattis-luonnontieteellisten tietojen ja taitojen soveltaminen.
Alkuopetuksessa voidaan huomioida teknologia tutustumalla arkipäivän erilaisiin ilmiöihin oppilaan näkökulmasta ja ottaa se yhdeksi lähestymistavaksi aloitettaessa ja työstettäessä aihepiirejä. "Miten lelut toimivat?" Voisiko niitä korjata ja miten?" Kuinka sadetakki voi suojata sateelta?" Entä "Miten ryppyinen vaate onkin yhtäkkiä sileä?" Lapselle suodaan oikeus omaan oivaltamiseen, mihin sisältyy lupa erehtyä, kokeilla, kuvitella, hassutella ja tuntea. Alkuopetuksen käsityön tulee luoda oppimistilanteita, joissa oppilas rakentaa
omaa kokemusmaailmaansa ja oppii uusia asioita liittämällä niitä jo oppimaansa kokeilemalla, ajattelemalla
ja tietojaan soveltamalla. Koska käsityön perusidea on toimintaprosessin merkitys ihmiselle, on opetuksessa
vältettävä pelkästä tekniikoiden opettamista ja mallia toistavaa käden taitoa.

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta
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Käsityön toimintaprosessiin sisältyy myös vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta. Oppilas oppii
ympäristömyötäisten tuotteiden valmistusta ottamalla työskentelyssä huomioon materiaalien tarkoituksenmukaisuuden, alkuperän, kestävyyden ja ympäristövaikutukset. Jätteiden syntyä vähennetään hyödyntämällä materiaali tarkkaan, jäännösmateriaalien kierrätyksellä sekä ongelmajätteiden asianmukaisella käsittelyllä.
Oppilaiden kulutuskäyttäytymistä voidaan ohjata mm. harkitun ostokäyttäytymisen, tuotteiden huoltamisen ja
korjaamisen opettamisella.

Käsityön yleiset tavoitteet
Käsityön tavoitteet ja sisällöt niveltyvät luokka-asteelta toiselle ja pohjautuvat aiemmin opittuun ja
sitä monipuolistaen ja syventäen. Tavoitteena on käsityöprosessi, jossa on huomioitu oppilaan ikätaso ja oppimispolku.
Käytössä olevien resurssien hahmottaminen
 omien kykyjen tiedostaminen
 käytettävissä olevien koneiden ja laitteiden hyödyntäminen
 resurssien rajallisuuden tiedostaminen
 muissa oppiaineissa opitun tiedon soveltaminen
Suunnitteluprosessi
 oppilaan erilaiset persoonallisuuden alueet: tieto, taito, tunne ja sosiaalisuus
 oman alkuidean kehittelyä ja testaamista erilaisten materiaalien ja työvälineiden avulla
 ongelmaratkaisutaitojen kehittäminen soveltamalla tunnettuja ratkaisuja ja/tai etsimällä uusia
 esteettisyys
Riittävä materiaalien ja toteutustekniikoiden tuntemus
 materiaalit ja niiden ominaisuudet
 materiaalien ja toteutustekniikoiden yhdistely tarkoituksenmukaisella tavalla
 käytössä olevien koneiden ja työvälineiden toimintaperiaatteiden ymmärtäminen
Kyky arvioida omia ratkaisuja ja taitoja
 oman ja toisen työn arvostaminen
 oman työskentelyprosessin arviointia mm. oma oppiminen, vastuullisuus ja vuorovaikutustaidot
 ratkaisumallin toimivuuden arviointi ja kehittäminen
 palveleeko valmistettu tuote alkuperäistä tarvetta
Dokumentoinnin taitaminen
 raportoinnin ja itsearvioinnin perustaitojen hallinta
 tietotekniikan soveltaminen ja käyttö apuvälineenä
 suunnittelun visualisointi tarkoituksenmukaisin keinoin
Turvallinen ja tehokas työskentely
 työturvallisuuden tiedostaminen ja noudattaminen
 kyky työskennellä pitkäjänteisesti tavoitteen saavuttamiseksi
 tarkoituksenmukaisimman työmenetelmän valinta
Prosessin vaikutus ympäristöön
 tuotteen elinkaareen ymmärtäminen
 tuotteen elinkaaren jatkaminen korjaamalla ja huoltamalla
 valmistusvaiheen aikana syntyvä ympäristön kuormitus
 valmiin tuotteen käyttö vastuullisesti

Luokat 1–2
Alkuopetuksessa käsityön oppiaines liitetään kiinteästi muuhun opetukseen ja aihepiirit muodostetaan oppilaita kiinnostavilta alueilta. Työskentelyssä korostuu leikinomaisuus ja tekemisen ilo. Oppilaita rohkaistaan ja kannustetaan omaehtoiseen ideointiin ja ongelmanratkaisuun aihepiirien toteutuksessa tutkimaan, keksimään, suunnittelemaan ja toteuttamaan itse. Näin myös lopputulos on
lapsen maailmasta – "lapsen näköinen". Luokilla 1–2 käsityön opetus toteutetaan kaikille oppilaille
samansisältöisenä sekaryhmissä.

Tavoitteet luokilla 1–2
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Kädentaitoja kehittämällä oppilas oppii ajattelun taitoja, havaintojen tekoa, mielikuvien
prosessointia, ongelmanratkaisutaitoja ja valintojen teon taitoja
Oppilas
 kokee työn tuomaa iloa ja saa uskoa omin käsin tekemiseen
 oppii arvostamaan omaa ja toisen työtä
 pohtii, millainen on tarkoituksenmukainen tuote
 tutustuu kestävän kehityksen periaatteisiin tuotteen elinkaaren näkökulmasta
 tutustuu erilaisiin ongelmiin ja ilmiöihin teknologiaa ja mahdollisesti tietotekniikkaa
hyödyntäen
 oppii työvälineiden turvallista käyttöä ja työskentelytilan turvallisuustekijöitä
 tutustuu suomalaiseen ja lähiympäristönsä käsityöperinteeseen
Oppilaalle annetaan mahdollisuus tutustua omaan yhteisöön, muista kulttuureista tulleiden tai
Suomen vähemmistökulttuurien käsityöperinteeseen.

Sisällöt luokilla 1–2
Osa-alueet
Visuaalinen ja
tekninen suunnittelu

Toteutus

Tekninen työ
Tekstiilityö
 mallintaminen plastisesti sekä rakentelemalla
 eri vaihtoehtojen pohtiminen (luonettä askartelemalla eri materiaaleilla
nostelu) ja valitseminen
 ääriviivapiirustus, jossa näkyy esteettisiä ar alkuidean kirjaaminen piirustuksen ja
voja (perusmuodot, järjestys) sekä tuotteen
eri materiaalien keinoin: mikä, tehtäidean toimintaperiaate
vä, millainen, muoto, koko värit
 kirjaaminen piirustukseen ja raportointi suulli raportointi suullisena kertomuksena
sena kertomuksena
 ongelmanratkaisussa eri vaihtoehtojen punnitseminen ja valitseminen
 materiaaleihin ja käsityökaluihin tutustuminen.
 materiaaleihin ja käsityövälineisiin tu perustekniikoiden harjoittelua (leikkaus, satustuminen
haus, naulaus, taivutus, poraus, liimaus, hion-  perustekniikoiden (mm. leikkaaminen,
ta)
solmujen tekeminen, käsin ompelu,
 työturvallisuuden perustaitoja
erilaiset lankatekniikat, kankaan kuvi materiaaleina pahvit, puu, lohkolevyt, muovit
ointi, huovutus harjoittelua)
ja muut eri luonnonmateriaalit
 materiaaleina mm. erilaiset kuidut,
 sähkötekniikan (yksinkertainen virtapiiri ja
langat, kankaat, paperit, luonnonmakomponentit), mekaniikan (vivut, rattaat, akteriaalit ja kierrätysmateriaalit
selit, epäkesko ja tasapaino-vastapaino) ja
 kuitujen ja materiaalien testausta ja
automaation (robotiikka) alkeistietoja ja tutkimista
taitoja
 työturvallisuuden perustaitoja
 työvälineiden toimintaperiaatteita

Arviointi vuosiluokilla 1–2
Kannustavan ja rohkaisevan arvioinnin lähtökohtana on oppilaan kokonaisvaltainen työskentelyprosessi ja valmis työ. Oppilas arvioi itse edistymistään vuorovaikutuksellisesti koko prosessin
ajan. Arvioinnin kuluessa harjaannutetaan oppilaan taitoa kyetä tarkastelemaan työskentelyään ja
oppimistaan, osoittamaan prosessin aikana tapahtuneita heikkouksia ja vahvuuksia sekä taitoa
muuttaa toimintaansa palautteen mukaisesti.

Luokat 3–4
Luokilla 3–4 käsityön opetus toteutetaan kaikille oppilaille samansisältöisenä sekaryhmissä. Neljännen luokan keväällä oppilas valitsee joko teknisen työn tai tekstiilityön luokille 5–6.
Alkuopetuksessa saatua kosketusta käsityöhön syvennetään ja tavoitteena on luoda oppilaalle perustiedot ja -taidot käsityön eri osa-alueille. Työskentelyssä korostetaan edelleen tekemisen iloa
sekä onnistuneita oppimiskokemuksia. Oppilaan opiskeluympäristö laajenee ja monipuolistuu, mikä lisää oppilaan vastuuta omasta työskentelystä. Käsityössä lisääntyvät koneet, työvälineet ja toteutustekniikat vaativat työturvallisuuden ymmärtämistä ja noudattamista. Työskentelyprosessissa
jätetään mahdollisimman paljon tilaa lapsen mielikuvitukselle, omalle oivallukselle ja tutkimiselle.
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Oppilasta ohjataan vähitellen kohti kokonaisvaltaista työskentelyprosessia. Koko prosessin ajan
käydään kannustavaa vuorovaikutteista palaute- ja arviointikeskustelua. Oppilas kehittää työskentelyssä omia dokumentointi- ja arviointitaitojaan.

Käsityön tavoitteet luokilla 3–4
Turvalliset työskentelytaidot ja
asenne käsityötä kohtaan

Materiaalien ja toteutustekniikoiden tuntemus

Laitteet ja systeemit

Suunnittelu ja dokumentointi

Käytössä olevien resurssien
hahmottaminen

Prosessin vaikutus ympäristöön

Työskentelyprosessin ja tuotteen arviointi

Oppilas
 kokee työniloa ja asennoituu positiivisesti käsitöihin
 omaksuu myönteisen suhtautumisen turvalliseen työskentelyyn
 oppii turvalliset työskentelytaidot
 oppii huolehtimaan työvälineistään ja tilojen siisteydestä.
Oppilas
 oppii tuntemaan käsityössä käytettäviä yleisimpiä materiaaleja
 oppii tuntemaan ja harjaantuu käyttämään käsityöhön liittyviä välineitä ja
menetelmiä
 oppii perustekniikat yleisimmille materiaaleille.
Oppilas
 tutustuu erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin
 oppii ymmärtämään yksinkertaisten laitteiden ja systeemien toimintaa
 oppii rakentamaan yksinkertaisia sovelluksia.
Oppilas
 oppii suunnittelutaitojen perusteet, joiden avulla pyrkiä kohti tarkoituksenmukaista, esteettistä ja toimivaa tuotetta
 tutustuu tietoteknisten välineiden antamiin mahdollisuuksiin, alkaen tiedonhankinnasta kohti tietokoneavusteista suunnittelua ja dokumentointia.
Oppilas
 oppii tietämään eri työmenetelmissä vaadittavia taitoja ja menetelmiä
 oppii tunnistamaan eri työkalujen käyttötilanteita
 oppii tiedostamaan omien resurssien rajallisuuden.
Oppilas
 oppii tiedostamaan tuotteen estetiikan merkityksen
 oppii ymmärtämään, että tuotteella on elinkaari
 oppii, että tuotteen elinkaarta voidaan jatkaa huoltamalla ja korjaamalla
 tutustuu prosessissa syntyneiden jätteiden käsittelyyn ja kierrättämiseen.
Oppilas
 oppii arvioimaan omaa työskentelyprosessia ja lopputulosta
 oppii arvostamaan omaa sekä muiden työtä.

Käsityön työskentelyprosessin sisällöt luokilla 3–4
Osa-alueet
Visuaalinen ja
tekninen suunnittelu

Työmenetelmät ja toteutus

Tekninen työ
 opetellaan ideointia ja ymmärretään luonnostelun merkitys tuotteen onnistumisessa
 mallinnetaan askartelemalla
 tehdään ääriviivapiirustuksia mitoituksineen
 kuvataan tuotteen tehtävä
 huomioidaan tuotteen esteettisyysvaatimukset (mihin tuote on tarkoitettu ja millaiseen ympäristöön tuote sijoitetaan)

Tekstiilityö
 luonnostelun merkityksen ymmärtäminen
ja luonnostelutaitojen kehittäminen: muoto,
väri, rytmi, liike, tila
 eri materiaalien ja tekniikoiden pohtiminen
ja tarkoituksenmukainen valintojen tekeminen ohjatusti
 yksityiskohtaisen suunnitelman merkityksen ymmärtäminen ja suunnitelman tekeminen aiheeseen sopivalla tavalla (esim.
piirtäminen, maalaus, muotoilu, rakentelu)
 esteettisyyden huomioiminen
 harjoitellaan luomaan turvallinen työilmapii-  opetellaan työhön keskittymistä ja toisten
ri
huomioon ottamista
 opitaan työtilaan liittyvät turvallisuustekijät
 opetellaan työskentelemään yksin ja ryhja säännöt
mässä turvallisesti ja vastuullisesti
 ymmärretään henkilökohtaisten suojaväli opitaan ottamaan vastuu oman työn valneiden käytön merkitys
mistumisesta ja huolellisesta viimeistelystä
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Dokumentointi
ja arviointi





opetellaan erilaisten materiaalien käyttökohteita
tutustutaan puumateriaaleihin ja niiden
ominaisuuksiin
kokeillaan perustekniikoita monipuolisesti
ja harjoitellaan erilaisilla materiaaleilla: sahaus, viilaus, talttaus, höyläys, poraaminen,
opetellaan naula- /ruuviliitoksen tekeminen, liimaaminen, taivuttaminen
tutustutaan metallisiin ohkolevyihin ja lankoihin
opetellaan mittavälineiden käyttöä: mittaviivaimen ja suorakulman käyttö, merkitseminen ja tarkistusmittaus
opitaan työn viimeistelyn eri tekniikoita
pintakäsitellään vesiohenteisilla pintakäsittelyaineilla
opitaan huoltamaan työvälineet perustietoutta sähköstä: tasavirta/vaihtovirta, virtalähteet, johteet, eristeet ja vastus
rakennetaan yksinkertainen virtapiirin, johon voidaan liittää esim. katkaisin, lamppu,
summeri tai moottori
opetellaan pehmyt juotos
tutustutaan voimansiirtotapoihin, akseleihin, hihnoihin, ja hammasrattaisiin
tasapaino–vastapaino
mekaanisten laitteiden huoltaminen, esim.
polkupyörä, lelut
ylläpidetään oppimispäiväkirjaa (uusien
asioiden kirjaaminen, työn edistyminen ja
arvio työn jatkamisesta)
arvioidaan sanallisesti valmista tuotetta ja
omaa työskentelyä suunnitelman avulla





















vahvistetaan, laajennetaan ja syvennetään
olemassa olevia perustaitoja (esim. käsin
ompeleminen, saksilla leikkaaminen)
harjoitetaan käden motoriikkaa (tarkkuus,
vakaus) sekä silmän ja käden koordinaatiota
opetellaan käsityön keskeisiä käsitteitä
mm. kaava, sauma, käänne, päärme, huolittelu, saumanvara, langansuunta, neule silmukka, kangas - loimi, kude jne.
syvennetään opittuja tietoja ja taitoja työskentelyyn sopivin erikoistekniikoin ja materiaalein: esim. huovutus, kankaan kuviointi
käsin ja konekirjonnalla, värjäten, painaen
tutustutaan uusiin työvälineisiin esim. mittaliisa, mittanauha, ratkoja, erilaiset neulat,
puikot ja koukut
tutustutaan uusiin koneisiin ja laitteisiin
esim. ompelukone
opitaan työvälineiden vastuullinen käyttö
tutustutaan luonnonkuituihin esim. villa,
puuvilla
tutustutaan luonnonmateriaaleihin esim.
paju
hahmotetaan kulttuuriperintö-käsitettä
esim. tutustumalla lähiympäristön sekä
suomalaisen ja muista kulttuureista olevien
oppilaiden kodin esineistöön ja tekstiileihin
perehdytään tuotteen elinkaareen esim.
korjaamisen ja kierrätyksen kautta
opitaan arvioimaan omaa työskentelyä ja
valmista tuotetta sanallisesti
kehitetään dokumentointi- ja itsearviointitaitoja

Arviointi vuosiluokilla 3–4
Arviointi pohjautuu koko työskentelyprosessin ja valmiin työn tarkasteluun. Arvioinnin tulee olla
rohkaisevaa ja kannustavaa. Arviointi perustuu opetussuunnitelman perusteissa esitettyyn hyvän
osaamisen kuvaukseen.

Luokat 5–6
Perusopetuksen viidennen ja kuudennen luokan oppilas on valinnut painotuksen joko tekstiilityöhön tai tekniseen työhön. Tämän valinnan mukaan hän työskentelee pääasiallisesti joko tekstiilityössä tai teknisessä työssä. Opetukseen sisällytetään kaikille oppilaille sekä teknisen työn
että tekstiilityön sisältöjä esimerkiksi lyhyinä vaihtojaksoina tai käsityön yhteisinä projekteina.
Käsityön opettamisen ydintehtävänä vuosiluokilla 5–6 on monipuolistaa oppilaan perustietoja ja taitoja käsityön eri osa-alueilla. Työskentelyssä rohkaistaan itseohjautuvaan toimintaan, pyrkimykseen ratkaista itse eteen tulevia ongelmia ja itsenäiseen tiedonhankintaan, sekä ilmaisemaan
omaa näkemystään toteutettavasta aiheesta. Oppilasta ohjataan ymmärtämään hyvän työyhteisöhengen merkitystä ja huomioimaan muita yhteisön jäseniä omassa työskentelyssään. Keskeistä on
oppilaan ohjaaminen vastuullisuuteen omasta työstään ja työympäristöstään. Opetuksessa tutustutaan mahdollisuuksien mukaan tietoteknisten välineiden antamiin mahdollisuuksiin suunnittelussa
ja dokumentoinnissa. Tavoitteena on kehittää perusvalmiuksia hallita kokonainen käsityöprosessi,
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jossa edetään alkuideasta suunnittelun ja ongelmaratkaisun kautta kohti lopullista tuotetta. Koko
työskentelyprosessin ajan käydään kannustavaa ja vuorovaikutteista palaute- ja arviointikeskustelua.

Käsityön yleiset tavoitteet luokilla 5–6
Turvallisuus, työskentely- Oppilas
taidot ja asennoituminen  oppii käyttämään turvallisuus- ja suojavälineitä
käsityöhön
 oppii työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä
 omaksuu myönteisen suhtautumisen työskentelyyn
 ymmärtää hyvän työyhteisöhengen merkityksen ja oppii sen kautta huomioimaan muita yhteisön jäseniä
 oppii kantamaan vastuuta työvälineistään ja tilojen siisteydestä.
Suunnittelu ja dokumen- Oppilas
tointi
 tutustuu teknologiseen ympäristöön ja oppii taitoja sen kehittämiseen etsimällä
tarpeiden ja ongelmien ratkaisuja
 ymmärtää tuotesuunnittelun merkityksen omien ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi
 kehittyy avaruudellisessa hahmottamisessa
 oppii työskentelyn dokumentointia ja raportointia
 tutustuu tietoteknisten välineiden antamiin mahdollisuuksiin tiedonhankinnassa,
suunnittelussa ja dokumentoinnissa.
Käytössä olevien resurs- Oppilas
sien hahmottaminen
 oppii tietämään eri työmenetelmissä vaadittavia taitoja ja menetelmiä
 oppii tiedostamaan omien resurssien rajallisuuden
 oppii hyödyntämään käytettävissä olevia työvälineitä ja koneita
 oppii soveltamaan muissa oppiaineissa opittua tietoja.
Materiaalituntemus ja to- Oppilas
teutustekniikat
 oppii työskentelyssä esiintyviä keskeisiä käsityön ja teknologian käsitteitä
 tunnistaa käsityön tavallisimmat materiaalit esim. teknisessä työssä: puu-, metalli- ja muovimateriaalit, tekstiilityössä tekstiili- ja luonnonmateriaalit sekä niiden keskeisiä ominaisuuksia ja käyttökohteita
 oppii joidenkin erikoismateriaalien yhdistämistä perusmateriaalien kanssa tuotteen valmistamisessa
 kehittyy käsityöhön liittyvien välineiden ja menetelmien käytössä
 harjaantuu yleisimpien materiaalien työstämisen perustekniikoissa
 oppii valitsemaan tarkoituksen mukaisimman työmenetelmän.
Laitteet ja systeemit
Oppilas
 tutustuu erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin
 oppii ymmärtämään yksinkertaisten laitteiden ja systeemien toimintaa ja soveltamaan niistä saatua tietoa työskentelyssään.
Prosessin vaikutus ymOppilas
päristöön
 tiedostaa tuotteen estetiikan merkityksen
 ymmärtää, että tuotteella on elinkaari jota voidaan jatkaa huoltamalla ja korjaamalla
 tutustuu prosessissa syntyvän jätteen käsittelyyn ja kierrättämiseen.
Työn ja työskentelyn ar- Oppilas
viointi
 oppii arvioimaan oman työskentelyn prosessia ja lopputulosta
 oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä
 osaa arvioida, palveleeko tuote alkuperäistä tarvetta
 oppii arvioimaan oman toimintansa vaikutusta työyhteisössä.

Käsityön kaikille yhteiset sisällöt luokilla 5–6





opitaan työtilaan ja työmenetelmiin liittyvät turvallisuustekijät ja säännöt esim. henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö
pyritään luomaan turvallinen työilmapiiri
oman työskentelyn ja oman toiminnan yksinkertaista arviointia esim. ylläpitämällä oppimispäiväkirjaa,
täyttämällä arviointilomake tai laatimalla kirjallinen loppuraportti
hyödynnetään prosessin kuvaamisessa mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteita
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tulkitaan yksinkertaisia ja selkeitä työohjeita
opetellaan tuotteen elinkaaren jatkamista korjaamalla, huoltamalla ja uudistamalla

Käsityön työskentelyprosessin sisällöt luokilla 5–6
Tekninen työ
























Tekstiilityö
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu
tehdään piirustusharjoituksia
 opitaan valmistamaan yksityiskohtainen suunnitelma esim. sommittelu, värien käyttö
ideoidaan ja käydään ideointikeskusteluja
 opitaan valitsemaan materiaali ja tekniikka ohjasyvennetään luonnostelutaitoja
tusti ja itsenäisesti
opitaan teknistä piirustusta eri mittakaavoissa
 opitaan laatimaan työjärjestys ohjatusti
(mm. muotoviivat, reiän paikan merkitseminen ja
mitoitus, projektiot)
 opitaan huomioimaan tuotteen esteettisyys
syvennetään luonnostelutaitoja
 huomioidaan tuotteen ja toteutuksen tarkoituksenmukaisuus
Työmenetelmät ja toteutus
opitaan työvälineiden turvallinen ja oikea käsittely  opitaan ymmärtämään jännitteen merkitys, sähkösekä tarkoituksen mukaisten suojavälineiden käytvirran synty ja resistanssin vaikutus sekä jännittö
teen, virran ja resistanssin mittaaminen virtapiirissä
opitaan tuntemaan tavallisimmat puumateriaalit ja
puulajit ja tutustutaan niiden tärkeimpiin ominai opitaan tunnistamaan elektroniikan yksinkertaisuuksiin ja käyttökohteisiin
sempia komponentteja sekä niiden ominaisuuksia
ja käyttötarkoituksia
tutustutaan muoveihin ja niiden tärkeimpiin ominaisuuksiin
 tutustutaan automaatioon mahdollisuuksien mukaan (esim. Robotics Invention System opitaan tavallisimpien metallien nimitykset ja tunrakennussarjan ja Picaxe- mikrokontrollerin avulla)
nistetaan niiden ominaisuuksia ja käyttökohteita
opitaan muiden materiaalien yhdistämistä em. ma-  tehdään mahdollisuuksien mukaan hydrauliseen
tai pneumaattiseen voimansiirtoon perustuvia koeteriaalien kanssa (esim. tekstiilit, nahka, kivet)
luontoisia tehtäviä (kokeiluvälineinä esim. polkuopitaan valitsemaan tarkoituksen mukainen matepyörän pumppu, lääkeruiskut ja silikoniletkut)
riaali
 opitaan käsitteet painopiste, tasapaino – vastaopitaan suunnitelman mukaisen kappaleen tai
osan mittaaminen sekä merkitseminen eri materipaino -käsitteet
aaleihin
 tutustutaan viputyyppeihin, väkipyörään, ruuviin ja
opitaan merkityn kappaleen katkaisu sahaamalla
niiden sovelluksiin
tai leikkaamalla,
 huolletaan mekaanisia laitteita (esim. lelut ja poltyöstetään kappaleita määrämittaan tarkoituksen
kupyörä)
mukaisella menetelmällä (sahaamalla, höyläämäl-  syvennetään ja monipuolistetaan tekniikoiden, kolä, leikkaamalla, sorvaamalla, taivuttamalla, muoneiden ja välinetuntemuksen hallintaa (esim. työsvaamalla, viilaamalla tai hiomalla)
sä tai koneessa ilmenneiden ongelmien ratkaiseopetellaan tarkistusmittaus
minen)
opitaan hukkakappaleiden käsittelyperiaate
 tutustutaan uusiin koneisiin ja laitteisiin (esim.
saumuri)
opetellaan reiän poraaminen eri materiaaleihin,
oikean laitteen ja terän valinta
 opitaan kappaleiden ja muotojen hahmottamista
(esim. kaavoitus)
perehdytään kappaleiden kiinnittämiseen eri liitostavoilla
 tutkitaan ja testataan tekstiilimateriaalien ominaisuuksia ja rakennetta, esim. polttokokeen, venyopitaan pinnan laadun viimeistelyä hiomalla ja kiiltys- ja palautuskokeiden avulla
lottamalla
 monipuolistetaan tietoja luonnonkuiduista ja tutustutustutaan pintakäsittelyyn erilaisilla välineillä ja
tutaan tekokuituihin, niiden eroavaisuuksiin esim.
aineilla, välineiden huolto
ompeluteknisesti ja hoito-ominaisuuksiltaan
opitaan avoimen ja suljetun virtapiirin käsitteet
 kiinnitetään erityistä huomiota ongelmaratkaisutaitojen kehittymiseen soveltamalla tunnettuja ratkaisuja ja/tai etsimällä uusia
 opitaan kulttuuriperinnön huomioimista esim. tutustumis- ja näyttelykäyntien muodossa ja teeman
lähtökohtana
Dokumentointi ja arviointi

181
 dokumentoidaan ideoita
 kehitetään itsearviointi- ja dokumentointitaitoja
 arvioidaan omaa ja toisten oppilaiden työskentely-  arvioidaan omaa ja toisten oppilaiden työskentelyprosesseja
prosessia ja valmista tuotetta
 kehitetään omaa toimintaa palautteen mukaisesti  opitaan kehittämään omia tietoja ja taitoja palautteen suuntaisesti

Arviointi vuosiluokilla 5 ja 6
Arviointi pohjautuu edelleen koko työskentelyprosessiin ja valmiin työn tarkasteluun. Oppilaan itsearviointi- ja dokumentointitaitoja kehitetään oppimispäiväkirjan tai portfolion avulla. Arvioinnissa
keskitytään arvioimaan oppilaan oppimista ja kehittymistä työskentelyprosessin aikana. Arviointi on
kannustavaa, myönteistä ja itsetuntoa vahvistavaa palautetta. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan
omaa oppimistaan ja työskentelyään realistisesti. Oppilas oppii vähitellen muodostamaan kuvan
omista taidoistaan ja oppii kehittämään omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan palautteen mukaisesti.

Käsityön kaikille yhteinen opetus vuosiluokilla 7–9 (3 vuosiviikkotuntia)
Seitsemännelle vuosiluokalle siirtyvä oppilas valitsee joko teknisen työn tai tekstiilityön painotuksen. Opetukseen voidaan sisällyttää kaikille oppilaille sekä teknisen työn että tekstiilityön sisältöjä
lyhyinä vaihtojaksoina. Työskentelyssä pyritään käsityölliseen prosessiin, jossa oppilas oppii tunnistamaan tarpeen ja luomaan ratkaisumalleja sen tyydyttämiseksi olemassa olevien ratkaisujen
pohjalta, niitä soveltaen, kehittäen ja uusia keinoja luomalla. Työskentelyssä kehitetään oppilaan
kykyä soveltaa aiemmin eri oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja sekä kykyä käyttää jo opittua uusissa yhteyksissä. Prosessissa hyödynnetään käsityömenetelmiä, teknologisia laitteita, luonnontiedon lainalaisuuksien tuntemusta, kulttuuriperinnettä ja esteettistä tajua sekä uusia ja perinteisiä
opiskeluympäristöjä.
Oppilasta ohjataan työskentelemään itseohjautuvasti ja kannustetaan tekemään entistä itsenäisemmin materiaali-, työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Oppilas hyödyntää oppimaansa tehdessään valintoja kuluttajana ja ympäristönsä kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on myönteisen asenteen säilyminen käsillä tekemiseen sekä oman että toisten työn arvostaminen. Ryhmän jäsenenä työskentely kasvattaa oppilasta yhteisvastuullisuuteen ja kehittää vuorovaikutustaitoja. Oppilaan itsearviointi- ja dokumentointitaitoja kehitetään oppimispäiväkirjan tai
portfoliotyöskentelyn avulla. Tietoteknisiä laitteita hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan sekä
suunnittelussa että dokumentoinnissa esim. digi-kuvaus, skannaus, digitaalinen portfolio.

Käsityön opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Oppilas
Turvallisuus, työs asennoituu myönteisesti työhön ja opiskeluun
kentelytaidot ja
 harjaantuu työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä ja käyttämään tarkoitukasennoituminen käsisenmukaisia suojavälineitä
työhön
 pyrkii pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
 ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja ymmärtää hyvän työyhteisöhengen merkityksen
 ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen siisteydestä.
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Oppilas
 ymmärtää tuotesuunnitteluprosessin merkityksen omien ideoiden työstämisessä
tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi
 oppii erilaisia suunnittelumenetelmiä (esim. elämyksellinen oppiminen)
 hahmottaa tuotteen kolmiulotteisen konstruktion ja oppii muokkaamaan ja työstämään sitä
 raportoi ja dokumentoi työskentelyään sovitulla tavalla, esim. tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen
 hyödyntää TVT:tä monipuolisesti tiedonhankinnassa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa.
Oppilas
Käytössä olevien re-  tiedostaa ja hyväksyy omien resurssiensa rajallisuuden
surssien hahmotta hyödyntää käytettävissä olevia materiaaleja, työvälineitä ja laitteita tarkoituksenmuminen
kaisesti ja luovasti
 soveltaa muissa oppiaineissa opittua työskentelyssään.
Oppilas
Materiaalituntemus ja  syventää työskentelyssä esiintyvien käsityön ja teknologian käsitteiden tuntemustoteutustekniikat
taan
 laajentaa materiaalituntemustaan ko. käsityön alueella (esim. hoito- ja käyttöominaisuudet, käyttökohteet)
 harjaantuu käsityöhön liittyvien välineiden käytössä
 harjaantuu yleisimpien materiaalien työstämisen perustekniikoissa.
Oppilas
Laitteet ja systeemit  perehtyy erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin
 oppii ymmärtämään laitteiden ja systeemien toimintaa ja soveltamaan niistä saatua
tietoa työskentelyssään
Oppilas
Prosessin vaikutus
 ymmärtää esteettisyyden tuotteen ominaisuudeksi
ympäristöön
 tiedostaa tuotteen elinkaaren ja huomioi sen työssään
 laajentaa tietouttaan kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä
Oppilas
Työn ja työskentelyn  harjaantuu arvioimaan työskentelyprosessiaan ja valmista tuotetta ja oppii ottamaan
arviointi
vastaan palautetta
 oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä
 osaa arvioida itseään ryhmän jäsenenä
Suunnittelu ja dokumentointi

Käsityöntyön työskentelyprosessin sisällöt vuosiluokat 7–9
Tekninen työ
Tekstiilityö
Visuaalinen ja tekninen suunnittelu










tutustutaan projektioihin, mittakaavaan, viivatyyppeihin, aksonometriaan ja CAD-sovelluksiin
tutustutaan 3D-mallinnukseen
opitaan suunnitteluprosessi: kehitetään alkuidea ja
mielikuva tuotteesta valmiiksi ideaksi, suunnitellaan
valmistusprosessi, valitaan tuotteeseen parhaiten
sopivat materiaalit, mietitään tuotteen esteettisyyttä
opitaan suunnittelussa ottamaan huomioon materiaalimenekki ja materiaalin tarkoituksenmukainen
käyttö
syvennetään tekstiilisuunnittelun perusmenetelmiä:
sommittelu, muoto, rytmi, tila, värien käyttö ja mielikuvituksen kehittäminen
opitaan suunnitteluprosessi: alkuidea, mielikuva
tuotteesta, materiaalien ja työvälineiden kokeileminen ja tutkiminen, ympäristön havainnointi, oman
idean kehittely ja testaaminen








harjoitellaan tuotteen kolmiulotteisen muodon
konstruointia esim. kaavan muokkaaminen, kaavoituksen perusteita
opitaan materiaalien tarkoituksenmukaista ja luovaa käyttöä
hyödynnetään oman ja muiden kulttuurien käsityötä
virikkeellisesti suunnittelussa
ymmärretään tuotteen esteettisyys, symbolinen
merkitys ja viesti
käytetään tietoteknisiä sovelluksia suunnittelussa

Työmenetelmät ja toteutus


opitaan käytettyihin materiaaleihin liittyvät turvalli-



tutustutaan sähköturvallisuuteen ja kodin sähkökyt-
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suusohjeet (liuottimet, kemikaalit jne.)
opitaan työpistekohtaiset työturvallisuusohjeet
hyödynnetään eri materiaalien ominaisuuksia
tutustutaan eri materiaalien työmenetelmien asettamiin vaatimuksiin
tutustutaan materiaalien ominaisuuksien muuttamiseen (esim. lämpökäsittelyt)
syvennetään mitoituksiin liittyviä tietoja ja taitoja
opitaan erilaisia liitosmenetelmiä (esim. liimaus,
pehmyt- ja kovajuotto, hitsaus)
opitaan lastuavan työstön periaatteita (esim. koneellinen työstö, käsityökoneet, kierteytys)
opitaan erilaisia muotoamismenetelmiä (esim. taivuttaminen, taonta, lämpömuovaaminen, tyhjömuovaaminen)
perehdytään erilaisiin pintakäsittelyihin esim. maalaus, vahaus ja lakkaus
opitaan suureet: virta, jännite, teho ja resistanssi
kokeilemalla, mahdollisesti rakenteluun liittyen












kentöihin
perehdytään laitteiden huoltoon ja korjaamiseen
(pyörät, mopot, kodinkoneet)
harjoitellaan lukemaan ja ymmärtämään työohjeita
(esim. käsityölehdet)
sovelletaan perinteisiä ja uusia materiaaleja sekä
tekniikoita erilaisiin tehtäviin tarkoituksenmukaisesti
vahvistetaan ja syvennetään koneiden, laitteiden ja
työvälineiden tuntemusta ja käyttöä (esim. ompelukone, saumuri)
sovelletaan eri oppiaineissa opittuja tietoja ja taitoja
tekstiilityössä
syvennetään aiemmin opittua tekstiilituotteiden hoidosta, huollosta ja kierrätyksestä
opitaan tuotteen elinkaaren jatkamista korjaamalla
ja uudistamalla
laajennetaan ja syvennetään tekstiilikuitujen tuntemusta esim. hoito- ja käyttöominaisuudet
syvennetään työturvallisuustietämystä sekä työympäristön ja -välineiden vastuullista käyttöä

Dokumentointi ja arviointi


laaditaan kirjallinen raportointi ja arviointi tuotteen
valmistusprosessista
 opetellaan kuvien ja piirrosten liittämistä osaksi dokumenttia
 syvennetään ja kehitetään itsearviointi- ja dokumentointitaitoja esim. tieto- ja viestintätekniikkaa
hyödyntäen




harjoitellaan vertaisarviointia
opitaan kehittämään omia tietoja ja taitoja palautteen suuntaisesti

Arviointi vuosiluokilla 7–9
Oppilas harjoittelee ohjatusti tarkastelemaan omaa oppimistaan ja työskentelyään. Hän asettaa itselleen tavoitteita työskentelyprosessin alussa ja pyrkii määrätietoisesti niiden saavuttamiseen. Itsearvioinnin avulla kehitetään oppilaan vastuuta omasta oppimisesta. Oppilas peilaa oppimistaan
alussa asettamiinsa tavoitteisiin. Itsearvioinnissa oppilas arvioi mm. oppimistaan, asennoitumistaan, vastuullisuuttaan, työskentelyprosessiaan, valmista tuotetta ja vuorovaikutustaitojaan. Oppilas kehittää käsityöprosessin arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja hän osoittaa halunsa suunnata toimintansa palautteen mukaisesti. Oppilas oppii muodostamaan realistisen kuvan taidoistaan ja pyrkii kehittämään omia vahvuuksiaan. Opettaja arvioi oppilaan kehitysprosessia huomioiden oppilaan
omat tavoitteet suhteessa päättöarvioinnin kriteereihin.
Valinnaisena oppiaineena opiskeltavaan käsityöhön laaditaan koulukohtainen erillinen opetussuunnitelma.

7.3.15

Liikunta

Liikuntakasvatuksen tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan fyysistä kuntoa, motorisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Sosiaalisten taitojen, kehollisen ilmaisun
ja luovuuden kehittyminen ovat myös tärkeä osa liikuntakasvatusta. Oppilaalle tulee
luoda mahdollisuuksia kokea liikunnan iloa ja onnistumisia kannustavassa ilmapiirissä hänen omien edellytystensä mukaisesti. Opetusta eriytetään tarpeen mukaan
ottaen huomioon koulun käytettävissä olevat tilat ja resurssit.
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Liikunnan opetuksessa otetaan huomioon vuodenaikojen vaihtelu sekä koulun sijainti, tilat, välineet, resurssit, teemat ja tapahtumat. Liikunta on oppiaine, jossa leikin ja taitojen oppimisen kautta
pyritään luomaan lapsille ja nuorille valmiudet ja halu liikunnalliseen elämäntapaan ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen.
Leikit, pelit ja erilaiset ryhmätilanteet kehittävät oppilaan yhteistoiminnan taitoja ja sosiaalisuutta.
Toiminnallisena oppiaineena liikunta antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivallukselle ilman keskinäisen kilpailun vaatimusta.
Liikuntatuntien yhteydessä oppilaita ohjataan pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntatunneille
ja opetetaan huolehtimaan omasta hygieniastaan. Puhtaudesta huolehtiminen korostuu erityisesti
alaluokilla, mutta sen tärkeyttä korostetaan joka vuosiluokalla, erityisesti murrosikäisten oppilaiden
liikunnanopetuksessa.

Keskeiset tavoitteet
Oppilas
 kokee liikunnan iloa ja saa virikkeitä monipuoliseen liikunnan harrastamiseen
 oppii tiedostamaan liikunnan terveydellisen merkityksen sekä oppii kehittämään omaa hyvinvointiaan ja toimintakykyään
 harjaantuu havaintomotorisissa ja motorisissa taidoissa kuten tasapaino- ja liikkumistaidoissa
sekä välineiden käsittelytaidossa
 oppii toimimaan pitkäjänteisesti ja suhtautumaan realistisesti omiin suorituksiinsa
 oppii turvalliset liikuntatavat ja uimataidon sekä turvallisen liikennekäyttäytymisen
 oppii hyvää käytöstä, sovittujen sääntöjen noudattamista ja reilun pelin hengen toteutumista
 oppii liikuntaharjoitusten yhteydessä itsenäisen työskentelyn ja ryhmätyöskentelyn taitoja sekä
kehittyy vastuullisuudessa ja toisten ihmisten huomioon ottamisessa
 tottuu pukeutumaan tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten
 tottuu peseytymään liikuntasuorituksen jälkeen
 oppii käyttämään yhteiskunnan tarjoamia liikuntapalveluja
 osallistuu oman toimintansa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
Arvioinnin perusteet
Liikunnan arviointikriteereinä ovat liikunnanopetuksen osa-alueet: jaksaminen, osaaminen, sosiaalisuus ja luovuus. Näitä osa-alueita arvioidaan seuraavista näkökulmista:
 JAKSAMINEN: Kestävyys ja lihaskunto testataan vuosittain erilaisilla mittareilla (vuosiluokat 7–
9), terveyskäyttäytyminen, asenne ja aktiivisuus havainnoidaan.
 OSAAMINEN: Kunkin vuosiluokan perusliikunta- ja lajitaidot arvioidaan (esim. jatkuva näyttö,
lajitestit, portfoliot).
 SOSIAALISUUS: Otetaan huomioon ryhmässä toimiminen, vuorovaikutustaidot ja reilu peli sekä suhtautuminen palautteeseen, onnistumiseen ja epäonnistumiseen.
 LUOVUUS: Otetaan huomioon omaperäiset ratkaisumallit, esiintyminen ja taiteellisuus.
Opettajan tärkeä rooli arvioinnin ohjauksessa on realististen tavoitteiden asettaminen oppilaantuntemuksen pohjalta oppilaan lähtötaitojen perusteella. Arviointiin liittyy ohjaavan ja korjaavan palautteen antaminen, mikä tukee lapsen taitojen oikeasuuntaista kehittämistä. Palautteen tulee olla välitöntä, korjaavaa ja kannustavaa, mutta painottua myös oman, sisäisen palautteen kehittämiseen.
Siinä oppilas arvioi suorituksen onnistumisia omaksumiensa suoritustekniikoiden ja tuntemuksensa
mukaan. Liikunnanopettajat kehittävät yhdessä käyttämiään testejä ja arviointikäytänteitä.
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Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Ihmisenä kasvaminen: terveen itsetunnon ja realistisen minäkäsityksen muodostuminen, erilaisuuden hyväksyminen itsessä ja muissa
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: suomalainen urheilukulttuuri; pesäpallo, kansantanssi, kyykkä,
tervahiihto ja -soutu
Viestintä ja mediataito: kehon kieli, kriittinen suhtautuminen liikunnan ”lieveilmiöihin”
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys: liikuntatapahtumien suunnittelu ja toteutus, tapahtumiin osallistuminen
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta: luonto- ja lähipaikkaliikunta, liikunta
elämänhallinnassa
Turvallisuus ja liikenne: liikenneturvallisuus, tarkoituksenmukainen pukeutuminen ja varusteet
Ihminen ja teknologia: oman lajin löytäminen ja liikuntapalveluiden hyödyntäminen

Paikallisten palvelujen käyttö liikunnanopetuksessa
Oulun kaupunki tarjoaa koulujen käyttöön erilaisia liikuntapalveluja. Opetuksessa voidaan käyttää
hyväksi kaupungin laatimia suunnistus-, retkeily- ja pyöräilyreittikarttoja. Pyöräily- ja luontopolkukarttoja voi tilata teknisen viraston Neuvokkaasta. Suunnistuskarttoja saa myös liikuntavirastosta.
Alueellisia karttoja saa teknisen viraston karttapalvelusta.
Liikuntatunteja voidaan toteuttaa muun muassa Ouluhallissa, Värtön palloiluhallissa, Linnanmaan
jää- ja palloiluhallissa, Urheilutalossa, Raksilan jää- ja uimahallissa, Pesäpallostadionilla, Raatissa
ja muilla kaupungin ylläpitämillä urheilualueilla. Uinninopetuksesta ja sen arvioinnista vastaavat
uimaopettajat ja koulun opettajat yhteistyössä. Turvallisuudesta uintiopetuksen aikana vastaa uimahallin henkilökunta. Oppilaan oma opettaja seuraa uimaopetuksen etenemistä koko oppitunnin
ajan altaan viereltä tai osallistuu itse uimaopetukseen. Uintivuorolistat ja tarkemmat ohjeet uintiviikkoon liittyen toimitetaan kouluille uimaopettajien toimesta. Tanssin opetuksessa voi hyödyntää
ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikön tanssinopetuksen opiskelijoiden asiantuntemusta.
Oulun kaupungissa toimii useita urheilu- ja liikuntaseuroja, joiden kanssa opettajat voivat tehdä yhteistyötä ja luoda yhteisiä toimintamalleja uusien harrastusten löytämiseksi. Monipuolisella oppilaita
huomioon ottavalla pihasuunnittelulla ja lähiliikuntapaikkoja hyödyntämällä tuetaan oppilaiden
omaehtoista liikuntaa välituntisin ja vapaa-ajalla.

Liikunnan opetus vuosiluokilla 1–4
Perusopetuksen luokkien 1-4 liikunta on edellytysten luomista monipuoliselle liikunnalle ja myöhemmin hankittaville lajitaidoille. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä kohti
lajitaitoja. Opetuksessa tulee antaa tilaa oppilaan aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivallukselle.
Oppilaita ohjataan alusta asti oikeisiin suoritustekniikoihin, liikuntaan sopivaan pukeutumiseen ja
peseytymiseen.

Vuosiluokat 1–2
PAINOPISTEET/TAVOITTEET: leikki, perusmotoriikka, hygienia, sosiaalisuus
SISÄLLÖT
A. Voimistelu
perus- ja kuntovoimistelu: monipuolisia
käsi-, jalka- ja vartaloliikkeitä, hyppelyjä ja hyppyjä sekä em. yhdistelmiä mielikuvien avulla.
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B. Telinevoimistelu

C. Yleisurheilu

D. Uinti
E. Suunnistus/
maastoliikunta
F. Palloilu

G. Hiihto

H. Luistelu/
jääpelit
I. Tanssi/
musiikkiliikunta

välinevoimistelu: välineiden tyypillisiä liikkeitä esim. hyppynaru, voimistelupallo,
hernepussi, vanne, omat välineet jne. omia kokeiluja, keksimis- ja rytmitehtäviä
permanto: pyörimis- ja tasapainoliikkeitä esim. kuperkeikka, alkeiskärrynpyörä
penkki, puomi: käynti, hyppyjä, hyppelyitä, tasapainoliikkeitä esim. varpailla käynti, tasahyppy, jänishyppy, polvivaaka
hyppy: valmistavia harjoitteita ponnistuslautaa
apuna käyttäen esim. hyppy kyykkyyn hyppyarkulle, erilaisia alastuloharjoitteita
esim. jännehyppy
köydet, renkaat, rekki: heilunta- ja riipuntaliikkeitä, muita liiketehtäviä esim. oikonoja rekillä
juoksu- ja liikuntaleikkejä: rytmiä ja suuntaa muutellen, reaktioleikit
juokseminen: koordinaatio, juoksuasento
erilaisia hyppyharjoituksia: ponnistaminen vauhditta ja vauhdista, yhdeltä kahdelle
jalalle, eteenpäin/ylöspäin
pallonheitto: heittoasento, yläkautta heitto
alkeisselkäuinti
alkeiskrooli
ympäristön hahmottamista kartalta: karttamerkkejä, kartan suuntaaminen, mittakaavan alkeita, luokka-, piha- ja valokuvasuunnistus
retkeily ja luontoliikkuminen, maastoleikit
perustaitojen harjoittelua erilaisilla ja erikokoisilla palloilla
(pompottelu, kuljetus, heitot, syötöt, vierittämiset, kiinniotot, potkut)
pallonkäsittelytaitojen varmentamista ja kehittämistä leikkejä ja viitepelejä hyväksikäyttäen
totuttautumista välineisiin, hiihtoasento, sauvoitta hiihto, tasapaino (liuku, potku),
kaatuminen ja ylösnousu, kiipeäminen, mäenlaskun harjoittelu (laskuasento), hiihtoleikit
luistinten jalkaan laittaminen, nauhojen solmiminen
luisteluasento: lähtö, liuku, kaatuminen, alkeisjarrutukset, taaksepäin luistelun kehittelyä, jääpelit ja -leikit
laulu- ja rytmileikit, lastentanssit
oma keho musiikin elementtien ilmaisijana (nopea–hidas, korkea–matala, tasajakoinen–kolmijakoinen, duuri–molli)
luovan liikunnan harjoitteet, keksimistehtäviä

Vuosiluokat 3–4
PAINOPISTEET/TAVOITTEET: aktiivisuus, taitojen oppiminen
SISÄLLÖT
A. Voimistelu
perus- ja kuntovoimistelu: monipuolisia käsi-, jalka- ja vartaloliikkeitä, hyppelyitä
ja hyppyjä sekä em. yhdistelmiä liikesarjoiksi musiikin mukaan
välinevoimistelu, välineiden tyypillisiä liikkeitä esim. seuraavilla välineillä: hyppynaru, voimistelupallo, vanne, nauha, omat välineet; liikkeiden yhdistäminen
liikkeitä pieniksi sarjoiksi musiikin mukaan; lisäksi omia kokeiluja, temppuja välineillä
B. Telinevoimistelu
permanto: pyörimis- ja tasapainoliikkeitä esim. kuperkeikka taaksepäin, niskaseisonta, alkeiskäsiseisonta, kärrynpyörä
penkki ja puomi: hyppyjä ja hyppelyitä, tasapainoliikkeitä, alastuloja esim. polvennostohyppy, kulmaistunta, kerähyppy
hyppy: (hyppyarkku, pukki, 50–60 cm korkea mattokasa) ponnistuslaudalta
esim. jänisloikka, haarahyppy, lentokuperkeikka
köydet, renkaat, rekki: heilunta- ja riipuntaliikkeitä esim. kiipeäminen, kievahdus, heiluntaa korkealla rekillä, muita liiketehtäviä esim. oikonojasta päinistunta
C. Yleisurheilu
juokseminen: pikajuoksu (pystylähtö ja juoksurytmi)
hypyt, loikat: perustekniikat, pituushyppy
heitot: vauhditon ja vauhdillinen heitto (pallonheitto, turbokeihäs)
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D. Uinti
E. Suunnistus/
maastoliikunta
F. Palloilu
Koripallo
Lentopallo

Jalkapallo
Pesäpallo

Muut
G. Hiihto
H. Luistelu/
jääpelit
I. Tanssi/
musiikkiliikunta

selkäuinti; kroolin hengitys, krooliuinti; alkeisrintauinti
kartan suuntaaminen ja olinpaikan määrittäminen
kartan värit ja tavalliset karttamerkit
karttaretkeily
perussyötöt, - heitot; kuljetus, pysähtyminen (tukijalka)
viite- ja pienpelit, (vapaan paikan haku), yhden korin koris
sormilyönti, heitto- ja sormilyöntialoitus
liikkuminen
viite- ja pienpelit eri kosketuksilla (koppipeli)
sisäteräsyöttö ja –potku, kuljetukset ja haltuunotto jalalla
peliajatuksen kehittäminen, viite- ja pienpelit
peruslyönti, pystymailanäpäys
yläheitto, kiinniotto ilmasta ja maasta
viite- ja pienpelit, pitsku
salibandy, sulkapallo, käsipallo, tennis
(tutustumista mahdollisuuksien mukaan)
pukeutuminen; eri tyylien tekniikat
rytmi (työntö, potku, liuku, painonsiirto)
luistelun perustekniikka (luistelupotku, liuku, painonsiirto)
kaarreluistelu/kehäkierto eteenpäin, taaksepäin luistelu suoraan, jarrutukset
alkeishypyt ja pyörimiset; pienpelit ja ringette
piirileikit
lastentanssi: muotitansseja soveltaen, pienten sarjojen kehittelyä
luovan liikunnan harjoitteet: asennot, liikkuminen eri tasoissa, musiikin elementtien hyödyntäminen liikkeissä esim. rauhallinen–voimakas

Liikunnan opetus vuosiluokilla 5–9
Perusopetuksen vuosiluokkien 5–9 opetuksessa painotetaan liikunta- ja lajitaitojen oppimista, niiden soveltamista ja fyysisen kunnon kehittymistä. Tavoitteena on innostaa oppilaita päivittäiseen
liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen. Opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset
valmiudet, sukupuolten väliset erot sekä kasvun ja kehityksen erot. Siirryttäessä kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle tulee ottaa huomioon oppilaiden heterogeenisyys.

Vuosiluokat 5–6
PAINOPISTEET/TAVOITTEET: taitavuus, kestävyys
SISÄLLÖT
A. Voimistelu
perus- ja kuntovoimistelu: monipuolisia käsi-, jalka- ja vartaloliikkeitä, hyppelyitä
ja hyppyjä sekä voimistelullisia liikesarjoja musiikin mukaan
välinevoimistelu: välineiden tyypillisiä liikkeitä esim. seuraavilla välineillä: hyppynaru, voimistelupallo, vanne, nauha, keilat, omat välineet; liikkeiden yhdistäminen pieniksi sarjoiksi musiikkiin; lisäksi omien sarjojen keksimistä
permanto: pyörimis- ja tasapainoliikkeitä esim. haarakuperkeikka, päälläseisonB. Telinevoimistelu
ta, käsinseisonta, vauhdillinen kärrynpyörä
penkki ja puomi: hyppyjä ja hyppelyitä, tasapainoliikkeitä, alastuloja esim. laukkahyppy, vaaka, arabialainen
hyppy: (hyppyarkku, pukki, 50–60 cm korkea mattokasa) ponnistuslaudalta
esim. kuperkeikkahyppy, haarahyppy, lautakaato
köydet, renkaat, rekki: heilunta- ja riipuntaliikkeitä esim. turma- ja haarataittoriipunta, heiluntaa polviriipunnassa, kieppi
C. Yleisurheilu
juokseminen: pikajuoksu ja aitajuoksun alkeet, kestävyysjuoksu
hypyt, loikat: korkeushyppy
heitot: turbokeihäs, kuula
D. Uinti
rintauinti, uintilajien kertaus, vesipelastus ja 200 m uintisuoritus
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E. Suunnistus/
maastoliikunta
F. Palloilu
Koripallo

Lentopallo
Jalkapallo
Pesäpallo
Muut
G. Hiihto
H. Luistelu/
jääpelit

I. Tanssi/
Musiikkiliikunta

reitinvalinta, mittakaava, kompassinkäytön alkeet

heitto- ja syöttötekniikat; kuljetus ja tukijalan käyttö
puolustuksen alkeet, paikkapuolustus
viite- ja pienpelit
hihalyönti, ala-aloitus; peli-idea, liikkuminen
viite- ja pienpelit
perustaitojen kehittäminen; peliajatuksen ymmärtäminen
viite- ja pienpelit
perustaidot: perustaitojen kehittäminen, vaakanäpy
liikkuminen; viite- ja pienpelit, säännöt
salibandy, sulkapallo, käsipallo, tennis
(tutustumista mahdollisuuksien mukaan)
eri hiihtotyylien tekniikan harjoittelu
nousu- ja laskutekniikka
kehäkierto (t) /kaarreluistelu taaksepäin
käännökset: kolmoiskäännös, askelhyppy
omien sarjojen kehittelyä
mailatekniikka: kuljetus ja syöttö
suomalaisia ja ulkomaalaisia kansantansseja
lastentanssi: muotitansseja soveltaen, omat tanssisommitelmat
luovan liikunnan harjoitteet: erilaisissa ryhmissä ilmaisua annettujen aiheiden
mukaan

Vuosiluokat 7–8
7. LUOKAN PAINOPISTEET/
TAVOITTEET:
taitavuus, kestävyys

1. LUOKAN PAINOPISTEET/
TAVOITTEET:
lihaskunto, itsetunto

SISÄLLÖT
7. ja 8. luokan sisällöt ovat pitkälti yhteneviä.
8. luokalla sisältöjä syvennetään oppilaiden taitojen ja motivaation perusteella.
A. Voimistelu
lihaskuntoliikkeiden suoritustavat
Lihaskuntoharjoittelua
kuntopiiriharjoittelu
Kuntopiiriharjoittelua
aerobicin perusaskeleet
Aerobic
tanssillinen voimistelu (liikesarjat)
Tanssillinen voimistelu (liikesarjat)
B. Telinevoimistelu
voimistelun suoritustaulukon mukaan Voimistelun suoritustaulukon mukaan
monipuolisia telineratoja
Monipuolisia telineratoja
permanto
Permanto
hyppy
Hyppy
rekki
Rekki
C. Yleisurheilu
Oulun koulujen kilpaurheilulajien
Oulun koulukilpaurheilulajien mukaan
mukaan
Viestijuoksu
kestävyysjuoksu
Kolmi- ja moniloikat, korkeus
pituus/ korkeushyppy; kuula
Keihäs
D. Uinti
uintitekniikan kehittäminen
Uintitekniikan kehittäminen
hengenpelastus
Hengenpelastus
merkkisuoritukset (uimakandidaatti) Merkkisuoritukset (uimakandidaatti)
E. Suunnistus/
pelkistävä kartanluku
Oman reitin suunnittelu
maastoliikunta
kompassin käyttö; rastin haku
Rastivälisuunnittelu
polkupyöräsuunnistus tai muu suun- Polkupyörä- ja maastosuunnistus
nistus
F. Palloilu
Koripallo
perustekniikan kehittäminen
Harhautukset
pelaajavartiointi
Nopea hyökkäys
set-up
Set-up pelitilanteessa
pienpelit
Pienpelit
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Lentopallo
Jalkapallo
Pesäpallo

Muut
G. Hiihto
H. Luistelu/
jääpelit

I. Tanssi/
musiikkiliikunta

perustekniikan kehittäminen
pienpelit
perustaitojen ja -peliajatuksen syventäminen, pienpelit
perustaitojen syventäminen: erilaiset
lyönnit, lyönnin suuntaaminen, ulkopeli, liikkuminen, varmistaminen
pienpelit, säännöt
sulkapallo, käsipallo, tennis, salibandy, repepallo
suksien huolto
kunto- ja virkistyshiihto
luistelutekniikan kehittäminen
kehäkierto (T), hypyt (T)
muodostelma- ja jumppaluistelu (T)
mailatekniikka: laukaisu
seuratanssit (valssi, jenkka)
muotitanssit
luovan liikunnan harjoitteet

Passipeli; Yläaloitus
Pienpelit
erikoistilanteet
pienpelit
perustaitojen syventämistä
peliajatuksen kehittämistä
pienpelit
sulkapallo, käsipallo, tennis, salibandy,
repepallo
hiihtoa monipuolisesti
retki- ja partiohiihto
syventäen 7. luokan taitoja

foxtrot
muotitanssit
luovan liikunnan harjoitteet

Vuosiluokka 9
PAINOPISTEET/TAVOITTEET: terveys, luovuus, hyvinvointi
SISÄLLÖT
A. Voimistelu
kuntoharjoittelu/aerobic: kuntosaliharjoittelu
luovuus, taiteellisuus ohjelmien teossa: tanssillinen voimistelu
B. Telinevoimistelu
syventäen 7.–8. luokan taitoja
C. Yleisurheilu
aitajuoksu: moniottelut
syventäen 7.–8. luokan tekniikoita
D. Uinti
E. Suunnistus/
maastoliikunta
F. Palloilu
Koripallo
Lentopallo
Jalkapallo
Pesäpallo
Muut
G. Hiihto
H. Luistelu/jääpelit
I. Tanssi
musiikkiliikunta

7.3.16

kuntouinti: vesijumppa ja vesipelit
kuntosuunnistus: tutustuttaminen esim. Oulu-rasteihin
kulttuurisuunnistus
pelitaitojen soveltaminen: pienpelit
torjunta; iskulyönti: pienpelit
pelitaitojen soveltamista: taktiikka; pienpelit
pelitaktiikka: pienpelit
salibandy, sulkapallo, käsipallo, tennis, repepallo
retki- ja kuntohiihto
syventäen 7.–8. luokan taitoja: kuntoluistelu
lattarit, humppa
muotitansseja

Kotitalous

Vuosiluokat 7–9
Kotitalousopetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn. Se antaa oppilaalle mahdollisuuden hankkia erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja:
käytännön toimintataitoja, tiedonhankinta- ja käsittelytaitoja sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Taidon käsite sisältää konkreettisten työsuoritusten lisäksi ihmissuhdetaidot sekä eettisyyteen ja esteettisyyteen ohjaavat taidot. Yksittäisen sisältöalueen korostamista tu-
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lisi välttää, koska opetuksessa kaikki sisältöalueet ovat oppimisen kohteena samanaikaisesti. Työtä tehdään kuten kotonakin, jossa eri sisältöalueiden toimintoja toteutetaan yhtä
aikaa. Tulevaisuutta tulisi ennakoida pohtimalla, mikä on olennaista ns. ydinoppiainesta tulevaisuuden maailmassa. Yhteistyötä tehdään erityisesti terveystiedon ja biologian kanssa.
Oppimisympäristö
Oppimisympäristön tulee tukea opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaan oppimismotivaatiota ja uteliaisuutta sekä hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan. Tavoitteena
on avoin, rohkaiseva, kiireetön ja myönteinen ilmapiiri, johon pyrkivät sekä opettaja että oppilaat
omalla toiminnallaan. Kotitalousluokan lisäksi fyysiseen oppimisympäristöön voivat kuulua esimerkiksi koulun ATK-luokka, kouluravintola, koulun puhtaanapito, lähikaupat, luonto, näyttelyt, kauppatori ja halli, erilaiset oppilaitokset, kierrätyskeskukset sekä monet Oulun kaupungin liikelaitoksista.
Myös ravintolassa käymistä voidaan harjoitella ja tehdä eväsretkiä. Työtapojen tulisi ohjata oppilaita omatoimisuuteen, itseohjautuvuuteen ja omatoimiseen, jopa itsenäiseen tiedonhankintaan.
Tieto- ja viestintätekniikkaa voidaan käyttää kotitalousopetuksessa sekä oppimisen että vuorovaikutuksen tukena. Kotitalousluokassa tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tietokone Internetyhteyksineen ja erilaisine työvälineohjelmineen sekä tulostin. Oppilaiden työprosessien dokumentoimiseen sekä oppimateriaalin tuottamiseen tulisi kotitalousopettajilla olla käytössään digikamera.
Sen avulla voidaan valokuvata erilaisia projekteja valmisteluvaiheineen kuten esimerkiksi juhlia.
Digi- ja videokameraa voidaan käyttää myös erilaisten työvaiheiden havainnollistamiseen. Internetistä voidaan etsiä tietoja ja ideoita projektien suunnitteluvaiheessa, erityisesti valinnaiskursseilla
sekä perusopetuksesta lähtien hyödyntää eri palvelimien laajat ”keittokirjat”. Myös työpäiväkirjoja,
projektitehtäviä ja portfolioita voidaan tehdä luokkakoneilla. Verkossa voidaan esitellä omia projekteja, valmiita tuotoksia sekä niiden valmistusprosesseja. Vastavuoroisesti verkosta voidaan saada
palautetta omista töistä, vaihtaa kokemuksia ja välittää ideoita. Yhteistyöhankkeita eri koulujen välillä voidaan toteuttaa sekä kotimaassa että maan rajojen ulkopuolella.
Arviointi

Kotitaloudessa arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppimista sekä motivoida oppilasta
pyrkimään asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnin kohteena ovat käytännön toimintataidot, tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidot sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
Kotitaloutta arvioidaan monipuolisesti. Oppilaan aktiivista roolia tulisi korostaa niin oppimisessa
kuin arvioinnissakin. Itsearviointia, pariarviointia ja ryhmän sisäistä arviointia (esim. 3 –4 oppilasta)
voidaan toteuttaa esimerkiksi seurantalomakkeiden, taulukoiden ja arviointikeskustelujen avulla.
Kokeet, projektityöt, tutkielmat, portfoliot ja oppimispäiväkirja voivat olla oppilaan arvioitavia kirjallisia tuotoksia. Käytännön tuntityöskentelyä on mahdollista seurata esimerkiksi kirjaamalla havaintoja systemaattisesti lomakkeille tai vihkoon. Kotitalouden arviointiin voivat kuulua myös kotona suoritettavat käytännön tehtävät esim. ruoanvalmistuksen tai puhtaanapidon alueelta. Näihin tehtäviin
voidaan myös liittää vanhemmilta pyydettävä palaute. Persoonallisuuden kehittymistä ja sosiaalistumista voidaan tukea henkilökohtaisen palautteen avulla. Näin oppilaan käsitys itsestään oppijana
ja kasvavana ihmisenä kehittyy yksilöllisen, totuudenmukaisen ja monipuolisen palautteen myötä.
Arviointitietojen tallentamiseen opettaja voi käyttää tietokonetta. Näin oppilaskin voi helposti seurata oppimistaan sekä arvioida itseään. Kotitalouden arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia kotitaloudelle laadittuja hyvän osaamisen kuvauksen kriteerejä.

Keskeiset tavoitteet
Perhe ja yhdessä eläminen
Oppilas
 käyttää luovuuttaan ja
mielikuvitustaan
 kokee onnistumista käytännön
kotitaloustöiden harrastamiseen
 kehittää arjen hallinnan taitojaan
 tunnistaa omat tarpeensa ja

Keskeiset sisällöt


hyvät tavat, erityisesti ruokailutavat ja
asiallinen kielenkäyttö
 toisten oppilaiden huomioiminen
työskentelyssä, yhteistyö- ja
neuvottelutaitojen kehittäminen
tasapuolinen työn jako, oman vastuun
tiedostaminen
 suomalainen tapakulttuuri, myönteinen

Aihekokonaisuudet

Ihmisenä kasvaminen
 töiden tasapuolinen jako ja muiden huomioonottaminen joka kerta
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arvostuksensa sekä niiden yhteydet
valintoihin ja arkipäivän toimintoihin
 arvostaa suomalaista perinnettä
osana kansainvälistä maailmaa.
Ravitsemus ja ruokakulttuuri
Oppilas
 käyttää luovuuttaan ja mielikuvitustaan
 kokee onnistumista käytännössä ja
innostuu kotitaloustöiden
harrastamiseen
 kehittää arjen hallinnan taitojaan
 ymmärtää terveellisen ruuan
merkityksen hyvinvoinnilleen ja
tekee terveyttä edistäviä valintoja
 arvostaa suomalaista
ruokaperinnettä osana
kansainvälistyvää maailmaa
 toimii luontoa mahdollisimman vähän
kuluttaen ja ympäristöstä huolehtien.

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta
Oppilas
 kehittää arjen hallinnan taitojaan
 tunnistaa omat tarpeensa ja
arvostuksensa sekä niiden yhteydet
valintoihin ja arkipäivän toimintoihin
 toimii luontoa mahdollisimman vähän
kuluttaen ja ympäristöstä huolehtien




















Koti ja ympäristö
 Oppilas
 kokee onnistumista käytännön
työskentelyssä ja innostuu
kotitaloustöiden harrastamiseen
 käyttää luovuuttaan ja
mielikuvitustaan
 kehittää arjen hallinnan taitojaan
 tunnistaa omat tarpeensa ja
arvostuksensa sekä niiden yhteydet
valintoihin ja arkipäivän toimintoihin
 toimii luontoa mahdollisimman vähän
kukuttaen ja ympäristöstä huolehtien

7.3.17

Valinnaiset aineet

Valinnainen käsityö

LUOKAT 8–9









asenne muiden maiden tapakulttuureihin
tasa-arvon merkitys perheessä, koulussa,
kotona ja työelämässä
erilaiset ravitsemussuositusmallit ja
terveellisen ruuan valinta käytännössä
ravintoaineet (energia- ja
suojaravintoaineet)
hygienia ruuan valmistusprosessissa
tavallisempien elintarvikkeiden tunnustus
ja käyttö suomalaisten perus-ruokien ja
leivonnaisten valmistuksessa eri
vuodenaikojen raaka-aineita hyödyntäen
täysipainoisten aterioiden suunnittelu ja
toteutus ravintosuositusten mukaisesti
käyttäytyminen erilaisissa ruokailutilanteissa (arkiateria, juhla, pikaruokailu)
matkustelun ja maahanmuuttajien vaikutus
ruokakulttuuriin
lähiruoka-ajattelu: vastuu ympäristöstä,
jätteiden lajittelu jokakertainen ja turhan
pakkaamisen välttäminen
lyhyen ajan budjetti, oman
rahankäyttösuunnitelman laadinta
kuluttaja oikeudet ja velvollisuudet (esim.
maksamattoman laskun seuraukset)
kuluttaja-asiatietous
vertailun merkitys hankinnoissa (esim.
ostetun tavaran/palvelun hinta ja laatu suhteessa itse tuotettuun)
ostopäätösten tarpeellisuus, turvallisuus ja
taloudellisuus, kestävä kehitys, mainosten
vaikutuskeinot

Kultturi-identiteetti
ja kansainvälisyys
 suomalaiset juhlat,
perusruuat ja leivonnaiset
Viestintä ja mediataito
 pakkausmerkinnät
Ihminen ja teknologia
 ruuanvalmistus
koneiden turvallinen käyttö

kodin, erityisesti oman huoneen
ylläpitopuhdistus
pyykinpesuaineen ekologinen ja järkevä
valinta, tekstiilihoito-ohjemerkkien
tunnistaminen, tavallisimmat pyykinpesuja jälkikäsittelymenetelmät
ekologinen elämäntapa
mahdollisuudet lajitteluun ja kierrätykseen
Oulussa
veden ja energian säästö
koneiden ja laitteiden turvallinen ja
ergonominen käyttö ja kestävyys

Vastuu ympäristöstä, luonnosta ja
kestävästä tulevaisuudesta
 pesuainevalin-nat,
veden ja energian
säästö
Ihminen ja teknologia
 koneiden ja laitteiden hankinta ja
turvallinen käyttö

Vastuu ympäristöstä, luonnosta ja
kestävästä tulevaisuudesta
 kertakäyttöhyödykkeet
 itse tehdyn arvostus
Osallistuva kansalaisuus
 kuluttajan oikeudet, velvollisuudet
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Opinnoissa korostetaan 7. luokan tavoitteiden lisäksi oppilaan omaa aktiivisuutta tietojen ja taitojen kehittämisessä. Työskentely on kokeilevaa, uusia ongelmanratkaisuja hakevaa. Tärkeällä sijalla on itseilmaisu ja
arviointitaidot, joita kehitetään oppimispäiväkirjan/ portfolion avulla. Kädentaidoilla tuetaan oppilaan elämänhallintaa, kannustetaan harrastustoimintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan.

TAVOITTEET LUOKAT 8–9

Turvallisuus, työskentelytaidot ja
asennoituminen käsityöhön

Oppilas:
kehittää omaa aktiivisuutta tietojen ja taitojen harjaannuttamisessa
rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan työskentelyyn
asennoituu myönteisesti työhön ja opiskeluun
pyrkii pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja ymmärtää hyvän työyhteisöhengen merkityksen
harjaantuu työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä ja käyttämään
tarkoituksenmukaisia turvallisuus- ja suojavälineitä
ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen siisteydestä

Suunnittelu

Oppilas:
ymmärtää tuotesuunnitteluprosessin merkityksen omien ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi
syventää ja monipuolistaa suunnittelutaitoja
hahmottaa tuotteen kolmiulotteisen konstruktion ja oppii muokkaamaan
ja työstämään sitä
hyödyntää tvt:a monipuolisesti tiedonhankinnassa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa

Käytössä olevien resurssien hahmottaminen

Oppilas:
hyödyntää käytettävissä olevia materiaaleja, työvälineitä ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja luovasti
soveltaa muissa oppiaineissa opittua työskentelyssään

Materiaalituntemus ja toteutustek- Oppilas:
niikat
syventää työskentelyssä esiintyvien käsityön ja teknologian käsitteiden
tuntemustaan
laajentaa materiaalituntemustaan ko. käsityön alueella esim. hoito- ja
käyttöominaisuudet, käyttökohteet
harjaantuu käsityöhön liittyvien välineiden käytössä
harjaantuu yleisimpien materiaalien työstämisen perustekniikoissa

Laitteet ja systeemit

Oppilas:
perehtyy erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin
oppii ymmärtämään laitteiden ja systeemien toimintaa ja soveltamaan
niistä saatua tietoa työskentelyssään

Prosessin vaikutus ympäristöön

Oppilas:
ymmärtää esteettisyyden tuotteen ominaisuudeksi
tiedostaa tuotteen elinkaaren ja huomioi sen työssään
laajentaa tietouttaan kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä
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Työskentelyprosessin ja työn arviointi sekä dokumentointi

Oppilas:
harjaantuu arvioimaan työskentelyprosessiaan ja valmista tuotetta ja oppii ottamaan vastaan palautetta
oppii ottamaan vastaan palautetta ja suuntaamaan työskentelyään sen
mukaisesti
oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä
osaa arvioida itseään ryhmän jäsenenä

Käsityön osa-alueet vuosiluokilla 8–9
Osa-alueet
Tekninen työ
projektiot, mittakaavat, viivatyypit, akVisuaalinen ja tekni- sonometria, CAD-sovellukset
nen
luonnokset ja niitä tukevat pienoismallit
suunnittelu
sekä rakentelumallit

Toteutus ja työtavat

materiaaleihin liittyvät turvallisuusohjeet
(liuottimet, kemikaalit, jne.)
eri materiaalien ominaisuuksien hyödyntäminen
materiaalien asettamat vaatimukset
työmenetelmiin
materiaalien ominaisuuksien muuttaminen; lämpökäsittelyt
työpistekohtainen työturvallisuus
mitoitukset
liitokset; liimaus, pehmyt- ja kovajuotto,
hitsaus,
lastuava työstö; koneellinen, käsityökoneet, kierteytys
muotoaminen; taivuttaminen, taonta,
lämpömuovaaminen,
tyhjömuovaaminen
pintakäsittelyt; maalaus, vahaus ja lakkaus
entisöinti
kemiallinen työstö; syövyttäminen, etsaus, liuottaminen,
valaminen; muottivalu
suureet; virta, jännite, teho, resistanssi
sähköturvallisuus ja kodin sähkökytkennät
passiivisten komponenttien vaikutus virtapiirissä, rinnankytkennät ja sarjaan
kytkennät
puolijohdetekniikan alkeet; diodi, transistorit, mikropiirit
digitaalitekniikan alkeet; logiikka
mekaaniset laitteet
poltto- ja ottomoottorit ja niiden lisälaitteet
vaihteistot ja liikesuuntien muutokset
laitteiden huolto ja korjaaminen (pyörät,

Tekstiilityö
syvennetään suunnittelumenetelmien hallintaa, kehitetään ilmaisukykyä ja mielikuvitusta
otetaan huomioon suunnitteluprosessissa
tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset
perehtyy mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteiseen suunnitteluun
esteettisyys
työskentelyssä painotetaan oppilaan
omaa ajattelua, kokeilua, oivaltamista ja
ongelmanratkaisutaitoja
materiaalien tarkoituksenmukainen ja
luova käyttö sekä monipuolinen työstäminen eri tekniikoin
oman ”käsialan” ja tyylitajun vahvistuminen
työturvallisuus
vahvistetaan koneiden ja laitteiden tuntemusta sekä niiden itsenäistä hallintaa
tekstiilien valmistusvaiheen aikana syntyvä kuorma ympäristölle

194

Dokumentointi ja arviointi

mopot, kodinkoneet)
tietokone kontrollerina; ohjelmiston
merkitys, ärsyke-prosessi-vaste,
laitteen liittäminen kontrolliyksikköön
pneumatiikan ja hydrauliikan periaatteet
kirjallinen raportointi tuotteen valmistusprosessista, arviointi
kuvien ja piirrosten liittäminen osaksi
dokumenttia

itsearviointi ja dokumentointitaitojen kehittäminen ja syventäminen
vertaisarviointi
oman työskentelyprosessin ja valmiin
tuotteen arviointi
työskentelyprosessin dokumentointi ja
raportointi sovitulla tavalla esim. TVT:a
hyödyntäen
omien tietojen ja taitojen kehittäminen palautteen suuntaisesti

Arviointi
Valinnainen käsityö
LUOKAT 8–9
Opinnoissa korostetaan 7. luokan tavoitteiden lisäksi oppilaan omaa aktiivisuutta tietojen ja taitojen kehittämisessä. Työskentely on kokeilevaa, uusia ongelmanratkaisuja hakevaa. Tärkeällä sijalla on itseilmaisu ja
arviointitaidot, joita kehitetään oppimispäiväkirjan/ portfolion avulla. Kädentaidoilla tuetaan oppilaan elämänhallintaa, kannustetaan harrastustoimintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan.

TAVOITTEET LUOKAT 8–9

Turvallisuus, työskentelytaidot ja
asennoituminen käsityöhön

Oppilas:
kehittää omaa aktiivisuutta tietojen ja taitojen harjaannuttamisessa
rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan työskentelyyn
asennoituu myönteisesti työhön ja opiskeluun
pyrkii pitkäjänteiseen ja oma-aloitteiseen työskentelyyn
ottaa huomioon muut ryhmän jäsenet ja ymmärtää hyvän työyhteisöhengen merkityksen
harjaantuu työskentelemään turvallisesti eri työvälineillä ja käyttämään
tarkoituksenmukaisia turvallisuus- ja suojavälineitä
ottaa vastuun omista ja yhteisistä työvälineistä ja tilojen siisteydestä

Suunnittelu

Oppilas:
ymmärtää tuotesuunnitteluprosessin merkityksen omien ideoiden työstämisessä tarkoituksenmukaiseksi, toimivaksi ja esteettiseksi tuotteeksi
syventää ja monipuolistaa suunnittelutaitoja
hahmottaa tuotteen kolmiulotteisen konstruktion ja oppii muokkaamaan
ja työstämään sitä
hyödyntää tvt:a monipuolisesti tiedonhankinnassa, suunnittelussa ja dokumentoinnissa
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Käytössä olevien resurssien hahmottaminen

Oppilas:
hyödyntää käytettävissä olevia materiaaleja, työvälineitä ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja luovasti
soveltaa muissa oppiaineissa opittua työskentelyssään

Materiaalituntemus ja toteutustek- Oppilas:
niikat
syventää työskentelyssä esiintyvien käsityön ja teknologian käsitteiden
tuntemustaan
laajentaa materiaalituntemustaan ko. käsityön alueella esim. hoito- ja
käyttöominaisuudet, käyttökohteet
harjaantuu käsityöhön liittyvien välineiden käytössä
harjaantuu yleisimpien materiaalien työstämisen perustekniikoissa

Laitteet ja systeemit

Oppilas:
perehtyy erilaisiin teknologisiin sovelluksiin ja järjestelmiin
oppii ymmärtämään laitteiden ja systeemien toimintaa ja soveltamaan
niistä saatua tietoa työskentelyssään

Prosessin vaikutus ympäristöön

Oppilas:
ymmärtää esteettisyyden tuotteen ominaisuudeksi
tiedostaa tuotteen elinkaaren ja huomioi sen työssään
laajentaa tietouttaan kierrätyksestä ja jätteiden käsittelystä

Työskentelyprosessin ja työn arviointi sekä dokumentointi

Oppilas:
harjaantuu arvioimaan työskentelyprosessiaan ja valmista tuotetta ja oppii ottamaan vastaan palautetta
oppii ottamaan vastaan palautetta ja suuntaamaan työskentelyään sen
mukaisesti
oppii arvostamaan omaa ja toisten tekemää työtä
osaa arvioida itseään ryhmän jäsenenä

Käsityön osa-alueet vuosiluokilla 8–9
Osa-alueet
Tekninen työ
projektiot, mittakaavat, viivatyypit, akVisuaalinen ja teksonometria, CAD-sovellukset
ninen
luonnokset ja niitä tukevat pienoismallit
suunnittelu
sekä rakentelumallit

Toteutus ja työtavat

materiaaleihin liittyvät turvallisuusohjeet
(liuottimet, kemikaalit, jne.)
eri materiaalien ominaisuuksien hyödyntäminen
materiaalien asettamat vaatimukset
työmenetelmiin
materiaalien ominaisuuksien muuttaminen; lämpökäsittelyt
työpistekohtainen työturvallisuus
mitoitukset

Tekstiilityö
syvennetään suunnittelumenetelmien hallintaa, kehitetään ilmaisukykyä ja mielikuvitusta
otetaan huomioon suunnitteluprosessissa
tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset
perehtyy mahdollisuuksien mukaan tietokoneavusteiseen suunnitteluun
esteettisyys
työskentelyssä painotetaan oppilaan
omaa ajattelua, kokeilua, oivaltamista ja
ongelmanratkaisutaitoja
materiaalien tarkoituksenmukainen ja
luova käyttö sekä monipuolinen työstäminen eri tekniikoin
oman ”käsialan” ja tyylitajun vahvistuminen
työturvallisuus
vahvistetaan koneiden ja laitteiden tun-
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Dokumentointi ja arviointi

liitokset; liimaus, pehmyt- ja kovajuotto,
hitsaus,
lastuava työstö; koneellinen, käsityökoneet, kierteytys
muotoaminen; taivuttaminen, taonta,
lämpömuovaaminen,
tyhjömuovaaminen
pintakäsittelyt; maalaus, vahaus ja lakkaus
entisöinti
kemiallinen työstö; syövyttäminen, etsaus, liuottaminen,
valaminen; muottivalu
suureet; virta, jännite, teho, resistanssi
sähköturvallisuus ja kodin sähkökytkennät
passiivisten komponenttien vaikutus virtapiirissä, rinnankytkennät ja sarjaan
kytkennät
puolijohdetekniikan alkeet; diodi, transistorit, mikropiirit
digitaalitekniikan alkeet; logiikka
mekaaniset laitteet
poltto- ja ottomoottorit ja niiden lisälaitteet
vaihteistot ja liikesuuntien muutokset
laitteiden huolto ja korjaaminen (pyörät,
mopot, kodinkoneet)
tietokone kontrollerina; ohjelmiston
merkitys, ärsyke-prosessi-vaste,
laitteen liittäminen kontrolliyksikköön
pneumatiikan ja hydrauliikan periaatteet
kirjallinen raportointi tuotteen valmistusprosessista, arviointi
kuvien ja piirrosten liittäminen osaksi
dokumenttia

temusta sekä niiden itsenäistä hallintaa
tekstiilien valmistusvaiheen aikana syntyvä kuorma ympäristölle

itsearviointi ja dokumentointitaitojen kehittäminen ja syventäminen
vertaisarviointi
oman työskentelyprosessin ja valmiin
tuotteen arviointi
työskentelyprosessin dokumentointi ja
raportointi sovitulla tavalla esim. TVT:a
hyödyntäen
omien tietojen ja taitojen kehittäminen palautteen suuntaisesti

Arviointi
Valinnaisen käsityön arviointiperusteet ovat samat kuin 7. luokalla ja perustuvat opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin päättöarvioinnin kriteereihin.
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Valinnainen kotitalous
Vuosiluokat 8–9
Valinnaisen kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn. Se antaa oppilaalle mahdollisuuden lisätä ja täydentää kaikille yhteisen oppimäärän aikana hankittuja, erilaisissa arkipäivän tilanteissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Opinnoissa korostuu oppilaan oma aktiivisuus tietojen ja taitojen
hankkimisessa sekä kehittämisessä. Kotitaloustaidoilla tuetaan oppilaan arjen hallintaa, kannustetaan harrastustoimintaan ja ohjataan mahdolliseen tulevaan ammatinvalintaan.
Valinnaisen kotitalouden opetussuunnitelmaa ei ole jaettu eri osa-alueisiin vaan tarkastelussa on kurssi kokonaisuutena. Sitä ei ole myöskään pilkottu vuosiluokille vaan sisällöt on tarkoitettu jaettaviksi kahdelle opiskeluvuodelle. Keskeiset tavoitteet kattavat molemmat vuosiluokat.
Keskeiset tavoitteet
 yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa
 käytännön järkeä ja käden taitoja
 huolenpitoa ympäristöstä
 vastuullista kuluttamista
 suomalaista perinnettä kansainvälisin tuulahduksin
Keskeiset sisällöt
 elintarviketiedon, ruoan valmistuksen ja leivonnan kertausta
 erityisruokavaliot käytännössä
 perinneruoat
 kansainväliset keittiöt
 vuotuisjuhlat ja perhepiirin juhlat tapakulttuuritietoineen
 töiden omaa suunnittelua
 kuluttaja-asiaa pakollisen oppimäärän sisältöjä syventäen
Neljän (4) vuosiviikkotunnin valinnaiskurssilla syvennetään edellä esitettyjä sisältöjä ja perehdytään:
 pitkän valmistusajan vaativiin ruokiin ja leivonnaisiin
 säilönnän perusteisiin
 vaatehuollon erityiskysymyksiin
 kodin peruspuhdistukseen.
Arviointi
Valinnaisen kotitalouden arviointimenetelmät ovat pääosin samat kuin 7. luokalla. Harrastuneisuuden osoittamiseen kannustetaan esimerkiksi ohjaamalla oppilasta tekemään itsenäisesti omaa keittokirjavihkoa. Valinnaisen kotitalouden arviointiperusteet ovat samat kuin 7. luokalla, ja pohjautuvat opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin päättöarvioinnin kriteereihin (luku 9.5).

Valinnainen kuvataide
Vuosiluokat 8–9
Kuvataiteen opetuksessa painotetaan kuvan ja kuvallisen työskentelyprosessin merkitystä oppilaan kuvallisen ilmaisun, viestintätaitojen ja kuvallisen ajattelun kehittymiselle. Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen
ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvan tulkintataitoja. Tavoitteena on kehittää oppilaan ymmärrystä eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta.
Oppimistilanteiden tulee tarjota mahdollisuuksia yhdessä työskentelyyn, hyvään vuorovaikutukseen ja yhteisiin taide-elämyksiin sekä kannustaa itseohjautuvuuteen. Tavoitteena on kehittää oppilaan kuvanrakentamisen valmiuksia sekä työskentely-, ongelmanratkaisu- ja tiedonhankinta taitoja. Tutkiminen, havainnoiminen,
tiedonhankinta, ideoiminen ja suunnitteleminen, vaihtoehtojen ja kokeilujen työstäminen, teoksen toteuttaminen, kriittisyys sekä itsearvointi ovat kuvataiteellisen prosessin tunnusmerkkejä. Tavoitteellinen työskentely
lisää oppilaan ymmärrystä kuvataiteen prosesseista, laajentaa käsitteistöä ja luo pohjan kuvalliselle yleissivistykselle sekä esteettiselle ja eettiselle arvottamiselle.
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Kuvataiteen opetuksessa otetaan myös huomioon työturvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden merkitys
osana työprosessia. Oppitunneilla käsitellään esimerkiksi ongelmajätteiden varastointia ja hävitystä sekä
tuotteiden luontoa säästävää uusiokäyttöä.
Tavoitteet edellisiä syventäen
ilmaisee omia havaintoja, mielikuvia, tunteita ja ajatuksia kuvallisin keinoin
oppii ymmärtämään taiteellista prosessia oman työskentelynsä kautta
tarkastelee ja tulkitsee kuvataiteen ilmiöitä ajassa ja eri kulttuureissa
tutustuu taidehistoriassa länsimaisen taiteen perinteeseen toteuttaen sitä eheänä osana omaa työskentelyään
hahmottaa työprosessin eri vaiheet ideoinnista työn viimeistelyyn ja itsearviointiin
tarkastelee ja tulkitsee omia ja toisten töitä sekä taidekuvia sopivan analyysin avulla
ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia ilmiöitä
oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedonhankinnan ja elämysten lähteinä
Taulukoiden esimerkit ovat mahdollisuuksia, joita opettajat voivat käyttää opettaessaan kyseistä asiaa, kaikkia taulukoiden esimerkkejä ei tarvitse käyttää.

Sisällöt
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu
Kuvailmaisussa rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään omia havaintoja, ajatuksia ja mielikuvia, erilaisin
kuvallisin keinoin. Kuvallisessa ilmaisussa käytetään hyväksi opittuja tietoja
sommittelun elementeistä (esim. viiva, väri, muoto, tila, liike ja aika sekä kultainen leikkaus)
kuvallisista muuttujista (esim. piste, viiva, pinta, tekstuuri, valo ja varjo, tila)
väreistä (pää- ja välivärit, värin taittaminen ja murtaminen, väririnnastukset sekä värisymboliikka)
tilan kuvaamisesta (esim. ääriviivan terävyys, valo ja varjo, päällekkäisyys ja peittäminen, heittovarjo ja pintarakenne, perspektiivi)
kuvataiteen tyyleistä ja symboleista
Oma työskentelyprosessi pyritään hahmottamaan kokonaisuudessaan: ideoinnista ja luonnostelusta itse
työn tekemiseen, työn tarkasteluun, itsearviointiin ja työstä keskusteluun. Keskustelussa hyödynnetään kuvataiteen käsitteistöä.

Tekniikat
Tekniikka
Piirustus

Keskeistä
havaintopiirustus ja mielikuvapiirustus
itsenäisenä tekniikkana ja osana
työskentelyprosessia

Maalaus

eri maalaustekniikoiden monipuolinen käyttö
värisommittelu
sekatekniikat
sopivan maalauspohjan valinta
sekä pohjustukset ja käsittelyt

Grafiikka

erilaisten painomenetelmien käyttö
työvälineiden ja työvaiheiden nimitykset

Kuvanveisto ja
keramiikka

kuvanveiston traditio ja nykykuvanveiston menetelmät

Esimerkkejä
havaintoon ja mittaamiseen perustuva piirtäminen,
havaintoon perustuva viivapiirustus, eläytyvä ja kokemuksellinen piirtäminen
lyijykynän eri vahvuudet, hiili, värikynät, grafiittikynä,
tussit, vahaliidut jne.
tekniikat: akvarellitekniikka, peittävät tekniikat, näiden yhdistelmät sekä lisäaineiden käyttö
maalit: vesiväri, guassi, tussi, valmispeitevärit, pastelliliidut, akryyli, tempera
maalausten yhdistäminen muihin tekniikoihin
paperin kestävyys ja karheus eri laaduissa; esim.
koulupaperi, litoposter, akvarellipaperi, pahvit ja levyt pohjustettuina
kohopainomenetelmät, syväpaino ja kaavainpainanta
sekatekniikat
tela, painolaatta, vedos, vedostaminen, vedosten
merkitseminen
paspistaminen
kuvanveiston lähtökohtia ja tavoitteita, tunnetuimpia
tekijöitä ja teoksia meillä ja muualla

199
rakentelun ja muovailun materiaaleja ja keinoja
keramiikka: käsin rakentamisen
tekniikat

Muut ilmaisukeinot

tilataide, kokeileva taide
ympäristötaide
performanssi, puvustus, lavasteet

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen
Asia
Keskeistä
Kuvataiteen tarkeskeiset piirteet länsimaisen
kastelu ja tulkinta modernin taiteen historiassa ja
nykytaiteessa
taidehistorian tyylisuuntia ja ilmiöitä meillä ja muualla
Oulun seudun taide

vierailut taidenäyttelyn avajaisiin,
taidemuseoihin ja -gallerioihin sekä nettitaidemuseoihin ja taiteilijoiden kotisivuille
taideammattilaisen työhön tutustuminen.
taideteosten ja kuvien rakenteen
tarkastelu ja sisällön tulkinta
taidekritiikki
omien ja toisten töiden tarkastelu
kuvataiteen kontekstista
omien ja toisten töiden arvostaminen

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu
Asia
Keskeistä
Rakennettu ymrakennetun ja luonnonympäristön
päristö ja luonvuorovaikutus
nonympäristö
henkilökohtainen ympäristökokemus
paikan, tilan ja kokijan vuorovaikutus

ympäristön esteettiset, eettiset ja

tekniikat: lisäys- ja poistotekniikat, valaminen, liittäminen, punominen, taitteleminen, muotit
materiaalit; savi, puu, kivi, metalli, paperimassa, selluvilla, kipsi, rautalanka, puu, lumi, kierrätysmateriaalit, valmiit esineet, luonnonmateriaalit
rakenne ja muoto: makkara- ja levytekniikka, peukalointi ja kovertaminen
pinta: poistaminen, lisääminen, painaminen ja piirtäminen ja väri (encobe, lasite, keramiikkaliitu)
käsitteistöä; massa, volyymi, rytmi, reliefi
installaatiot, liike, ääni ja valo osana teosta
oma keho/ympäristö taiteen tekemisen kenttänä,
materiaalina ja välineenä

Esimerkkejä
moderni taide (impressionismista ja postmodernismiin)
taiteen tekemisen lähtökohtia ja tavoitteita, tunnetuimpia tekijöitä ja teoksia
kuvasymboliikka (mm. väri- ja muotosymboliikka)
länsimainen kuvataide suhteessa muihin kulttuureihin
oman tekemisen kautta tutustuminen eri kulttuurien
kuvamaailmaan, taidehistoriaan ja nykytaiteeseen
käsitteitä: repliikki, pastissi, kopio, sitaatti
tutustuminen Oulun ja lähiseudun taiteeseen ja taiteilijoihin
Oulun kaupungin/luokan monikulttuurisuuden hyödyntäminen
taidemuseoiden kotisivujen hyödyntäminen opetuksessa ja vierailujen aikana
luonnokset taidemuseolla ja niiden hyödyntäminen
omassa työskentelyssä
tutustuminen taiteilijan, taidekriitikon tai taidemuseon tai -gallerian työntekijän työhön
lähiympäristön taideteokset, taidemuseoiden ja gallerioiden näyttelyt, nettitaidemuseot, taidekirjat, julisteet ja postikortit
lehtien kulttuurisivut, taidekritiikin laatiminen
erilaisten valintojen perustelujen, näkökulmien, tekniikoiden ja tyylien arvostaminen ja hyväksyminen
viimeistely, paspistaminen, säilytys, näyttelyn rakentaminen
esimerkiksi koulun kotisivulle oman kuvagallerian
perustaminen

Esimerkkejä
rakennettuun lähiympäristöön, sen historiaan ja kehitykseen tutustuminen havainnoiden, tutkien ja dokumentoiden
rakennukset ja niiden yksityiskohdat, tiet, sillat, viheralueet, liikenne, kaavoitus ja maisemasuunnittelu
omien ympäristökokemusten pohtiminen
tilan perustekijät: tilan tasot, mittasuhteet, koko,
muoto, materiaalit, valo, väri, ääni, tuoksu ja lämpötila
lähialueen rakennuskantaan/perinteeseen tutustu-
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ekologiset arvot

arkkitehtuurin perinteitä

oululainen arkkitehtuuri
Muotoilu ja esinekulttuuri

muoto ja viesti
muotoilun prosessit

muotoilun tyylisuuntia ja tärkeimpiä suomalaisia edustajia

materiaalien tarkoituksenmukainen ja ekologinen käyttö
kulutuskritiikki

Media ja kuvaviestintä
Asia
Keskeistä
Valokuvaus
valokuva mediassa ja taiteena
välineistö
pimiötyöskentely
digikuva
valokuva oman elämän ilmiöiden
tallentajana sekä tutkimisen ja
tiedonhankkimisen välineenä

Elokuva ja video

elokuvakerronnan perusteita
elokuvan analysointia
videokuvaus
videotaide

Graafinen suunnittelu

kuvan ja sanan yhdistäminen
mainonnan ilmaisukeinot ja vaikuttaminen
mainonnan tavoitteet

minen, rakennussuojelun ja uudisrakentamisen arvot
lähiympäristön rakennuskannan ajalliset kerrostumat
rakennetun ympäristön näkökulmat: nuoret, lapset,
liikenne, toimivuus, esteettisyys ja eettisyys
hyvän lähiympäristön suojeleminen
suomalainen kulttuurimaisema
keskeisten rakennustyylien tunnuspiirteet
tärkeimpiä suomalaisia kulttuurirakennuksia ja niiden
tunnuspiirteitä, esim. kertaustyylit, empire, funktionalismi, modernismi, postmodernismi, arkkitehtuurin
”Oulun koulu”
huomattavia suomalaisia arkkitehtejä: Engel, Saarinen, Aalto, Pietilä
tärkeimpiä oululaisia kulttuurirakennuksia
tutustuminen arkkitehdin työhön/Oulun yliopiston
arkkitehtiosastoon/Oulun asuntomessualueeseen
omien henkilökohtaisten vaatteiden, esineiden ja tilojen tulkinta ja viesti
esteettiset, eettiset, ekologiset, ekonomiset ja ergonomiset arvot
oman esineen suunnittelu ja esineiden vertailua
suunnittelu, käyttö- ja näyttöarvo, käyttötarkoitus ja
olosuhteet
kansanperinne ja teollinen muotoilu/ taideteollisuus
huomattavia suomalaisia muotoilijoita: Aalto, Ratia,
Wirkkala, esim. huonekalut, tekstiilit, astiat, muoti ja
vaatetus
esineen elinkaari, materiaalien uusiokäyttö, ympäristömerkki, tuoteseloste
omien valintojen merkitys kestävän kehityksen kannalta

Esimerkkejä
uutis-, mainos- ja taidekuvan tavoitteet
erilaiset kamerat: järjestelmäkamera, digikamera,
neulanreikäkamera
mustavalkokuvan kehitys, fotogrammi
kuvan siirtäminen, tallentaminen, käsitteleminen, tulostaminen ja esittäminen sähköisessä muodossa
valmiiden valokuvien tarkastelu ja työstö (mm. fotomontaasi)
valokuvaus osana työskentelyprosessin dokumentointia
kuvakulmat, kuvakerronta, kuvakoot ja kuvasommittelu
lajityyppejä, kohtausanalyysi
käsikirjoitus, kuvakäsikirjoitus
videokameran käyttö, suoraan kameralla leikkaaminen, otos, leikkaus ja jälkikäsittely (editointi kahdella
nauhurilla, editointipajalla, tietokoneella)
liikkuva kuva taideteoksena
taikalamppumetodi
tietokonepelit
kuvitus, typografia ja taitto
julisteiden/ ilmoitusten käyttötarkoitusten arviointi,
viestinnällisyyden ja esteettisyyden näkökulma
oma suunnittelu ja toteutus
AIDA (aihe, sisältö, muoto, vaikuttaminen)
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Sarjakuva

sarjakuvakerronta ja lajityypit

logot, tuotemerkit, liikemerkit
brandi, trendi
idea, synopsis, käsikirjoitus, luonnostelu, piirtäminen ja viimeistely

Paikalliset linkit, yhteistyötahot ja tapahtumat
Opetuksessa voi käyttää apuna erilaista kulttuuritarjontaa. Tarjonnasta löytyy tietoa alla olevista osoitteista ja
Opettajan kulttuurikalenterista. Opettajan kulttuurikalenteriin on koottu tiedot oululaisten taidelaitosten ja kulttuurijärjestöjen toiminnasta. Kalenterissa on tietoa Oulun kaupungissa järjestettävistä näyttelyistä, teatteriesityksistä, konserteista, kulttuuritapahtumista, työpajoista ja koulutuksesta. Opettajan kulttuurikalenteri ilmestyy
painettuna kahdesti vuodessa tammikuussa ja elokuussa.
Kulttuurivinkkejä:
Arktiset valot, Tiernakaupunki Oulu (lumenveisto), Elokuvat Oulussa, eri tahojen kotisivut
(esim. taiteilijaseura), Kaleva , Koulun pieni kulttuurikirja, Kävelyreittejä Oulussa -kirja, Lasten ja nuorten elokuvafestivaalit, Lasten ja nuorten elokuvakoulu, Lasten ja nuorten teatteripäivät, Musiikkivideofestivaalit,
Nuoriso- ja kulttuurikeskus, Oulun kansainväliset lastenelokuvien festivaalit, Oulun kaupunginkirjasto, Oulukirja, Oulun Koulun Kohinaa -lehti, Oulun Taidekoulu, Oulun Taidemuseo, Pohjoinen valokuvakeskus, Pohjois-Pohjanmaan museo, Riihi-oppimisympäristö, Sanomalehtiviikot, Taidegalleriat, Taikalamppu.

Viestintä- ja mediataidot

Viestintä- ja mediataidoissa tutustutaan monipuolisesti median maailmaan käytännön toiminnan kautta.
Viestintä- ja mediataidoissa aiheita ovat mm.
 Elokuvat
 Televisio
 Animaatiot



Sanoma- ja aikakausilehdet
Internet



Musiikki ja äänitteet



digikuvaamista ja kuvankäsittelyä (Paint shop pro/Adobe Photoshop) käytännön tehtävien, kuten mainosten, julisteiden ym. avulla



Videokuvaamista ja videoeditointia (Adobe premiere elements) omien musiikkivideoiden, fiktioelokuvien, dokumenttien ja animaatioiden avulla.



musiikin tekoa ja äänieditointia (Cubase 4, Audacity, Hammerhead) omia kappaleita
luomalla, äänimaailmoja yhdistelemällä ja tunnettuja hittejä muokkaamalla



miksaamista ja äänentoistolaitteiden hallintaa osallistumalla koulun juhlien ja tapahtumien rakentamiseen



tekstinkäsittelyä (Word), taulukkolaskentaa (Excel) ja apuohjelmien (WordPad, Paint
ym.) käyttöä, sekä ohjelmien yhteiskäyttöä omia artikkeleita, kuten elokuvaarvosteluja ja pienoistutkimuksia tekemällä



Esitysgrafiikkaa (Powerpoint) omia esitelmiä tekemällä ja osallistumalla koulun juhlien
visuaalisen ilmeen toteutukseen.

Opettelemme:

Arviointi:
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numeroarviointi

Valinnainen liikunta

Valinnaista liikuntaa tarjotaan 2 tai 4 viikkotuntia 8.- ja 9.-luokilla. Valinnaisessa liikunnassa painotetaan liikunta- ja lajitaitojen oppimista ja niiden soveltamista. Tavoitteena on antaa oppilaille mahdollisuuksia sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden rakentamiseen, että niiden pohjalta on mahdollista valita liikunnallisia vapaa-ajan harrastuksia ja kehittää liikunnallinen elämäntapa. Liikuntakasvatuksella pyrimme edistämään kokonaisvaltaista hyvinvointia, terveyttä, kouluvireisyyttä ja muuta oppimista sekä kehittämään oppilaiden yhteistyötaitoja, vastuullisuutta, toisten auttamishalua ja -valmiutta, itsenäisen työskentelyn taitoja sekä tarjota
mahdollisuuksia liikunnalliseen ilmaisuun ja liikuntakulttuurin ymmärtämiseen.
Keskeiset sisällöt
• juoksua, hyppyjä ja heittoja eri liikuntalajeissa
• voimistelua ilman välineitä, välineillä ja telineillä
• musiikki- ja ilmaisuliikuntaa sekä tanssia
• pallopelejä
• talviliikuntaa
• toimintakyvyn kehittämistä ja seurantaa sekä lihashuoltoa
• uusiin liikuntamuotoihin tutustumista ja liikuntatietoutta
* Oulun kaupungin tarjoamien liikuntapalvelujen hyväksikäyttö (esim. keilailu, jousiammunta jne.)
Arviointi
Valinnaisen liikunnan arviointimenetelmät ovat pääosin samat kuin pakollisessa liikunnassa ja pohjautuvat
opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin arvioinnin kriteereihin. Arvioinnissa painotetaan omatoimisuutta
ja harrastuneisuutta.

Luonto ja ihminen
Tavoitteena:






tarjota toiminnallista biologiaa kasvien, eläinten ja retkeilyn parissa
tehdä asioita, joita ei koulutuntien puitteissa ehdi tehdä
lisätä kiinnostusta luontoon ja syventää luonnon tuntemusta
lisätä oman alueen tuntemusta tutustuen lähiluontoon
opettaa vastuullista luontokäyttäytymistä









vierailuja ja tutustumiskäyntejä eri kohteisiin
retkeilyä (esim. marjametsään ja veden äärelle)
eri alojen vierailijoita
kokeellisten tutkimusten tekemistä
kasvien hoitoa ja kasvattamista
erätaitoja
metsänhoitoon tutustumista



numeroarviointi




kehittää oppilaan ilmaisukykyä ja rohkaista oppilasta itseilmaisuun
opettaa vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja

Sisältö:

Arviointi:

Ilmaisutaito
Tavoitteena:
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kehittää oppilaan itsetuntemusta






tehdään ääni-, liike-, kontakti- ja improvisaatioharjoituksia
projektitöinä lyhytelokuvia ja pieniä näytelmiä
mahdollisesti teatterivierailu tai elokuvissa käynti
kurssi muokkautuu ryhmän toiveiden mukaan



numeroarviointi

Sisältö:

Arviointi:

7.3.18

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan
opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on
edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa. Monikulttuurisuuteen kasvaminen, kansainvälistyminen ja erilaisuuden arvostaminen otetaan
huomioon ohjauksessa. Kunkin vuosiluokan tärkeitä oppilaanohjauksen kysymyksiä käsitellään oppilaan, huoltajan ja opettajan välisissä arviointikeskusteluissa.
Perusopetuksen alkuvaiheesta alkaen luodaan pohja oppilaanohjauksen tavoitteiden toteutumiselle. Tavoitteet täydentyvät ja syventyvät siirryttäessä vuosiluokalta toiselle. Opintopolun nivelvaiheissa oppilasta tuetaan turvalliseen siirtymiseen oppilaanohjaajien ja opettajien sekä tulevan
oppilaitoksen ohjaushenkilöstön välisellä yhteistyöllä.
Koulun opetussuunnitelman luvuissa 2.5.1.1 ja 2.5.2 kuvataan koulun opettajien, opinto-ohjaajien
ja muun henkilöstön yhteistyö oppilaan ohjaamisessa yhtenäisen opintopolun eri vaiheissa. Työnjako eri henkilöiden kesken kirjataan opetussuunnitelmaan.

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet
Aihekokonaisuuksista oppilaanohjauksessa painottuvat eniten ihmisenä kasvaminen, osallistuva
kansalaisuus ja yrittäjyys sekä kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys.
Oppilaanohjauksen yleiset tavoitteet kaikilla vuosiluokilla
Oppilas

oppii itsenäisyyteen, vastuullisuuteen ja itsetuntemukseen

oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

oppii kehittämään oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan sekä etsimään apua
ongelmatilanteissa

oppii kehittämään opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointitaitojaan

saa tukea ja ohjausta koulutuksen eri nivelvaiheissa perusopetuksen sisällä ja perusopetuksen
päättövaiheessa

oppii etsimään tietoja ja hankkimaan taitoja opiskelua, tulevaisuutta sekä elämää koskevia suunnitelmia ja valintoja varten käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia

oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan sekä toteuttamaan ja arvioimaan tulevaisuudensuunnitelmiaan

saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös sukupuolirajat ylittävissä oppiaine,
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koulutus- ja ammatinvalinnoissa
oppii hankkimaan tietoja yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen

Vuosiluokat 1–2
Oppilaanohjauksen tavoitteena alkuopetuksessa on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä hänen siirtyessään esiopetuksesta/päivähoidosta/kotoa kouluun. Oppilaanohjaus toteutetaan eri oppiaineiden ja koulun muun toiminnan yhteydessä. Oppilaanohjauksessa keskitytään auttamaan oppilaan
sopeutumista kouluyhteisöön mm. opettamalla hänelle opiskelun perustaitoja ja koulun sääntöjä
sekä tukemalla sopeutumista omaan luokkaan. Oppilaanohjauksen tarkoituksena on vähitellen kehittää oppilaan vastuuta omasta työstään ja ympäristöstään sekä ohjata häntä omatoimisuuteen ja
aktiivisuuteen opiskelussaan. Oppilasta ja hänen vanhempiaan ohjataan 2. luokalla tapahtuvien
valintojen tekemisessä. Alkuopetuksen aikana voidaan tutustua oppilasta lähellä oleviin ammatteihin: oman perheen ja suvun ammatteihin sekä kouluyhteisössä oleviin ammatteihin.
Vuosiluokat 3–6
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen, vastuullisuuteen ja yritteliäisyyteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta ja hänen huoltajiaan ohjataan perusopetuksen nivelvaiheisiin liittyvissä valinnoissa. Ohjauksen tehtävänä on lisäksi
ohjata oppilasta kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja taitoja, käyttämään monipuolisia työtapoja sekä löytämään oman oppimistyylinsä. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen
ja toisten ihmisten huomioon ottamiseen sekä erilaisuuden arvostamiseen.
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja
koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja koulun opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Lisäksi oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä omalta opettajaltaan,
koulun erityisopettajalta ja terveydenhoitajalta. Kuudennella luokalla oppilas tutustuu 7.–9. luokkien
opiskeluun. Mikäli oppilaan koulu vaihtuu, tutustuu oppilas myös tulevaan kouluunsa. Luokanopettaja ja opinto-ohjaajalla keskustelevat oppilaista nivelvaiheessa. Vuosiluokkien 3–6 aikana jatketaan tutustumista ammatteihin ja työelämään ja aloitetaan tutustuminen yrittäjämäisiin toimintatapoihin.
Vuosiluokat 7−9
Perusopetuksen 7–9 vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle kokonaisuuden, joka muodostuu
 henkilökohtaisesta ohjauksesta
 pienryhmäohjauksesta
 luokkamuotoisesta ohjauksesta
 työelämään tutustumisesta.
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja
ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajan kanssa.
7. luokalla henkilökohtaisen ohjauksen keskeisiä teemoja ovat uuteen oppimisympäristöön siirtyminen, opiskelutaitojen kehittyminen, opiskelun suunnittelu ja valinnaisaineiden valinta. 8. luokalla
henkilökohtaisessa ohjauksessa painottuu itsetuntemuksen lisääntyminen ja opiskelutaitojen kehittyminen ja 9. luokalla näiden lisäksi jatko-opintojen ja urasuunnittelun ohjaus.
Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii käsittelemään ryhmässä kaikille yhteisiä ja kunkin ryhmään
osallistuvan opiskelijan henkilökohtaisia, muiden oppilaiden kanssa jaettavissa olevia ohjauksellisia
kysymyksiä.
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Luokkamuotoisessa ohjauksessa käsitellään kaikkia oppilaita koskevia yhteisiä asioita. Luokkamuotoista ohjausta on 7. luokilla 0,5 viikkotuntia, 8. luokilla 0,5 viikkotuntia ja 9. luokilla 1 viikkotunti. Tavoitteet ja sisällöt kuvataan taulukossa.
Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Työelämän edustajien vierailut luokkatunneilla, työpaikkakäynnit, projektityöt ja työelämään tutustuminen (TET) ovat keskeinen
osa tätä yhteistyötä.
Työelämään tutustumisen jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Näitä kokemuksia oppilas voi hyödyntää urasuunnittelussaan.
TET:n yhteyteen oppilaalle järjestetään mahdollisuus arvioida hankkimiaan tietoja ja kokemuksia.
Työelämään tutustumista järjestetään kaikilla luokka-asteilla vähintään seuraavasti: 7. luokilla yksi
päivä, 8. luokilla kolme päivää ja 9. luokilla viisi päivää. Yhdeksännen luokan TET järjestetään
opetusviraston, koulujen ja yritysten yhteistyönä.

Oppilaanohjauksen tavoitteet vuosiluokilla 1–6
Tavoitteet
Esikoulu–1. luokka
Oppilas
 saa tukea koulun alkaessa

1. luokka
Oppilas
 saa tukea koulun alkaessa

Sisällöt

Ideoita toteutukseen



tulevaan kouluun tutustuminen






lähtötilanteen kartoitus, tuen tarve koulun alkaessa



vierailu koululla
esikoululaiset ruokailevat koululaisten
kanssa päivittäin
 tiedonsiirto: siirtolomakkeet, siirtokokoukset

oppilaan tuntemus, alkukartoitus/  kummiluokat
erityisopettaja
 ylempien luokkien oppilaat tukena
 koulun/luokan säännöt (ohjeet)
kouluun tutustumisessa ja ensimmäisten kouluvuosien aikana
 oppii koulutyöhön
 turvallinen kouluympäristö
 tutustuminen koulun pihaan ja tiloihin
 opiskelutekniikka
 läksyjen luvun opettaminen, ohjattu
läksyjen teko
 koulutarvikkeista huolehtiminen
 oppii vuorovaikutustaitoja ja
 turvallinen paikka omassa ryh pelit , leikit ja vuorovaikutusharjoituk omassa ryhmässä toimimista
mässä
set eri oppiaineissa
 yhteistyötaidot omassa ryhmässä
2. luokka
Oppilas
 perustaitojen vahvistaminen
 koulukirjasto, lähikirjasto
 oppii omatoimista opiskelua
 koulutyötä tukevia asioita, esim.
 tietoverkkoon tutustuminen
 harjoittelee tiedon hankintaa
kirjaston käyttöön oppiminen
 saa tukea opetuksen nivel kielivalinnat, uudet oppiaineet
 erityisoppilaiden huomioiminen
vaiheessa
 kahden tunnin kielikylvyt
 erikoisluokat
 Oulusa koulusa -opas, vanhempien
informointi
 saa tietoja työelämästä
 ammatteja
 lähellä oleviin ammatteihin tutustuminen (oma perhe, suku, koulu)
3.–6. luokat
 saa tukea opiskelun nivel uusi oppimisympäristö, tuen tar siirtokeskustelut
vaiheessa (mahdollisesti
ve
 kummioppilaat/opiskelutekniikoissa
opettajan/koulun vaihdos)
 kuvaamataidon, tekstiilityön ja
 projekti: suunnittelu, toteutus, arviointi
 oppii kehittämään opiskeluteknisentyön luokissa toimimi sanojen opiskelutekniikkatuokiot
taitojaan ja oman toiminnan
nen, työturvallisuus
 läksyjen luku: miten luetaan reaaliaiarviointitaitojaan
 reaaliaineet alkavat, kieliopinnot
neita, kielissä sanojen opettelu
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itsetuntemus





päätöksentekotaidot





oppii tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan ja etsimään
apua ongelmatilanteissa

oman oppimistyylin arviointi

valinnaiset aineet (1 vuosiviikkotunti/vuosiluokilla 4–6)
 toinen A-kieli
 mistä apua saa ja miten toimitaan

5.–6. luokat
 oppii etsimään tietoja opiske-  erikoisluokat
lua koskevista asioista
 yläkouluun siirtyminen






osaa pyytää tukiopetusta: ohjataan
tekemään töitä asian oppimiseksi
 erityisopetuksen näkyväksi tekeminen/miten voin saada apua?
 asiantuntijan käyttö/koululääkäri tai
terveydenhoitaja





malleja erilaisista oppimistavoista
esim. kertotaulurap, draamapedagogiikka

saa tukea ja ohjausta opiske-  oppilaan tuntemus

lun nivelvaiheessa (6 luokka)  yläluokilla opiskelu, aineopettaja- 
järjestelmä, ainevalinnat 7. luokalle




Oulusa koulusa -opas, koulujen wwwsivut
vanhempainillat
siirtokokoukset
yhteinen VESO yläluokkien opettajien
kanssa aiheena esim. erityisoppilaiden huomioiminen
oppilasvierailut yläkoululla ja yläkoulun esittely, opettajien tapaaminen,
vanhempainillat
kykyprojekti, kukin oppilas esittelee
asian, jossa hän on hyvä

Luokkamuotoisen oppilaanohjauksen tavoitteet vuosiluokilla 7–9
Oppilas
 muodostaa kokonaiskäsityksen opetuksesta ja koulun toimintatavoista
 oppii käyttämään erilaisia opiskelumenetelmiä ja tiedonhankintakanavia sekä arvioimaan omia opiskelutaitojaan
 oppii tuntemaan hänelle sopivia opiskelustrategioita
 tuntee Suomen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii etsimään tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista
 hankkii perustietoa työelämästä ja eri ammattialoista ja
 opettelee etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla.

KESKEISET SISÄLLÖT
1 kouluyhteisössä toimiminen, perusopetuksen rakenne, eteneminen ja oppilaan arviointi
2 opiskelun taidot

7. luokka: 0,5 viikkotuntia
uusi ympäristö: tavat, säännöt,
käyttäytyminen
opintojen eteneminen ja arviointi
opiskelutekniikka: oppimistyylit,
tiedonhaku
nuori yhteisössä, vuorovaikutustaidot, luokkahenki, toisen
huomioiminen
päätöksentekoprosessi: valinnaiset ja tulevaisuus

8. luokka: 0,5 viikkotuntia
vastuu nuoremmista, tukioppilastoiminta
perusopetuksen rakenne, eteneminen, arviointi
opiskelutekniikan kertaus, oman
oppimisen arviointi, tiedonhaku
itsetuntemus, opiskelun itsearviointi

9. luokka: 1 viikkotunti
koulun päättyminen,
arviointi ja eteneminen, päättötodistus
opiskelutekniikan kertaus,
tiedonhaku, lähdekritiikki
realistinen kuva itsestä jatkoopintoja ajatellen: omat kyvyt ja
mahdollisuudet
päätöksenteko: jatko-opinnot

3

itsetuntemus ja ammatillinen kehitys

4

tulevaisuuden suunnitteluja päätöksentekotaidot

5

työelämätietous, elinkeino- TET,
rakenne ja ammattialat, yrit- ammatteja lähellä, Oulun työtäjyys
paikkoja
yritteliäs koululainen
Suomen koulutusjärjesopiskelu yläluokilla
telmä

TET,
ammattialoja, elinkeinorakenne,
yrittäjyys asenteena

TET,
ammattialoja, elinkeinorakenne,
yrittäjyys ammattina

koulujärjestelmä: yleiskuva

7

jatko-opintomahdollisuudet valintaperusteet 2. asteelle
peruskoulun jälkeen ja hakeutuminen jatko-opintoihin

jatko-opinnoista 2. asteella

8

opiskelu ja työskentely ulkomailla
ohjaus-, tiedotus- ja neuvontapalvelut

koulujärjestelmä: 2. aste, korkeaaste,
elinikäinen oppiminen
jatko-opintojen selkeyttäminen, hakeutuminen 2. asteelle, valintaperusteet, jatko-opintoihin liittyvät ainevalinnat
kansainväliset opiskelu- ja työmahdollisuudet
työhallinnon tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

6

päätöksentekoprosessi: oma
opiskelu, elämänvalinnat

monikulttuurinen kouluympäris- monikulttuurinen työympäristö
tö
9
koulun ohjaus- neuvonta- ja tu- työhallinnon tietopalvelut (www)
kipalvelut
vapaa-ajan palvelut ja harrastustoiminta
10 tasa-arvo yhteiskunnassa ja tasa-arvo: valinnaiset opinnot, tasa-arvoisuus työelämässä
työelämässä
erilaisuuden hyväksyminen

tasa-arvoiset jatkokoulutusmahdollisuudet

8 OPETUSSUUNNITELMAA TÄYDENTÄVÄT SUUNNITELMAT
8.1 Työsuunnitelma
Koulun työsuunnitelmalla tarkoitetaan Perusopetuslain mukaista lukuvuosittaista suunnitelmaa, jossa tarkennetaan koulun opetuksen järjestämistä ja toiminnan tavoitteita. Työsuunnitelman laatiminen aloitetaan jo edellisen lukuvuoden aikana opettajakunnan ja rehtorin yhteistyönä. Osa vuosittaisesta suunnitelmasta täytetään verkossa Riihiympäristössä. Opetuspäällikön ohjeiden mukaan osa vuosittaisesta suunnitelmasta toimitetaan opetusvirastoon. Työsuunnitelma sisältää strategian mukaisen toiminnan arviointiosan, mikä on osa koulun sisäistä ja opetustoimen yhteistä arviointia.

8.2 Koulun kestävän kehityksen suunnitelma
Oulun kaupungin kestävän kehityksen ympäristösuunnitelma edellyttää, että jokaisessa
hallintokunnassa pohditaan kestävän kehityksen toteuttamista ja toimitaan kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Opetustoimessa on laadittu koulujen työtä tukeva Koulun
kestävän kehityksen ohjelma. Kukin koulu valitsee vuosittain kestävän kehityksen ohjelmasta tavoitteet, joita koulussa noudatetaan. Lukuvuoden päättyessä tavoitteiden saavuttamista arvioidaan kussakin koulussa. Koulun tavoitetasoa pyritään nostamaan vuosi
vuodelta.

Koulussamme kestävä kehitys koetaan tärkeäksi. Suunnitelma pohjautuu opetustoimessa laadittuun kestävän kehityksen ohjelmaan. Koulun koko henkilöstö ja oppilaat
ohjataan toimimaan tämän ohjelman mukaisesti. Tavoitteisiin edetään vähitellen vuosittain valittavien lähitavoitteiden kautta. Työskentelyn käytännön suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastaavat viihtyisän työympäristön tiimi yhdessä opetus- ja koulutustiimin kanssa.

8.3 Koulun turvallisuuteen ja kriisitilanteisiin liittyvät suunnitelmat
Oulun perusopetukseen on laadittu erillinen koulun turvallisuuskysymyksiin ja kriisitilanteisiin liittyvien suunnitelmien laadintaa ohjaava kooste: Turvallista koulupäivää – koulun turvallisuuden hallinnan opas. Opas on hyväksytty opetuslautakunnassa 24.2.2004. Koulun
keskeiset turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat kootaan erilliseksi turvallisuuskansioksi.
Lainsäädäntö ja asetukset määrittelevät turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät asiakirjat, joita kouluilla ja oppilaitoksilla tulee olla
A) Pelastuslaki (13.6.2003/468):
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1. Turvallisuussuunnitelma, jonka nimi vaihtui vuoden 2004 alusta pelastussuunnitelmaksi:
- Turvallisuussuunnitelma on kirjoitettu dokumentti siitä, kuinka yritys tai laitos varautuu toimimaan erilaisissa onnettomuus-, vaara-, tai vahinkotilanteissa ja kuinka se organisoi onnettomuuksia ehkäisevän toiminnan.
B) Perusopetus- ja lukiolain velvoitteet koulutuksen järjestäjälle:
2. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
3. Koulun säännöt (ks. opetussuunnitelman luku 2.7)
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden
suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja
valvoa sen noudattamista ja toteutumista. (PL 29. §, LL 21. §)
Opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa sovellettavat
järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. (PL 29. §, LL 21. §)
C) Perusopetuksen/lukion opetussuunnitelman perusteet, oppilas-/opiskelijahuollon järjestäminen (34. §)
Opetussuunnitelmien perusteet määrittelevät mm. seuraavat asiat, jotka tulee kuvata luotaessa turvallinen ja terve oppimis- ja työympäristö:
4. Ohjeet koulumatkakuljetuksille (vain perusopetuksessa)
5. Toimenpidesuunnitelma ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteita varten
D) Työturvallisuuslaki
6. Työpaikkakohtainen työsuojelun toimintaohjelma (työturvallisuuslaki 9. §)
Henkilöturvallisuusuhkien riskien arviointi (työturvallisuuslaki 738/02 27. §) ja
Henkilöstön työhyvinvoinnin riskien arviointi (työturvallisuuslaki 738/02 10. §)
Kemiallisten tekijöiden aiheuttama työturvallisuusriski (valtioneuvoston asetus 2001)
E) Oulun kaupungin kestävän kehityksen ympäristösuunnitelma
7. Koulun kestävän kehityksen ohjelma

8.4 Koulun kulttuuriopetuksen suunnitelma

Koulumme kulttuuriopetuksen suunnitelma rakentuu koulun perinteiden, yhtenäisen peruskoulun idean, oululaisuuden ja aihekokonaisuuksien pohjalle. Valintoja ovat ohjanneet sekä tasapuolisuuden periaate että käytännönläheisyys.
Suunnitelma tarjoaa oppilaille mahdollisuuden tutustua monipuolisesti kulttuuriin näkijänä, kuulijana ja ennen kaikkea itse tekijänä.
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KOKO KOULUN YHTEISET KULTTUURIOPETUKSEN TOIMINTATAVAT
- vierailut:
1-6 lk: jokaista luokkaa kohti yksi bussimatka koulun kustannuksella kaupunkialueella
7-9 lk: Aineenopettajan tai luokanvalvojan johdolla 1 vierailu / lukuvuosi
- koulun oma erityispainotus: oppilaiden oma esiintyminen (esim. aamunavaukset)
- oppilaiden omien kädentöiden näyttelyt (esim. kuvataide, käsityö)
- Lucia-juhla
- taikalampun tarjontaan osallistutaan vuosittain mahdollisuuksien / tarjonnan mukaan
LUOKKIEN 1–6 KULTTUURIOPETUKSEN TOIMINTATAVAT
-

oppilaat esiintyvät yhteisissä päivänavauksissa
alaluokkien aula: vastuuvuorot koristelussa
kulttuurikilpailut
vappunaamiaiset ja -juhla
juhlavuorot:
1-, 3- ja 6-luokat vastaavat joulujuhlasta
2-, 4- ja 5-luokat kevätjuhlasta

Kulttuuritapahtumien rahoittamiseksi kerätään varoja myös erilaisilla myyntikampanjoilla.
LUOKAT 1-2
- omien esitysten tekeminen omassa luokassa: näytelmät, pantomiimit, runot
Musiikin liittäminen eri aihekokonaisuuksiin
- vierailut:
Pohjois-Pohjanmaan museo: Koiramäki-näyttely
Turkansaaren maalaisjoulu
Pikisaaren Merimiehenkotimuseo
nukketeatterivierailut
LUOKAT 3–4
- omaa luovaa ilmaisua: esim. tanssitaide, luova liikunta
- oman näytelmän / teatteriesityksen tekeminen ja esittäminen luokassa ja rinnakkaisluokissa
- luokkalehti
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- kirjastovierailu: tiedonhaku
- vierailu Kalevan painotaloon / toimittajavierailu koululle
- tutustuminen Kaupunginteatteriin
- osallistuminen Oulun kaupungissa järjestettäville festivaaleille ym. tapahtumiin
(esim. Elokuvafestivaali, lasten ja nuorten teatteripäivät, )
LUOKAT 5–6
- Kirjavinkkarin vierailu
- elokuva: oma tuotos (esim. lyhytelokuva, dokumentti, mainos)
- vierailu elokuvakeskukseen
- vierailu Kaupunginorkesterin harjoituksiin / konserttiin tai ”Tutti juttu” –
koululaiskonsertti
- tutustuminen Oulun nähtävyyksiin: esim. Tuomiokirkko, patsaat, vanhat rakennukset
- vierailu Kierikki-keskukseen

LUOKKIEN 7-9 KULTTUURIOPETUKSEN TOIMINTATAVAT
- kirkkoretki keväisin: tutustuminen lähialueen kirkkoihin
- Idols-kilpailu: musiikkikilpailu (laulu ja soitto) yksittäisille esiintyjille ja ryhmille
- kulttuuri-iltapäivä (1 / lukuvuosi): esim. kuvataide, käsityö, musiikki, kotitalous (työpajat)
- itsenäisyyspäivän lipunnostotilaisuus
- oppilaat osallistuvat päivänavauksien tekemiseen
- oppilaskunnalla mahdollisuus järjestää erilaisia tilaisuuksia
7- LUOKKA
- vierailu Pohjois-Pohjanmaan museoon
- vierailija koululle (kirjailija, kuvataiteilija, näyttelijä, )
- päävastuu joulujuhlan järjestelyistä
8 -LUOKKA
- kotiseutuprojektityö Oulun historiasta: yhteinen historian ja äidinkielen kanssa
- vierailu Taidemuseoon
- päävastuu kevätjuhlan järjestelyistä
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9 -LUOKKA
-

vierailukäynti: museo, konsertti
luokkaretkien yhteydessä tutustuminen paikallisiin kohteisiin
kulttuuripassi
teatteriesitys (kulttuuripassilla)
”Ysien juhla” keväisin: oppilaat järjestävät

8.5 Saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetussuunnitelma
Saamen kielen ja saamelaisen kulttuurin opetusta tarjotaan Oulussa täydentävänä opetuksena
kahdella koululla iltapäivisin. Opetukseen voivat osallistua myös naapurikuntien oppilaat. Tällöin
kuljetuskustannuksista vastaa oppilaan kotikunta.
Saamen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma on laadittu erilliseksi opetussuunnitelmaksi, jota on
saatavissa opetusvirastosta. Suunnitelma on myös luettavissa opetustoimen sivuilla.

8.6 Maahanmuuttajaoppilaiden oman äidinkielen opetus
Äidinkielen merkitys identiteetin ja ajattelun kehittymiselle ja sosiaalisten suhteiden muodostumiselle on kaikille oppilaille yhtä suuri. Omien etnisten lähtökohtien tunteminen ja arvostaminen tukee koko persoonallisuuden ehyttä kasvua. Oman äidinkielen monipuolinen
osaaminen on toimivan kaksikielisyyden edellytys. Oulun kaupungissa oman äidinkielen
opetusta pyritään järjestämään kaikille maahanmuuttajaoppilaille, mikäli saman kieliryhmän
oppilaita on riittävästi.
Silloin kun laaditaan eri kielten opetussuunnitelmia, lähtökohtana on kunkin kielen ominaislaatu,
rakenne, kirjakielen kehitystilanne ja koko kulttuuritausta. Lapsen äidinkielen taidot vaihtelevat
omakielisessä ympäristössä vietetyn ajan pituuden ja intensiivisyyden mukaan. Tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä määriteltäessä otetaan huomioon oppilaan ikä, kielellinen kehitys, aikaisempi opetus sekä opiskelutottumukset. Opetus ei etene luokka-asteittain, vaan tasoittain. Samalla tasolla
voi opiskella iältään ja oppimistaustaltaan erilaisia oppilaita. On kuitenkin pidettävä huolta siitä, etteivät ryhmät ole liian heterogeenisiä ja opettajalla on riittävästi aikaa kullekin lapselle. Erityisen tärkeää on löytää mahdollisimman nopeasti erityistukea tarvitsevat oppilaat ja käynnistää tukitoimet
varhain ja tehokkaasti. Oppilaalle pitäisi laatia oppimissuunnitelma.
Oppimisympäristön suunnittelussa ja opetusmateriaalin valinnassa tulisi ottaa huomioon se, että
oman äidinkielen opetus on aina samalla tukea oppilaan ja hänen perheensä kulttuuri-identiteetille.
Äidinkielen oppitunneilla oppilaalla tulee olla mahdollisuus tutustua kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän
ominaispiirteiden mukaan kulttuurin eri osa-alueisiin. Esimerkiksi voidaan miettiä luokka-asteittain
sopivia kotimaisia lasten ja nuorten kirjoja. Tämä tukee sitä, että lapsen kieli kehittyy lapsen muun
kehityksen mukana, eikä jää ”lapsuuden kieleksi”.
Koska keskeisenä tavoitteena on toimiva kaksikielisyys, on tärkeää, että oman äidinkielen opettaja
ja suomi toisena kielenä -opettaja tekevät yhteistyötä oppituntien sisältöjä suunnitellessaan. Näin
edistetään opiskeltavien asioiden todellista ymmärtämistä, ja lapsi oppii vähitellen tiedostamaan
oman äidinkielensä ja suomen kielen yhtäläisyyksiä ja eroja.
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Keskeiset tavoitteet
Oman äidinkielen oppitunneilla oppilas













oppii arvostamaan omaa etnistä ja kulttuurista taustaansa niin, että hänestä
kasvaa myös suomalaisen yhteiskunnan täysivaltainen jäsen
kehittää nimenomaan omalle kielelleen ja kulttuurilleen ominaisia kommunikointitaitoja
oppii käyttämään äidinkieltään rohkeasti erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
kuuntelee erilaista puhetta ja tekstejä (kerrottuja tai kirjoitettuja tarinoita, tietoa)
varmentaa äidinkielensä äänteitä ja intonaatiota
tunnistaa oman äidinkielensä kirjainmuodot ja oppii luku- ja kirjoitussuunnan
syventää peruslukutaitoa ymmärtäväksi lukemiseksi
laajentaa sanavarastoaan aktiivisesti
harjoittelee kirjoittamista
oppii ymmärtämään kaksikielisyyden merkityksen omalle kehitykselleen
oppii tuntemaan kulttuuriaan ja kehittämään kykyään vertailla eri kulttuurien vastaavia ilmiöitä toisiinsa.

Keskeiset sisällöt
Vuorovaikutustaidot
Puhuminen ja kuunteleminen




Lukeminen ja kirjoittaminen

Kirjallisuus/kerrottu tarina- ja
tietoperinne







arkipäivän puhekieli: fraasit, ohjeiden kysyminen ja antaminen, asioiden hoitaminen
keskustelut: omista kokemuksista, ajatuksista ja tunteista kertominen, mielipiteiden ja kysymysten esittäminen
esiintyminen erilaisissa tilanteissa
kerrotun ja luetun keskittyvä ja eläytyvä kuunteleminen
Keskeiset sisällöt noudattavat mahdollisuuksien mukaan suomi äidinkielenä -oppimäärän sisältöjä ja tukevat suomi toisena kielenä opetusta. Tärkeätä on kuitenkin ottaa huomioon oman äidinkielen
erityispiirteet (esim. kirjainmuotojen opetteluun käytettävä aika vaihtelee; äidinkielisten kirjoitettujen tekstien saatavuus on erilainen).
Keskeiset sisällöt noudattavat suomi äidinkielenä -oppimäärän mukaisia sisältöjä siten, että kunkin kieli- ja kulttuuriryhmän erityispiirteet otetaan huomioon.

Arvioinnissa otetaan huomioon se kuinka kauan oppilas on viettänyt aikaa omakielisessä ympäristössä ja
kuinka paljon hän on saanut oman äidinkielen opetusta. Arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa sekä oppilaan
itsearviointia kehittävää. Sen lähtökohtana ovat nimenomaan oppilaskohtaiset tavoitteet. Arviointi on sanallista.
Oppilas saa erillisen todistuksen oman äidinkielen opetukseen osallistumisesta. Myös päättöarvioinnista annetaan erillinen todistus. Päättöarviointi perustuu kunkin kielen osalta määritettyihin hyvän osaamisen kriteereihin, jotka perustuvat yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksiin.
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8.7 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelma
Valmistavalla opetuksella tarkoitetaan vasta maahan muuttaneiden oppilaiden opetusta. Valmistavan opetuksen tavoitteena on taata maahanmuuttajille riittävä kielen ja kulttuurin tuntemus, jotta
yleisopetukseen osallistuminen tulisi mahdolliseksi. Oulun kaupungissa maahanmuuttajataustaisten oppilaiden valmistava opetus on keskitetty lautakunnan nimeämiin kouluihin.
Valmistavaan opetukseen on laadittu erillinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmaa on saatavissa opetusvirastosta ja se on luettavissa opetustoimen verkkosivuilla.

8.8 Lisäopetuksen opetussuunnitelma (10. luokka)
Lisäopetuksella tarkoitetaan perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille järjestettävää perusopetuslain mukaista yhden lukuvuoden kestävää lisäopetusta. Lisäopetukseen voidaan ottaa
opiskelijaksi nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.
Lisäopetusta järjestetään Oulussa keskitetysti lautakunnan nimeämissä kouluissa. Lisäopetukseen
haetaan kesäkuussa. Lisätietoja saa peruskoulujen opinto-ohjaajilta. Lisäopetukseen on laadittu
erillinen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma on saatavissa opetusvirastosta ja se on luettavissa opetustoimen verkkosivuilla.
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9 LIITTEET
9.1 Asetuksen mukaiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet
(VN:n asetus nro 1435/2001)

Kasvu ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen
Tasapainoinen, terveen itsetunnon omaava,
kriittisesti ympäristöään arvioiva
yhteiskunnan jäsen.

Terve, hyvinvoiva,
hyvätapainen
oppilas.

Vastuullinen, yhteistyökykyinen ja
suvaitseva
oppilas.

Demokraattisessa ja
tasa-arvoisessa yhteiskunnassa aktiivisesti toimiva, kestävän kehityksen edistäjä.

Tarpeelliset tiedot ja taidot
Perusta laajaan yleissivistykseen sekä aineksia ja virikkeitä maailmankuvan avartumiseen
ja syvenemiseen.

Ihmisten tunteiden ja
tarpeiden, uskontojen ja
elämänkatsomusten, historian, kulttuurin ja kirjallisuuden, luonnon ja
terveyden sekä talouden
ja teknologian tuntemus.

Esteettisten kokemusten ja elämyksien tarjoaminen kulttuurin eri
aloilta sekä mahdollisuus kehittää käden
taitoja ja luovuutta sekä liikunnan taitoja.

Ajattelun ja viestinnän
taitojen kehittyminen.
Äidinkielen monipuolinen hallinta sekä valmiudet vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja muilla kielillä.

Matemaattisen ajattelun ja matematiikan soveltamisen perusteet
sekä tieto- ja viestintätekniikan hallinta.
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9.2 Oulun perusopetuksen tuntijako
Esitys tuntijaoksi Oulussa 20.03. 2003
Oppiaine / luokat
1
2
Äidinkieli ja kirjallisuus
VN
A-kieli
VN
B-kieli
VN
Matematiikka
VN
Ympäristö ja luonnontieto
VN
Biologia ja maantieto
VN
Fysiikka ja kemia¹
VN
Terveystieto
VN
Uskonto / ET
VN
Historia ja yhteiskuntaoppi
VN
Musiikki
VN
Kuvataide
VN
Käsityö
VN
Liikunta
VN
TT-aineita vähintään
VN
Kotitalous
VN
Oppilaan ohjaus
VN
Valinnaiset aineet
VN
A2 kieli
VN
Oppilaan tuntimäärä
Enimm. tuntimäärä jos A2
VN (vähintään)

7
14

7

3

4

5

6

5

5
14
2
8

5

5

2

2

~
4
12
3

~
4

~
4

1
3
1
2

2

2

1

2

2
~

ltk päätös 25.03.03
7
8
9 yhteensä

~

3
14
2
2

~
3
6
2

~
3

~
4

2
9

3

3
14

1,5
2

1-2
1-2
1-2
2-3

1

1-2
4
1-2
4
1-2
4
2-3
8

13

1
6

1

1

2

2

2
1-2
3
1-2
4
2-3
7
2-3
10

3
1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

2-3

2-3

2-3

2-3

16

17

26

1
5
2
yht

3

4

3
8
2
6
4

3

2
7
2
7
1,5
3
1

3

2
7

3

2
3

3

1

22
7

yht

22
8

yht

32
11

yht

62

13
30
3

~

~

~

~

~

~
0,5

~

~

~

~
13

~
20

~
20

23

24

19

19

23

23

~

~
yht

3
6
25
27
24

44
42
16
16
6
6
32
32
10
9
10
10
9
9
3
3
11
11
11
10

13
3

24

26
28
24

yht
32
30

3
0,5
2
122

1

24
6
91

24

30

30

¹Sekä fysiikkaa että kemiaa opetetaan jokaisella vuosiluokalla 5 –9
2
Oppiaineen tuntimäärä vuosiluokilla 7–9 yhteensä
3
Yksi valinnaisainetunti vuosiluokille 3–6 koulukohtaisesti päätettäväksi. Tunti on laskettu 4. luokan tuntimäärään.
4
Vapaaehtoinen A2 -kieli sisältyy oppilaan valinnaisaineisiin vuosiluokilla 8–9

18
59
56
3
3
2
2
13
13
12
12
229
222
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9.3 Moniammatillinen yhteistyö esi- ja alkuopetuksen siirtymävaiheessa
Valmistautuminen
esikoululaisesta
koululaiseksi
elo–
syyskuu

Kaikki koulutulokkaat




Erityistä tukea tarvitsevat koulutulokkaat
 9-vuotinen oppimisvelvollisuus

esiopetus alkaa
tarpeelliset ja tarkoituksenmukaiset tukitoimet
Yhteistyötä esiopetuksen ja koulun kanssa

loka–
marraskuu







opettajien keskinäistä yhteistyötä/verkostoyhteistyötä
esiopetuksen vanhempainilta
oppimisvalmiudet
koulunaloittamiseen liittyvät vaihtoehdot
(KELTO/erityisopettaja)

Yhteistyötä esiopetuksen ja koulun kanssa
tammi–
helmikuu






esiopetuksen vanhempienillat (mukana rehtori / luokanopettaja)
tietoa kouluista ja koulunkäynnin aloittamisesta
tietoa vaihtoehdoista
tarvittavat tutkimukset




esiopetuksen arviointikeskustelut
kouluun ilmoittautuminen

maalis–
huhtikuu







oppilashuollolliset
siirtokeskustelut
sopivan ryhmän selvittäminen
tuen tarpeen selvittäminen
käytössä olevat resurssit



siirtokeskustelut

toukokuu




kouluun/omaan luokkaan tutustuminen
oppilaat ja vanhemmat

kesä–
heinäkuu



Kouluuntulotarkastus kouluterveydenhuollossa

elo–
syyskuu




KOULU ALKAA!
oma koulu on selvillä
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9.4 Oppilaan siirtyminen 7. luokalle
Kevätlukukausi
helmi–maaliskuu

Kuudesluokkalaisten kyselytunti
 tukioppilaat
 oppilaanohjaajat

huhtikuu

Oppilashuoltoryhmän siirtokokous (tarvittaessa)
 luokanopettaja
 erityisopettaja/oppilaanohjaajat
 alueen sosiaalityöntekijä
 koulupsykologi/kuraattori
 terveydenhoitajat
 rehtorit

toukokuu

Siirtokokoukset
 luokanopettajat
 oppilaanohjaajat
 erityisopettajat
 terveydenhoitajat
Tutustuminen kouluun, johon oppilaat siirtyvät
 oppilaat
 huoltajat
 luokanopettajat
 rehtorit
 luokanvalvojat/aineenopettajat

Syylukukausi

Tarvittaessa järjestetään seurantakokous. Seurantakokouksen muoto
sovitaan tarvittaessa.
 luokanvalvojat/luokanopettajat
 erityisopettajat
 oppilaanohjaajat
 rehtorit

9.5 Hyvän osaamisen kuvaukset ja päättöarvioinnin kriteerit oppiaineittain
7.3.1 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
Suomi äidinkielenä
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 2. luokan päättyessä
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän on tottunut ilmaisemaan itseään suullisesti:
 hän osaa kertoa pienelle ryhmälle havainnoistaan ja kokemuksistaan niin, että kuulijat pystyvät seuraamaan kerrontaa
 osaa toimia tarkoituksenmukaisesti arkipäivän puhetilanteissa, seuraa opettajan ja muiden oppilaiden kerrontaa ja keskustelua ja pyrkii puhujana vastavuoroisuuteen; keskustelussa hän reagoi kuulemaansa omilla ajatuksillaan ja kysymyksillä
 osallistuu keskittyen ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan luku- ja kirjoitustaito on kehittynyt niin, että hän
 on edennyt alkavan lukemisen vaiheesta perustekniikan vahvistumisen vaiheeseen; hänen lukemisensa on
niin sujuvaa, että hän selviää ikäkaudelleen tarkoitettujen tekstien lukemisesta
 on alkanut jo tarkkailla lukiessaan, ymmärtääkö hän lukemaansa; hän pystyy jo tekemään päätelmiä lukemastaan
 osaa ilmaista itseään myös kirjallisesti niin, että hän selviää oman arkensa kirjoittamistilanteista, hän osaa
myös käyttää mielikuvitusta kirjoittaessaan
 osaa käsin kirjoittaessaan jo sitoa kirjaimia toisiinsa; hän osaa tuottaa omaa tekstiä myös tietokoneella
 osaa kirjoittaa helppoja ja tuttuja sanoja jo lähes virheettömästi ja on alkanut käyttää lauseissa lopetusmerkkejä ja lauseen alussa isoa kirjainta.
Oppilaan suhde kirjallisuuteen ja kieleen on rakentunut niin, että hän
 etsii itselleen sopivaa ja mieluisaa luettavaa; hän käyttää lukutaitoaan viihtymiseen ja myös löytääkseen
tietoa
 on lukenut ainakin muutamia, lukutaitoaan vastaavia lastenkirjoja, ja hänen medialukutaitonsa riittää ikäkaudelle suunnattujen ohjelmien seuraamiseen käyttämiseen
 pystyy tekemään ikäkaudelleen ominaisia havaintoja kielestä: hän rohkaistuu erittelemään sanojen tavu- ja
äännerakennetta, riimittelemään ja pohtimaan sanojen merkityksiä ja muotoja; hän osaa luetella kirjaimet
aakkosjärjestyksessä ja osaa käyttää aakkosjärjestystä
 on tottunut kielestä ja teksteistä puhuessaan käyttämään opetettuja käsitteitä.
Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta 5. luokan päättyessä



Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
rohkenee ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti erilaisissa tilanteissa ja haluaa kehittää ilmaisuja vuorovaikutustaitojaan; hän osaa käyttää puheenvuoron keskustelutilanteessa
 kertoo ja kuvailee omia havaintojaan ja ajatuksiaan sekä vertailee niitä toisten havaintoihin; hän pystyy jo
omassa viestinnässään jonkin verran ottamaan huomioon viestintätilanteen ja -välineen ja pyrkii siihen, että hänen oma viestinsä on ymmärrettävä ja saavuttaa vastaanottajan
 osaa kuunnella toisten ajatuksia ja osaa myös muodostaa omia mielipiteitä ja pyrkii perustelemaan niitä;
hän on tottunut arvioimaan kuulemaansa ja lukemaansa
 osaa tehdä puhutussa ja kirjoitetussa tekstissä käytetyistä keinoista viestin sisältöä ja viestintätilannetta
koskevia päätelmiä, pystyy pitämään tutulle yleisölle pienimuotoisen, selkeän suullisen esityksen; hän
osallistuu aktiivisesti ilmaisuharjoituksiin.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 on saavuttanut sujuvan peruslukutaidon
 osaa käyttää luetun ymmärtämistä parantavia strategioita
 tuntee tiedonhankinnan päävaiheet
 on tottunut käyttämään kirjastoa ja pystyy etsimään tarvitsemaansa tietoa painetuista ja sähköisistä lähteistä
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löytää pääasiat, myös teksteistä, joissa on sanoja, ääntä ja kuvia
 erottaa mielipiteen ikäisilleen sopivasta tekstistä ja pohtii tekstin luotettavuutta ja merkitystä itselleen
 käyttää lukutaitoaan sekä hyödykseen että huvikseen.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
 osaa tuottaa kirjallisesti ja suullisesti erilaisia tekstejä kuten kertomuksen, kuvauksen ja ohjeen
 suunnittelee ja ideoi tekstinsä sisältöä ja pystyy rakentamaan tietoon, kokemukseen ja mielikuvitukseen
perustuvia tekstejä; hänen kirjoitelmissaan on havaittavissa kirjoittajan oma ääni ja laajeneva sanavarasto
 ymmärtää lauserakenteiden ja kappalejaon merkityksen tekstin jäsentämisessä ja osaa käyttää tietoaan
kronologisesti etenevää tekstiä suunnitellessaan ja tuottaessaan; hän osaa käyttää teksteissään vaihtelevasti erimittaisia lauseita ja yhdistää niitä melko sujuvasti
 osaa tekstata, ja hänelle on kehittynyt luettava sidosteinen käsiala
 osaa tuottaa tekstiä myös tekstinkäsittelyohjelmilla
 hallitsee oikeinkirjoituksesta perusasiat ison ja pienen alkukirjaimen käytössä ja yhdyssanojen muodostamisessa, käyttää oikein lopetusmerkkejä ja on tottunut käyttämään myös muita välimerkkejä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
 hyödyntää kielellisiä havaintojaan ja taitojaan omien ja muiden tekstien ymmärtämisessä ja tuottamisessa
 on tottunut tarkastelemaan tekstiä kokonaisuutena ja erottelemaan sen osia, osaa etsiä ja luokitella tekstien sanoja eri perustein ja ryhmitellä sanoja merkityksen ja taivutuksen perusteella sanaluokkiin
 tietää, että verbeillä voi ilmaista aikaa ja persoonaa
 hahmottaa yksinkertaisen tekstin lauseista subjektin ja predikaatin sekä hahmottaa lauseen tekstin osaksi
 tuntee puhutun ja kirjoitetun kielimuodon eroja ja hyödyntää niiden työnjakoa jo omassa ilmaisussaan
 on lukenut luokan yhteiset kokonaisteokset, runsaasti lyhyitä tekstejä ja erilaisia valinnaisia kirjoja ja työstänyt niitä eri menetelmin
 pystyy valitsemaan itselleen mieluista luettavaa ja osaa kuvailla itseään lukijana; hän laajentaa lukemalla
tietämystään, saa elämyksiä ja kehittää mielikuvitustaan
 on tutustunut myös elokuvan, teatterin ja muun median keinoin rakennettuun fiktioon.
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8
Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän
 haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään
 osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa
 osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja
 edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri
mieltä
 tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi
 pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä
omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.
Oppilaan taito tulkita ja hyödyntää erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän
 osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa
 tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä
 lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen
 erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuuksista
 tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja
 osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut
 pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä
 osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia
 tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun
 pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista
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pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sananvalintojen, käytetyn kuvakielen,
lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn
 pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, että hän
 osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoja, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne
 tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan tekstejä tuottaessaan
 kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata
 pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia,
määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia
ja pohtivia tekstejä
 pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä
 osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tarpeen mukaan tiivistää tekstiään
 soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä.
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän
 on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen
 löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa perustella valintojaan
 on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja,
esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä;
kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän
 tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia
 pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa
 osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja
tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä
 tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan
 tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista
kielistä.
Suomi toisena kielenä
Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8


Arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki osa-alueet. Päättöarvioinnissa on otettava
huomioon, että oppilaan kielitaitoprofiili voi olla hyvinkin epätasainen.

Kielitaito
Kielen osaamisen taso luokalla 9 kielitaidon tasojen kuvausasteikon (opetussuunnitelman perusteet, liite)
mukaan B1.1–B1.2.
Kulttuuritaidot
Oppilas
 tuntee suomalaista yhteiskuntaa, kulttuuria ja suomalaisia tapoja
 ymmärtää monikielisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen ja arvostaa sitä
 ymmärtää ja osaa suhteuttaa suomalaisen kulttuurin arvoja omaan arvomaailmaansa
Kielenopiskelutaidot
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Oppilas
 on tottunut säännöllisesti käyttämään kielten opiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja

9.6 Kuvaus oppilaan tietostrategisesta osaamisesta peruskoulun päättövaiheessa
Liite lukuun 2.4
Peruskoulun päättyessä oppilas ymmärtää tietotekniikan ja tietoverkkojen mahdollisuudet
opiskelussa ja arkielämässään.
Hän asennoituu avoimesti kehittyvään tekniikkaan ja sovelluksiin. Hän on kriittinen tiedon
etsijä, muokkaaja ja tuottaja. Hän ymmärtää oikeutensa ja velvollisuutensa verkossa toimiessaan.
Hän osaa toimia tietoverkossa ja käyttää jotain verkko-oppimisympäristöä. Hän osaa hakea tietoa verkosta ja on tutustunut jonkin tietokannan käyttöön.
Oppilas hallitsee monipuolisesti jonkin tekstinkäsittelyohjelman. Hän on tutustunut kuvan
käsittelyyn ja taulukoiden laatimiseen sekä soveltanut taitojaan eri oppiaineissa ja teemakokonaisuuksissa sekä yksin työskennellen että yhteistyössä toisten kanssa.
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9.7 Suositus käyttäytymisen arviointikriteereiksi Oulussa
Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa koulun sääntöjä sekä hyviä tapoja. Oppilaan
käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan ikäkausi.

Käyttäytymisen arvosanaa annettaessa voidaan soveltaa seuraavia kriteereitä:
erinomainen
10




ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa positiivisella esimerkillä
muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin
toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja kouluyhteisön parhaaksi erilaisissa tilanteissa
osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa





kiitettävä
9
ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä
toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti
käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen







hyvä
8
käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla
noudattaa useimmiten koulun sääntöjä
käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti
pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti
osaa toimia ryhmässä






tyydyttävä
7
käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla
tuntee ja hyväksyy koulun säännöt
kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita
osaa tuetusti toimia ryhmässä






kohtalainen
6
suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristön
viihtyvyyteen
rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä
aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä
tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä



välttävä
5
erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön
tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi



hylätty
4
käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta



9.8 Kielitaidon tasojen kuvaamisasteikko
Kielen opetuksen ja oppimisen yleiseurooppalainen viitekehys ja sen suomalainen sovellus.
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.
Taitotaso A1
A1 Kielitaidon
.1 alkeiden
hallinta

A1 Kehittyvä
.2 alkeiskielitaito

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
* Ymmärtää erittäin rajallisen *Osaa vastata häntä koskeviin ykmäärän tavallisimpia sanoja
sinkertaisiin kysymyksiin lyhyin
ja fraaseja (tervehdyksiä, nilausein. Vuorovaikutus on puhemiä, lukuja, kehotuksia) arki- kumppanin varassa, ja puhuja
sissa yhteyksissä.
turvautuu ehkä äidinkieleen tai
eleisiin.
* Ei edes ponnistellen ymmär- * Puheessa voi olla paljon pitkiä
rä kuin kaikkein alkeellisinta
taukoja, toistoja ja katkoksia.
kieliainesta.
* Ääntäminen voi aiheuttaa suuria
ymmärtämisongelmia.
*Tarvitsee erittäin paljon
* Osaa hyvin suppean perusapua: toistoa, osoittamista,
sanaston ja joitakin opeteltuja vakäännöstä.
kioilmaisuja.
* Puhuja ei kykene vapaaseen tuotokseen, mutta hänen hallitsemansa harvat kaavamaiset ilmaisut
voivat olla melko virheettömiä.
*Ymmärtää rajallisen määrän *Osaa viestiä suppeasti joitakin
sanoja, lyhyitä lauseita, kyvälittömiä tarpeita ja kysyä ja vassymyksiä ja kehotuksia, jotka tata henkilökohtaisia perustietoja
liittyvät henkilökohtaisiin asikäsittelevissä vuoropuheluissa.
oihin tai välittömään tilantee- Tarvitsee usein puhekumppanin
seen.
apua.
* Joutuu ponnistelemaan
*Puheessa on taukoja ja muita
ymmärtääkseen yksinkerkatkoksia.
taisiakin lausumia ilman sel*Ääntäminen voi aiheuttaa usein
viä tilannevihjeitä.
ymmärtämisongelmia.

Luetun ymmärtäminen
*Tuntee kirjainjärjestelmän,
mutta ymmärtää tekstistä vain
hyvin vähän.
*Tunnistaa vähäisen määrän
tuttuja sanoja ja lyhyitä fraaseja ja osaa yhdistää niitä kuviin.
* Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes
hyvin ennakoitavassa yhteydessä on erittäin rajallinen.

*Ymmärtää nimiä, kylttejä ja
muita hyvin lyhyitä ja yksinkertaisia tekstejä, jotka liittyvät
välittömiin tarpeisiin.

Kirjoittaminen
*Osaa viestiä välittömiä tarpeita hyvin lyhyin ilmaisuin.
*Osaa kirjoittaa kielen kirjaimet ja
numerot kirjaimin, merkitä muistiin
henkilökohtaiset perustietonsa ja kirjoittaa joitakin tuttuja sanoja ja fraaseja.
*Osaa joukon erillisiä sanoja ja sanontoja.
* Ei kykene vapaaseen tuotokseen,
mutta kirjoittaa oikein muutamia sanoja ja ilmauksia.

*Osaa viestiä välittömiä tarpeita lyhyin lausein.
*Osaa kirjoittaa muutamia lauseita ja
fraaseja itsestään ja lähipiiristään
(esim. vastauksia kysymyksiin tai
* Tunnistaa yksinkertaisesta
muistilappuja).
tekstistä yksittäisen tiedon, jos * Osaa joitakin perussanoja ja savoi lukea tarvittaessa uudelnontoja ja pystyy kirjoittamaan hyvin
leen
yksinkertaisia päälauseita.

225

*Tarvitsee paljon apua: puheen hidastamista, toistoa,
näyttämistä ja käännöstä.

Taitotaso A1
A1.
3

Toimiva
alkeiskieli-taito

* Osaa hyvin suppean perussanaston, joitakin tilannesidonnaisia ilmaisuja ja peruskieliopin aineksia.
* Alkeellisessakin vapaassa puheessa esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.

Suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
* Ymmärtää yksinkertaisia *Osaa kertoa lyhyesti itsestään ja
lausumia
(henkilökohtaisia lähipiiristään. Selviytyy kaikkein
kysymyksiä ja jokapäiväisiä yksinkertaisimmista vuoropuheohjeita, pyyntöjä ja kieltoja) luista ja palvelutilanteista. Tarvitrutiinimaisissa keskusteluissa see joskus puhekumppanin apua.
tilanneyhteyden tukemana.
* Kaikkein tutuimmat jaksot suju* Pystyy seuraamaan yksinvat, muualla tauot ja katkokset
kertaisia, välittömiin tilanteiovat hyvin ilmeisiä.
siin tai omaan kokemukseen- *Ääntäminen voi joskus tuottaa
sa liittyviä keskusteluja.
ymmärtämisongelmia.
* Yksinkertaisenkin viestin
*Osaa rajallisen joukon lyhyitä, ulymmärtäminen edellyttää
koa opeteltuja ilmauksia, kesnormaalia hitaampaa ja kuuli- keisintä sanastoa ja perustason
jalle kohdennettua yleiskielis- lauserakenteita.
tä puhetta.
* Alkeellisessakin puheessa esiintyy paljon peruskielioppivirheitä.

* Kyky ymmärtää entuudestaan tuntematon sana edes
hyvin ennustettavassa yhteydessä on rajallinen.

Luetun ymmärtäminen
* Pystyy lukemaan tuttuja ja
joitakin tuntemattomia sanoja.
Ymmärtää hyvin lyhyitä viestejä, joissa käsitellään arkielämää ja rutiinitapahtumia tai
annetaan yksinkertaisia ohjeita.
* Pystyy löytämään tarvitsemansa yksittäisen tiedon lyhyestä tekstistä (postikortit, säätiedotukset).
* Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on
hyvin hidasta.

Kirjoittaminen
*Selviytyy kirjoittamalla kaikkein tutuimmissa, helposti ennakoitavissa
arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin liittyvissä tilanteissa.
*Osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä (yksinkertaisen postikortin, henkilötiedot, yksinkertainen sanelu).
* Osaa kaikkein tavallisimpia sanoja
ja ilmauksia, jotka liittyvät omaan
elämään tai konkreetteihin tarpeisiin.
Osaa kirjoittaa muutamia yksilauseisia virkkeitä.
* Alkeellisessakin vapaassa tuotoksessa esiintyy monenlaisia virheitä.

Taitotaso A2
A2.
1

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
Peruskie- * Pystyy ymmärtämään yksin- * Osaa kuvata lähipiiriään muuta- *Ymmärtää yksinkertaisia ja
li-taidon
kertaista puhetta tai seuraamin lyhyin lausein. Selviytyy yksin- kaikkein tavanomaisinta saalkuvaihe maan keskustelua aiheista,
kertaisista sosiaalisista kohtaami- nastoa sisältäviä tekstejä (ykjotka ovat hänelle välittömän sista ja tavallisimmista palvelutisityiskirjeitä, pikku-uutisia, artärkeitä.
lanteista. Osaa aloittaa ja lopettaa kisimpia käyttöohjeita).
lyhyen vuoropuhelun, mutta kyke* Pystyy ymmärtämään lyhyi- nee harvoin ylläpitämään pitem* Ymmärtää tekstin pääajaden, yksinkertaisten, itseään pää keskustelua.
tukset ja joitakin yksityiskohtia
kiinnostavien keskustelujen ja *Tuottaa sujuvasti joitakin tuttuja
parin kappaleen pituisesta

* Ulkoa opetellut fraasit voivat olla
oikein kirjoitettuja, mutta alkeellisimmassakin vapaassa tuotoksessa
esiintyy hyvin paljon kaikenlaisia virheitä.

Kirjoittaminen
* Selviytyy kirjoittamalla kaikkein rutiininomaisimmista arkitilanteista.
* Osaa kirjoittaa lyhyitä, yksinkertaisia viestejä (henkilökohtaiset kirjeet,
lappuset), jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin sekä yksinkertaisia, luettelomaisia kuvauksia hyvin tutuista aiheista (todellisista tai kuvitteellisista
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viestien (ohjeet, kuulutukset)
ydinsisällön sekä havaitsemaan aihepiirin vaihdokset tvuutisissa.
* Yksinkertaisenkin viestin
ymmärtäminen edellyttää
normaalilla nopeudella ja selkeästi puhuttua yleiskielistä
puhetta, joka usein täytyy lisäksi toistaa.

Taitotaso A2
A2.
2

Kehittyvä
peruskieli-taito

jaksoja, mutta puheessa on paljon
hyvin ilmeisiä taukoja ja vääriä
aloituksia.
* Ääntäminen on ymmärrettävää,
vaikka vieras korostus on hyvin ilmeistä ja ääntämisvirheistä voi
koitua satunnaisia ymmärtämisongelmia.
*Osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita (kuten menneen
ajan muotoja ja konjunktioita).
* Hallitsee kaikkein yksinkertaisimman kieliopin alkeellisessa vapaassa puheessa, mutta virheitä
esiintyy yhä paljon perusrakenteissakin.

tekstistä. Osaa paikantaa ja
verrata yksittäisiä tietoja ja
pystyy hyvin yksinkertaiseen
päättelyyn kontekstin avulla.
* Lyhyenkin tekstipätkän lukeminen ja ymmärtäminen on
hidasta.

* Osaa esittää pienen, luettelomaisen kuvauksen lähipiiristään ja sen
jokapäiväisistä puolista. Pystyy
osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Voi tarvita apua
keskustelussa ja vältellä joitakin
*Pystyy yleensä tunnistamaan aihepiirejä.
ympärillään käytävän keskus- *Puhe on välillä sujuvaa, mutta
telun aiheen. Ymmärtää taval- erilaiset katkokset ovat hyvin illista sanastoa ja hyvin rajalli- meisiä.
sen joukon idiomeja tuttuja
*Ääntäminen on ymmärrettävää,
aiheita tai yleistietoa käsittevaikka vieras korostus on ilmeistä
levässä tilannesidonnaisessa ja ääntämisvirheitä esiintyy.
puheessa.
*Osaa kohtalaisen hyvin tavallisen,
* Yksinkertaisenkin viestin
jokapäiväisen sanaston ja jonkin
ymmärtäminen edellyttää
verran idiomaattisia ilmaisuja.

*Osaa käyttää perustarpeisiin liittyvää konkreettia sanastoa ja perusaikamuotoja sekä yksinkertaisin sidossanoin (ja, mutta) liitettyjä rinnasteisia lauseita.
*Kirjoittaa kaikkein yksinkertaisimmat
sanat ja rakenteet melko oikein,
mutta tekee toistuvasti virheitä perusasioissa (aikamuodot, taivutus) ja
tuottaa paljon kömpelöitä ilmaisuja
vapaassa tuotoksessa.

Välittömän sosiaalisen kanssakäymisen perustarpeet ja lyhyt kerronta
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
* Ymmärtää tarpeeksi kyetäkseen tyydyttämään konkreetit
tarpeensa. Pystyy seuraamaan hyvin summittaisesti
selväpiirteisen asiapuheen
pääkohtia.

henkilöistä, tapahtumista, omista ja
perheen suunnitelmista).

*Ymmärtää pääasiat ja joitakin
yksityiskohtia muutaman kappaleen pituisista viesteistä
jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä (mainokset,
kirjeet, ruokalistat, aikataulut)
sekä faktatekstejä (käyttöohjeet, pikku-uutiset).
* Pystyy hankkimaan helposti
ennakoitavaa uutta tietoa tutuista aiheista selkeästi jäsennellystä muutaman kappaleen
pituisesta tekstistä. Osaa päätellä tuntemattomien sanojen
merkityksiä niiden kieliasusta
ja kontekstista.

Kirjoittaminen
* Selviytyy kirjoittamalla tavanomaisissa arkitilanteissa.
*Osaa kirjoittaa hyvin lyhyen, yksinkertaisen kuvauksen tapahtumista,
menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista tai elinympäristönsä arkipäiväisistä puolista (lyhyet
kirjeet, muistilaput, hakemukset, puhelinviestit).
*Osaa arkisen perussanaston, rakenteet ja tavallisimmat sidoskeinot.
* Kirjoittaa yksinkertaiset sanat ja rakenteet oikein, mutta tekee virheitä
harvinaisemmissa rakenteissa ja
muodoissa ja tuottaa kömpelöitä il-
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yleispuhekieltä, joka äännetään hitaasti ja selvästi. Toistoa tarvitaan melko usein.

Taitotaso B1
B1.
1

Toimiva
peruskieli-taito

Osaa useita yksinkertaisia ja myös * Tarvitsee usein uudelleen lu- maisuja.
joitakin vaativampia rakenteita.
kemista ja apuvälineitä teksti* Laajemmassa vapaassa pukappaleen ymmärtämiseksi.
heessa esiintyy paljon virheitä perusasioissa (esim. verbien aikamuodoissa) ja ne voivat joskus
haitata ymmärrettävyyttä.

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
*Osaa kertoa tutuista asioista
*Ymmärtää pääajatukset ja
myös joitakin yksityiskohtia. Selkeskeisiä yksityiskohtia puviytyy kielialueella tavallisimmista
heesta, joka käsittelee kouarkitilanteista ja epävirallisista
lussa, työssä tai vapaakeskusteluista. Osaa viestiä itselaikana säännöllisesti toistuvia leen tärkeistä asioista myös hieteemoja mukaan lukien lyhyt man vaativammissa tilanteissa.
kerronta. Tavoittaa radiouutis- Pitkäkestoinen esitys tai käsitteelten, elokuvien, tv-ohjelmien ja liset aiheet tuottavat ilmeisiä vaiselkeiden puhelinviestien
keuksia.
pääkohdat.
*Pitää yllä ymmärrettävää puhetta,
vaikka pitemmissä puhejaksoissa
* Pystyy seuraamaan yhteiesiintyy taukoja ja epäröintiä.
seen kokemukseen tai yleis*Ääntäminen on selvästi ymmärtietoon perustuvaa puhetta.
rettävää, vaikka vieras korostus on
Ymmärtää tavallista sanastoa joskus ilmeistä ja ääntämisvirheitä
ja rajallisen joukon idiomeja.
esiintyy jonkin verran.
*Osaa käyttää melko laajaa joka* Pitemmän viestin ymmärtä- päiväistä sanastoa ja joitakin yleiminen edellyttää normaalia hi- siä fraaseja ja idiomeja. Käyttää
taampaa ja selkeämpää
useita erilaisia rakenteita.
yleiskielistä puhetta. Toistoa
* Laajemmassa vapaassa putarvitaan silloin tällöin.
heessa kielioppivirheet ovat tavall.
(esim. artikkeleita ja päätteitä
puuttuu), mutta ne haittaavat harvoin ymmärrettävyyttä.

Luetun ymmärtäminen

Kirjoittaminen

*Pystyy lukemaan monenlaisia, muutaman sivun pituisia
tekstejä (taulukot, kalenterit,
kurssiohjelmat, keittokirjat) tutuista aiheista ja seuraamaan
tekstin pääajatuksia, avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia
myös valmistautumatta.

* Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävän, jonkin verran yksityiskohtaistakin arkitietoa välittävän tekstin tutuista, itseään kiinnostavista todellisista tai kuvitelluista aiheista.

* Pystyy seuraamaan tuttua
aihetta käsittelevän parisivuisen tekstin pääajatuksia,
avainsanoja ja tärkeitä yksityiskohtia.
* Arkikokemuksesta poikkeavien aiheiden ja tekstin yksityiskohtien ymmärtäminen
voi olla puutteellista.

*Osaa kirjoittaa selväpiirteisen sidosteisen tekstin liittämällä erilliset
ilmaukset peräkkäin jaksoiksi (kirjeet, kuvaukset, tarinat, puhelinviestit). Pystyy välittämään tehokkaasti
tuttua tietoa tavallisimmissa kirjallisen viestinnän muodoissa.
*Osaa useimpien tutuissa tilanteissa
tarvittavien tekstien laadintaan riittävän sanaston ja rakenteet, vaikka
teksteissä esiintyy interferenssiä ja
ilmeisiä kiertoilmaisuja.
* Rutiininomainen kieliaines ja perusrakenteet ovat jo suhteellisen virheettömiä, mutta jotkut vaativammat
rakenteet ja sanaliitot tuottavat ongelmia.
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Taitotaso B1
B1.
2

Sujuva
peruskieli-taito

Selviytyminen arkielämässä
Kuullun ymmärtäminen
* Ymmärtää selväpiirteistä
asiatietoa, joka liittyy tuttuihin
ja melko yleisiin aiheisiin jonkin verran vaativissa yhteyksissä (epäsuora tiedustelu,
työkeskustelut, ennakoitavissa olevat puhelinviestit).
* Ymmärtää pääkohdat ja tärkeimmät yksityiskohdat ympärillään käytävästä laajemmasta muodollisesta ja epämuodollisesta keskustelusta.
* Ymmärtäminen edellyttää
yleiskieltä tai melko tuttua aksenttia sekä satunnaisia toistoja ja uudelleenmuotoiluja.
Nopea syntyperäisten välinen
keskustelu ja vieraiden aiheiden tuntemattomat yksityiskohdat tuottavat vaikeuksia.

Puhuminen
*Osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja
vertaillen ja selostaa myös muita
aiheita, kuten elokuvia, kirjoja tai
musiikkia. Osaa viestiä varmasti
useimmissa tavallisissa tilanteissa.
Kielellinen ilmaisu ei ehkä ole kovin tarkkaa.
*Osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Vaikka taukoja
ja katkoksia esiintyy, puhe jatkuu
ja viesti välittyy.
*Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää, vaikka intonaatio ja painotus eivät ole aivan kohdekielen
mukaisia.
*Osaa käyttää kohtalaisen laajaa
sanastoa ja tavallisia idiomeja.
Käyttää myös monenlaisia rakenteita ja mutkikkaitakin lauseita.
* Kielioppivirheitä esiintyy jonkin
verran, mutta ne haittaavat harvoin
laajempaakaan viestintää.

Luetun ymmärtäminen
* Pystyy lukemaan muutaman
kappaleen pituisia tekstejä
monenlaisista aiheista (lehtiartikkelit, esitteet, käyttöohjeet,
yksinkertainen kaunokirjallisuus) ja selviää myös jonkin
verran päättelyä vaativista
teksteistä käytännönläheisissä
ja itselleen tärkeissä tilanteissa.
* Pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja useammasta
muutaman sivun pituisesta
tekstistä suorittaakseen jonkin
tehtävän.
* Pitkien tekstien jotkin yksityiskohdat ja sävyt saattavat
jäädä epäselviksi.

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
Luetun ymmärtäminen
B2. Itsenäi* Ymmärtää asiallisesti ja kie- *Osaa esittää selkeitä, täsmällisiä *Pystyy lukemaan itsenäisesti
1
sen kieli- lellisesti kompleksisen pu- kuvauksia monista kokemuspiiriin- muutaman sivun pituisia tekstaidon pe- heen pääajatukset, kun se sä liittyvistä asioista, kertoa tunte- tejä (lehtiartikkeleita, novelleja,
rustaso
käsittelee konkreetteja tai muksista sekä tuoda esiin tapahviihde- ja tietokirjallisuutta, raabstrakteja aiheita. Pystyy tumien ja kokemusten henkilökoh- portteja ja yksityiskohtaisia ohseuraamaan yleisesti kiinnos- taisen merkityksen. Pystyy osallis- jeita) oman alan tai yleisistä
tavaa yksityiskohtaista ker- tumaan aktiivisesti useimpiin käy- aiheista. Tekstit voivat käsitel-

Kirjoittaminen
*Osaa kirjoittaa henkilökohtaisia ja
julkisempiakin viestejä, kertoa niissä
uutisia ja ilmaista ajatuksiaan tutuista abstrakteista ja kulttuuriaiheista,
kuten musiikista tai elokuvista.
* Osaa kirjoittaa muutaman kappaleen pituisen jäsentyneen tekstin
(muistiinpanoja, lyhyitä yhteenvetoja
ja selostuksia selväpiirteisen keskustelun tai esityksen pohjalta).
Osaa esittää jonkin verran tukitietoa
pääajatuksille ja ottaa lukijan huomioon.
* Hallitsee melko monenlaiseen kirjoittamiseen tarvittavaa sanastoa ja
lauserakenteita. Osaa ilmaista rinnasteisuutta ja alisteisuutta.
*Pystyy kirjoittamaan ymmärrettävää
ja kohtuullisen virheetöntä kieltä,
vaikka virheitä esiintyy vaativissa rakenteissa, tekstin jäsentelyssä ja tyylissä ja vaikka äidinkielen tai jonkin
muun kielen vaikutus on ilmeinen.

Kirjoittaminen
* Osaa kirjoittaa selkeitä ja yksityiskohtaisia tekstejä monista itseään
kiinnostavista aihepiireistä, tutuista
abstrakteista aiheista, rutiiniluonteisia asiaviestejä sekä muodollisempia
sosiaalisia viestejä (arvostelut, liikekirjeet, ohjeet, hakemukset, yhteen-
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rontaa (uutiset, haastattelut,
elokuvat, luennot).
* Ymmärtää puheen pääkohdat, puhujan tarkoituksen,
asenteita, muodollisuusastetta ja tyyliä. Pystyy seuraamaan laajaa puhetta ja monimutkaista argumentointia,
jos puheen kulku on selvästi
merkitty erilaisin jäsentimin
(sidesanat, rytmitys). Pystyy
tiivistämään tai ilmaisemaan
kuulemastaan avainkohdat ja
tärkeät yksityiskohdat.
* Ymmärtää suuren osan ympärillään käytävästä keskustelusta, mutta voi kokea vaikeaksi ymmärtää useamman
syntyperäisen välistä keskustelua, jos nämä eivät mitenkään helpota sanottavaansa.

tännöllisiin ja sosiaalisiin tilanteisiin sekä melko muodollisiin keskusteluihin. Pystyy säännölliseen
vuorovaikutukseen syntyperäisten
kanssa vaikuttamatta tahattomasti
huvittavalta tai ärsyttävältä. Kielellinen ilmaisu ei aina ole täysin tyylikästä.
*Pystyy tuottamaan puhejaksoja
melko tasaiseen tahtiin, ja puheessa on vain harvoin pitempiä
taukoja.
*Ääntäminen ja intonaatio ovat
selkeitä ja luontevia.
*Osaa käyttää monipuolisesti kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa mukaan lukien idiomaattinen ja
käsitteellinen sanasto. Osoittaa
kasvavaa taitoa reagoida sopivasti
tilanteen asettamiin muotovaatimuksiin.
* Kieliopin hallinta on melko hyvää,
eivätkä satunnaiset virheet yleensä haittaa ymmärrettävyyttä.

lä abstrakteja, käsitteellisiä tai
ammatillisia aiheita, ja niissä
on tosiasioita, asenteita ja
mielipiteitä.
*Pystyy tunnistamaan kirjoittajan ja tekstin tarkoituksen, paikantamaan useita eri yksityiskohtia pitkästä tekstistä. Pystyy nopeasti tunnistamaan
tekstin sisällön ja uusien tietojen käyttöarvon päättääkseen,
kannattaako tekstiin tutustua
tarkemmin.
* Vaikeuksia tuottavat vain pitkien tekstien idiomit ja kulttuuriviittaukset.

vedot).
*Osaa kirjoittaessaan ilmaista tietoja
ja näkemyksiä tehokkaasti ja kommentoida muiden näkemyksiä. Osaa
yhdistellä tai tiivistää eri lähteistä
poimittuja tietoja omaan tekstiin.
* Osaa laajan sanaston ja vaativia
lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi. Sävyn ja tyylin joustavuus
on rajallinen, ja pitkässä esityksessä
voi ilmetä hyppäyksiä asiasta toiseen.
* Hallitsee melko hyvin oikeinkirjoituksen, kieliopin ja välimerkkien käytön, eivätkä virheet johda väärinkäsityksiin. Tuotoksessa saattaa näkyä
äidinkielen vaikutus. Vaativat rakenteet sekä ilmaisun ja tyylin joustavuus tuottavat ongelmia.

Taitotaso B2 Selviytyminen säännöllisessä kanssakäymisessä syntyperäisten kanssa
B2.2 Toimiva itsenäinen
kielitaito

Kuullun ymmärtäminen
* Ymmärtää elävää tai tallennettua, selkeästi jäsentynyttä
yleiskielistä puhetta kaikissa
sosiaalisen elämän, koulutuksen ja työelämän tilanteissa
(myös muodollinen keskustelu
ja syntyperäisten välinen vilkas
keskustelu).
* Pystyy yhdistämään vaativia
tehtäviä varten kompleksista ja
yksityiskohtaista tietoa kuulemistaan laajoista keskusteluista

Puhuminen
*Osaa pitää valmistellun esityksen
monenlaisista yleisistäkin aiheista.
Pystyy tehokkaaseen sosiaaliseen
vuorovaikutukseen syntyperäisten
kanssa. Osaa keskustella ja neuvotella monista asioista, esittää ja kommentoida vaativia ajatuskulkuja ja kytkeä sanottavansa toisten puheenvuoroihin. Osaa ilmaista itseään varmasti,
selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Esitys voi olla kaavamaista, ja puhuja turvautuu toisinaan

Luetun ymmärtäminen
*Pystyy lukemaan itsenäisesti
usean sivun pituisia, eri tarkoituksiin laadittuja kompleksisia tekstejä (päivälehtiä, novelleja, kaunokirjallisuutta). Jotkin näistä voivat
olla vain osittain tuttuja tai tuntemattomia, mutta henkilön itsensä
kannalta merkityksellisiä.
* Pystyy tunnistamaan kirjoittajan
asennoitumisen ja tekstin tarkoituksen. Pystyy paikantamaan ja

Kirjoittaminen
*Osaa kirjoittaa selkeitä, yksityiskohtaisia, muodollisia ja epämuodollisia tekstejä monimutkaisista todellisista tai kuvitelluista tapahtumista ja kokemuksista
enimmäkseen tutuille ja toisinaan tuntemattomille lukijoille. Osaa kirjoittaa esseen, muodollisen tai epämuodollisen
selostuksen, muistiinpanoja jatkotehtäviä
varten ja yhteenvetoja.
*Osaa kirjoittaa selkeän ja jäsentyneen
tekstin, ilmaista kantansa, kehitellä ar-
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tai esityksistä. Osaa päätellä
ääneen lausumattomia asenteita ja sosiokulttuurisia viitteitä
sekä arvioida kriittisesti kuulemaansa.
* Ymmärtää vieraita puhujia ja
kielimuotoja. Huomattava taustamelu, kielellinen huumori ja
harvinaisemmat idiomit ja kulttuuriviittaukset saattavat yhä
tuottaa vaikeuksia.

Taitotasot C1-C2
C1.1 Taitavan kielitaidon perustaso

kiertoilmauksiin.
*Osaa viestiä spontaanisti, usein hyvinkin sujuvasti ja vaivattomasti satunnaisista epäröinneistä huolimatta.
*Ääntäminen ja intonaatio ovat hyvin
selkeitä ja luontevia.
* Hallitsee laajasti kielelliset keinot ilmaista konkreetteja ja käsitteellisiä,
tuttuja ja tuntemattomia aiheita varmasti, selkeästi ja tilanteen vaatimaa
muodollisuusastetta noudattaen. Kielelliset syyt rajoittavat ilmaisua erittäin
harvoin.
* Kieliopin hallinta on hyvää. Usein
puhuja korjaa virheensä itse, eivätkä
virheet haittaa ymmärrettävyyttä.

Selviytyminen monissa vaativissa kielenkäyttötilanteissa
Kuullun ymmärtäminen
Puhuminen
*Ymmärtää suhteellisen vai- *Osaa pitää pitkähkön, valmistellun
vattomasti pitempääkin pu- muodollisenkin esityksen. Pystyy othetta tai esitystä (elokuvia, tamaan aktiivisesti osaa monimutkailuentoja, keskusteluja, väitte- siin käsitteellisiä ja yksityiskohtia sisällyjä) erilaisista tutuista ja ylei- täviin tilanteisiin ja johtaa rutiiniluonteisistä aiheista myös silloin, sia kokouksia ja pienryhmiä. Osaa
kun puhe ei ole selkeästi jä- käyttää kieltä monenlaiseen sosiaalisenneltyä
ja
sisältää seen vuorovaikutukseen. Tyylilajien ja
idiomaattisia ilmauksia ja re- kielimuotojen vaihtelu tuottaa vaikeukkisterinvaihdoksia.
sia.
*Ymmärtää hyvin erilaisia
*Osaa viestiä sujuvasti, spontaanisti ja
äänitemateriaaleja yksityislähes vaivattomasti.
kohtaisesti ja puhujien välisiä *Osaa vaihdella intonaatiota ja sijoittaa
suhteita ja tarkoituksia tunnis- lausepainot oikein ilmaistakseen kaiktaen.
kein hienoimpiakin merkitysvivahteita.
*Vieras aksentti tai hyvin
*Sanasto ja rakenteisto ovat hyvin laamurteellinen puhekieli tuotta- jat ja rajoittavat ilmaisua erittäin harvat vaikeuksia.
voin. Osaa ilmaista itseään varmasti,
selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla.
*Kieliopin hallinta on hyvää. Satunnaiset virheet eivät hankaloita ymmärtämistä, ja puhuja osaa korjata ne itse.

yhdistämään useita käsitteellisiä
tietoja monimutkaisista teksteistä.
Ymmärtää riittävästi tiivistääkseen
pääkohdat tai ilmaistakseen ne
toisin sanoin.

gumentteja systemaattisesti, analysoida,
pohtia ja tiivistää tietoa ja ajatuksia.
* Kielellinen ilmaisuvarasto ei rajoita havaittavasti kirjoittamista.

* Vaikeuksia tuottavat vain pitkien * Hallitsee hyvin kieliopin, sanaston ja
tekstien harvinaisemmat idiomit ja tekstin jäsennyksen. Virheitä voi esiintyä
harvinaisissa rakenteissa ja idiomaattikulttuuriviittaukset.
sissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa.

Luetun ymmärtäminen
*Ymmärtää yksityiskohtaisesti pitkähköjä, kompleksisia tekstejä eri
aloilta.
*Pystyy vaihtelemaan lukutapaansa tarpeen mukaan. Osaa
lukea kriittisesti ja tyylillisiä vivahteita arvioiden sekä tunnistaa kirjoittajan asennoitumisen ja tekstin
piilomerkityksiä. Pystyy paikantamaan ja yhdistämään useita käsitteellisiä tietoja monimutkaisista
teksteistä, tiivistämään ne ja tekemään niistä vaativia johtopäätöksiä.
*Vaativimmat yksityiskohdat ja
idiomaattiset tekstikohdat saattavat vaatia useamman lukukerran
tai apuvälineiden käyttöä.

Kirjoittaminen
*Pystyy kirjoittamaan selkeitä, hyvin jäsentyneitä tekstejä monimutkaisista aiheista, ilmaisemaan itseään täsmällisesti
ja ottamaan huomioon vastaanottajan.
Osaa kirjoittaa todellisista ja kuvitteellisista aiheista varmalla, persoonallisella
tyylillä käyttäen kieltä joustavasti ja monitasoisesti. Pystyy kirjoittamaan selkeitä
ja laajoja selostuksia vaativistakin aiheista.
*Osoittaa, että hallitsee monia keinoja
tekstin jäsentämiseksi ja sidosteisuuden
edistämiseksi.
*Kielellinen ilmaisuvarasto on hyvin laaja. Hallitsee hyvin idiomaattiset ilmaukset
ja tavalliset sanonnat.
* Hallitsee erittäin hyvin kieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen. Virheitä voi
esiintyä satunnaisesti idiomaattisissa ilmauksissa sekä tyyliseikoissa.

9.9 Oulun kaupungin kieliohjelma
Oulun kaupungin kieliohjelma tuli voimaan 1.8.2003. Kielen opiskelu voidaan aloittaa leikinomaisesti ja toiminnallisesti mahdollisuuksien mukaan 1. tai 2. luokalla. Varsinainen kielenopetus alkaa 3. luokalla. Oulun kaupungin 11 koulualueen jokaisessa koulussa tarjotaan A-kielenä englantia, ranskaa, ruotsia, saksaa
ja venäjää. Ryhmä muodostetaan, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. Jos omaan kouluun ei muodostu 12 oppilaan ryhmää, alueen koulut sopivat tarvittaessa yhdessä, missä koulu(i)ssa opetus järjestetään. Mikäli kieliryhmiä ei muodostu oman alueen kouluihin, tehdään yhteistyötä yli aluerajojen.
Oppilaan matkakustannukset korvataan, jos koulumatka on vähintään 5 km.
Peruskoulun toinen, vapaaehtoinen A-kieli alkaa 5. luokalla. Kieli voi olla englanti, espanja, ranska, saksa tai venäjä. Ryhmä muodostetaan, mikäli kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. Kuten ensimmäisen A-kielen kohdalla, myös vapaaehtoisen A-kielen kohdalla tehdään tarvittaessa yhteistyötä saman alueen koulujen kesken tai yli aluerajojen. Vapaaehtoinen A-kieli on vapaaehtoinen valintapäätökseen asti. Valittuaan kielen oppilas opiskelee sitä perusopetuksen loppuun saakka. Oppilas voidaan vapauttaa vapaaehtoisen kielen opiskelusta mikäli opinnot rasittavat häntä huomattavasti sairauden tai muun vastaavan
syyn vuoksi. Huoltaja voi hakea vapautusta lukuvuoden lopussa perustellulla kirjeellä rehtorilta ensin opettajan kanssa keskusteltuaan. Jos oppilaan A-kieli on
muu kuin englanti, oppilaan tulee valita vapaaehtoiseksi A-kieleksi englanti. Vapaaehtoisen A-kielen tuntimäärä on sekä 5. että 6. luokalla 3 vuosiviikkotuntia.
Yläluokilla 7–9 kieltä opiskellaan 2 vuosiviikkotuntia. Vuosiluokilla 8 ja 9 kieli sisältyy valinnaisiin aineisiin. Oppilaan matkakustannukset korvataan, jos koulumatka on vähintään 5 km.
A-kielten tuntijako
1
2
3
4
5
6
7
8
9
yht.
Luokat
A-kieli
(x)
(x)
2
2
2
2
2
3
3
16
Vapaaehtoinen
3
3
2
2*
2*
12
A-kieli
(x) varhennettu kielenopetus, mahdolliset tunnit koulun tuntikehyksestä
* Vuosiluokilla 8–9 vapaaehtoinen A-kieli sisältyy oppilaan valinnaisiin aineisiin.
B1-kieli on Oulun kouluissa ruotsi, mikäli oppilas ei ole aloittanut ruotsia A-kielenä.
Valinnaisen B-kielen (B2) opiskelu alkaa 8. luokalla. B2-kielen tuntimäärä on sekä 8. että 9. luokalla 2 vuosiviikkotuntia. Valinnaiskieliä voivat olla espanja,
ranska, saksa, venäjä tai jokin muu kieli. Ryhmä perustetaan, jos kielen valinneita on vähintään 12 oppilasta. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä yli kielirajojen.
Koulut voivat järjestää lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia, jotka laaditaan koulukohtaisesti tai yhteistyössä muiden koulualueiden koulujen kanssa.
Erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen oppilaiden kieltenopetus järjestetään oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa
määritetyllä tavalla.
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10 KOULUN OMAT LIITTEET
10.1 Koulun tietostrategia

1

2

Mainio mylly
Ryllyti rylly mainio
mylly, se rytisee ja
jytisee, se mutisee ja
tutisee, ja mut-terit
rutisee.

Mainio
mylly

Ryllyti rylly mainio
mylly, se rytisee ja
jytisee, se mutisee
ja tutisee, ja mutterit rutisee.

Rattaillaan se ymmärtää ja oppii lisää
elämää.

Rattaillaan se ymmärtää ja oppii lisää
elämää.

Pöllönkankaan koulun TVT-strategia
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Pöllönkankaan koulu
19.5.2005
TVT-työryhmä
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Sisällysluettelo
Johdanto
Tavoitteet
Oppilaalle
Opettajille
Sisällöt
Luokat 1-3
Luokat 4-6
Luokat 7-9

2
3
3
3
4
4
4
5

1. Johdanto

Tässä opetussuunnitelmaan kiinteästi liittyvässä strategiassa käsitellään tieto- ja viestintätekniikan
suhdetta koko koulutyöhön. Oppilaiden lisäksi huomiota kiinnitetään myös opettajien valmiuksiin
ja asenteisiin.
Lyhenne TVT tulee sanoista tieto- ja viestintätekniikka ja strategialla puolestaan tarkoitetaan taitoa
voittaa sota. Kansan suussa sana strategia tarkoittaa kuitenkin yleisemmin suunnitelmia toimenpiteistä, joilla jokin asia saadaan etenemään niin, että tavoite saavutetaan. Jotta voisimme tehdä TVTstrategian, pitää meidän siis ensiksi määritellä tavoitteet, johon strategialla pyritään.

TVT on käsitteenä laaja. Siihen sisältyy sanat tieto, viestintä ja tekniikka. Koulun toimintaan on aina liittynyt tietojen ja taitojen jakamiseen. Viestintä puolestaan liittyy laajemmin koko koulun ja yhteiskunnan toimintaan. Tekniikalla tarkoitetaan jonkin tarkoitusperän saavuttamiseksi tarvittavien
tarkoituksenmukaisimpien ja säästävimpien keinojen tuntemusta ja käyttötaitoa. TVT-strategiassa
tekniikalla tarkoitetaan tietokonetta ja siihen liittyviä ohjelmia ja oheislaitteita.

Tietokone ei aina välttämättä ole tarkoituksenmukaisin väline jonkin asian tekemiseksi, mutta toisaalta tietokoneen käyttö on lisääntynyt vuosi vuodelta, joten koulun on pysyttävä kehityksessä mukana. Jotta koulu voi tarjota oppilaille parhaan mahdollisen pohjan myös tieto- ja viestintäteknisissä
asioissa, pitää opettajien pyrkiä olemaan mukana tieto- ja viestintäteknisessä kehityksessä. Opettajien ei tule tyrmätä uusia tietoteknisiä asioita vaan heidän tulee kokeilla ja testata. Vain näin he pystyvät muodostamaan mielipiteen, joka ei perustu ennakkoluuloihin. Mitä kykenevämpiä opettajat
ovat tietokoneen käytön suhteen sitä paremmin he pystyvät arvioimaan niitä asioita, joita kannattaa
tehdä tietokoneen avulla. Oleelliseksi asiaksi nousee siis opettajien kouluttautuminen – joko itsenäisesti taikka erilaisia kursseja suorittamalla. Toinen tärkeä asia on se, että koulun tietokoneet ja ohjelmistot ovat riittävän uusia ja toimivia. Lisäksi koulun tulee resursoida riittävästi tietokoneiden ja
laitteiston ylläpitoon.
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2. Tavoitteet

2.1 Oppilaalle

Tavoitteena on, että peruskoulun päättäessään koulumme oppilas
a) omaa tietotekniikan perustaidot: tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, kuvankäsittely, sähköposti
sekä erilaiset tietokoneeseen liittyvät oheislaitteet, kuten digitaalikamera ja skanneri
b) osaa käyttää tehokkaasti ja monipuolisesti eri tietolähteitä ja osaa suhtautua kriittisesti niiden
kautta saatavaan informaatioon
c) pystyy tuottamaan koulun yleisen tutkielmamallin (liite 1) mukaisen tutkielman itsenäisesti koulun yhteisen tutkielmantekoprosessin mukaisesti (liite 2)

2.2 Opettajille

Tavoitteena on, että jokainen koulumme opettaja
a) on tietoinen koulun yhteisestä tutkielmantekoprosessista ja ohjaa oppilaat tekemään kirjalliset
tutkielmat sen mukaisesti
b) omaa kaikki ne tiedot ja taidot, jotka oppilaan edellytetään oppivan tässä strategiassa
c) tiedostaa tietotekniikkaan liittyvät mahdollisuudet (mm. riihi vuorovaikutteisena oppimisympäristönä)
d) osaa hyödyntää tietotekniikkaa eriyttämisessä
e) käyttää tietokonetta koulun sisäisenä - sekä kodin ja koulun välisenä viestivälineenä (Helmi)
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3. Sisällöt

3.1 Luokat 1-3

Luokilla 1-3 keskeisimmät tavoitteet liittyvät tietokoneeseen ja ohjelmiin tutustumiseen. Pääpaino
on tekstinkäsittelyohjelmaan tutustumisessa ja tiedonhaussa.

A. Tekstinkäsittelyohjelma:
-

tiedoston tallentaminen

-

tiedoston avaaminen

-

tekstin rivitys (automaattinen)

-

kappaleen vaihtaminen (enter)

-

otsikointi (merkkimuotoilu)

-

manuaalinen tavutus

B. Tiedonhaku:
-

kirjallisista lähteistä

-

tietyistä selkeistä sähköisistä lähteistä,

3

Mainio mylly
Ryllyti rylly mainio
mylly, se rytisee ja
jytisee, se mutisee
ja tutisee, ja mutterit rutisee.
Rattaillaan se ymmärtää ja oppii lisää
elämää.

jotka opettaja on läpikäynyt ennalta

3.2 Luokat 4-6
4

Mainio
mylly

Luokilla 4-6 harjoitellaan lisää tekstinkäsittelyn ominaisuuksia. Lisäksi tutustutaan sähköpostiin ja opettajan kiinnostuksen mukaan mahdollisesti myös kuvankäsittelyyn ja riihioppimisympäristöön.

Ryllyti rylly mainio
mylly, se rytisee ja jytisee, se mutisee ja
tutisee, ja mut-terit
rutisee.

A. Tekstinkäsittelyohjelma:
Rattaillaan se ymmärtää ja oppii lisää
elämää.

-

marginaalien asettaminen

-

merkkimuotoilut

-

tutkielman kirjoittaminen ulkoisten muotovaatimusten mukaisesti noudattaen koulun yhteistä
tutkielmantekoprosessimallia (liite 2)

-

lähdeviittaukset

-

kuvien lisääminen
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B. Tiedon haku:
-

tietyistä selkeistä sähköisistä lähteistä , jotka opettaja on ennalta tutkinut

-

hakukoneet ja kyselyiden suorittaminen

-

mietitään yhdessä oppilaiden kanssa, onko tieto asiallista ja voiko lähteeseen luottaa

C. Sähköposti:
-

jaetaan tunnukset oppi.edu.ouka.fi-palvelimelle

-

harjoitellaan sähköpostin kirjoittamista web-mailin avulla

-

korostetaan hyvän kielen merkitystä sähköpostin kirjoittamisessa

-

tutustutaan nettietikettiin

D. Riihi (opettajan kiinnostuksen mukaan)
-

tunnusten jakaminen

-

tutkielman tekeminen riiheen ohjatusti, vaihe vaiheelta, ei kopioiden, vihkoa hyväksi käyttäen

-

asiallisen palautteen antaminen toisten töistä

E. Kuvankäsittely ja digitaalikamera (opettajan kiinnostuksen mukaan)
-

itse otettujen kuvien muokkaamista

3.3 Luokat 7-9:

Luokilla 7-9 pääpaino on eri ohjelmien syventävässä ja ennen kaikkea soveltavassa käytössä. Pääpaino keskittyy jo alaluokilla opittujen ohjelmien käyttöön. Päävastuu ohjelmien teknisten ominaisuuksien opettamisesta on äidinkielen ja matematiikan opettajilla. Yläluokilla oppilas joutuu ottamaan enemmän vastuuta omista töistänsä, joten mm. tiedon tallentaminen ja siirtäminen kodin ja
koulun välillä korostuu. Tästä johtuen oppilaille opetetaan heti 7. luokan alussa samba-verkkolevyn
käyttö sekä sähköpostin liitetiedostojen lähettäminen. Lisäksi oppilaille jaetaan Helmi-tunnukset.

A. Äidinkieli:
-

harjoitellaan tekstinkäsittelyohjelmasta ne tärkeimmät toiminnot, joiden avulla oppilas pystyy
tuottamaan ulkoiset muotovaatimukset täyttävän tutkielman (rivitys, kappaleen vaihtuminen,
merkkimuotoilu, marginaalit, kuvan lisääminen)

-

perehdytään koulussa tuotettavan tutkielman ulkoisiin muotovaatimuksiin (liite1)

239
-

harjoitellaan tutkielman tekemistä koulun yhteisen tutkimusprosessimallin (liite 2) mukaisesti

-

perehdytään nettietikettiin

B. Kuvataide:
-

tutustutaan digitaalikameran, skannerin ja kuvankäsittelyohjelman käyttöön

C. Matematiikka:
-

harjoitellaan Samba-verkkolevyjen käyttöä sekä annetaan Helmi-tunnukset, 7lk:n alussa

-

harjoitellaan sähköpostin liitetiedoston lähettämistä

-

tutustutaan excel-taulukkolaskentaohjelmaan (laskukaavat ja diagrammit), 8lk

D. Fysiikka:
-

käytetään excel-taulukkolaskentaohjelmaa sekä tekstinkäsittelyohjelmaa (työselostukset ja diagrammit)

E. Historia ja muut aineet:
-

tutustutaan tuoreen tiedon hakuun erilaisista sähköisistä lähteistä ja samalla harjoitellaan hakupalveluiden ja hakukoneiden tehokasta käyttöä

-

tutkielmat tehdään koulun yhteisen tutkimusprosessimallin (liite 2) mukaisesti siten, että tutkielmat täyttävät ulkoiset muotovaatimukset (liite 1)
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Liite 1: Tutkielman yleiset muotovaatimukset
Kansisivu

Sisällysluettelo

Sivu
Tutkielman ulkoiset muotovaatimukset
Kansisivu:
- otsikko keskellä sivua
- oikeassa alakulmassa koulun nimi, oppilaan nimi sekä päivämäärä
Reunukset:
- Ylä: 2,5cm
- Ala: 2,5 cm
- Vasen: 2,5cm
- Oikea: 2,5cm
Fontti:
- Times New Roman
- Koko: 12 tai 14
Kappale:
- Riviväli: 1,5
- Kappaleiden välissä yksi tyhjä
kappale
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TUTKIVAN OPPIMISEN PROSESSIN MALLI-OPPILAAN VERSIO
©Timo Fordell/Patamäen koulu 141103
MIKÄ ON AIHE/AIHEPIIRI?
onko aihe annettu vai saako sen valita itse?
millaisia rajoituksia on annettu?
mitä asiaa haluat tutkia tarkemmin?
onko sinulla ONGELM(I)A, mihin haluat löytää ratkaisun?
teetkö työn yksin/parina/ryhmässä?
jos EI yksin, niin jaatteko aiheen osa-alueisiin?
 tehokkuus: kaikilla tekemistä
 vastuu kaikilla yhtä suuri, ei vapaamatkustajia

MITÄ TIEDÄN/LUULEN TIETÄVÄNI ENTUUDESTAAN?
kirjoita nykyiset tietosi lyhyesti käsikirjoitusvihkoon
- ranskalaisin viivoin
- ajatuskartan muotoon

5

MITÄ TIETOJA OMA OPPIKIRJA SISÄLTÄÄ?
-

6

oliko sinulla tätä ennen puutteellista tai virheellistä tietoa?
tuliko sinulle uutta tietoa?
JOS tuli, niin lisää ne muistiinpanoihisi
voit käyttää ERI VÄREJÄ (etenkin ajatuskartassa) erottamaan eri lähteistä löytämiäsi tietoja
millaisia kysymyksiä sinulle tulee mieleen aiheesta? KIRJOITA ne muistiin!
mikä/mitkä asia(t) erityisesti kiinnostavat sinua erityisesti?
- KIRJOITA ne muistiin!

TEE RUNKOSUUNNITELMA AIHEESTA
-

yhdistä aikaisemmat tietosi ja oppikirjan tiedot
keksi aiheeseen sopivat väliotsikot muistiinpanojesi pohjalta
kirjoita lyhyesti kysymysten muotoon, mihin asioihin
haluat löytää vastauksen tai täydennä AJATUSKARTTAASI

6.1 NÄYTÄ RUNKOSUUNNITELMA
OPETTAJALLE
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7

TIEDONHANKINTA
-

yritä löytää runkosuunnitelman kysymyksiin vastauksia
MITÄ tietoa tarvitsen?
MISTÄ JA MITEN löydän tarvitsemaani tietoa?
kirjaa hyödylliset tietolähteet/tiedot muistiin käsikirjoitusvihkoosi
arvioi, MIKÄ TIETO ON sinulle
ARVOKASTA, TARPEELLISTA JA LUOTETTAVAA
ONKO SINULLA SELKEÄ KÄSITYS SIITÄ, MITÄ OLET TEKEMÄSSÄ?
TÄYDENNÄ runkosuunnitelmasi uuden tiedon pohjalta
mieti, MISSÄ JÄRJESTYKSESSÄ esität asiat ja MITKÄ ASIAT
LIITTYVÄT TOISIINSA
tunnetko tarvitsevasi vielä LISÄÄ TIETOA? MITÄ?
MISTÄ JA MITEN jatkan tiedonhankintaani?

NÄYTÄ TÄYDENNETTY RUNKOSUUNNITELMA OPETTAJALLE
- ota huomioon opettajan antama palaute

8

ALOITA OMA TUOTOKSESI (RIIHEEN)

- tekemäsi runkosuunnitelma ja aiheesta löytämäsi tiedot ovat sinulle ”alusta”, jolle alat
nyt tehdä omaa työtäsi:
1.
Kirjoita omin sanoin. ÄLÄ KOPIOI!
2. Mieti, mitä otat mukaan ja mitä jätät pois.
MUISTA, ETTÄ MÄÄRÄ EI KORVAA LAATUA !
3. Seuraa saamaasi palautetta kommenttipalstalla ja tee siellä ehdotettuja muutoksia työhösi, jos ne ovat mielestäsi järkeviä.
4. Keskustele aiheesta muiden kanssa ja anna palautetta heidän töistään (myös
kommenttipalstalla.)
5. Mieti, miten voit havainnollistaa esitystäsi:
kuvat, kartat, kuviot, ääni, video, linkit…
6. Muokkaa työsi ulkoasua mahdollisimman selkeäksi ja mielenkiintoiseksi.
ÄLÄ KUITENKAAN KIKKAILE!
- kirjainkoko, värit, alleviivaukset…
- MUISTA: avainsanat ja kirjallisuusluokka

9

TARKISTUTA TYÖSI OPETTAJALLA (PAPERIVERSIONA)
-

-

sitten kun mielestäsi oma työsi on valmis eli…
…OLETKO YMMÄRTÄNYT ITSE KIRJOITTAMASI?
… onko kaikki tärkeä ja olennainen mukana?
… onko asioiden esitysjärjestys oikea ja järkevä?
… syntyykö asioista selkeä , ymmärrettävä kokonaisuus?
eli liittyvätkö asiat toisiinsa?
... toimivatko tekemäsi linkit?
tarkista vielä OIKEINKIRJOITUS!
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10

MUOKKAA JA KORJAA TYÖTÄSI
-

-

korjaa merkityt oikeinkirjoitusvirheet
tee tarvittavat lisäykset/muutokset
kirjoita TIIVISTELMÄ AIHEESTASI = TIETOTIMANTTI
lisää käyttämäsi LÄHTEET mahdollisimman tarkasti(=muutkin ne löytävät)
- tekijä(t), lähteen nimi, kustantaja, painovuosi, toimiva www-osoite…
lisää OMA ARVIOINTISI työstäsi ja työskentelystäsi
- mitä uutta olet oppinut? miten ja mistä löysit tietoa?
- miten onnistuit? mikä oli helppoa/vaikeaa?
- arvioi omaa työtäsi( siis työntekoa)
arvioi omaa aikaansaannostasi
LISÄÄ ARVIOINTIOHJEITA LÖYDÄT LIITTEESTÄ!

11

ONNEKSI OLKOON! TYÖSI ON NYT VALMIS!
-

oletko valmis loppupalautteeseen?
siirretäänkö työsi mediateekkiin?
olethan määritellyt
- avainsanat?
- kirjallisuusluokan?
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10.1.1.1.1 TUTKIVAN OPPIMISEN PROSESSIN MALLI-OPETTAJAN VERSIO
Timo Fordell Patamäen koulu 141103
A. TEHTÄVÄN ANTO
- motivaation ja mielenkiinnon herättäminen
- mitä, miten ja MIKSI?
- aiheen valinta: pohdintaa ja suunnittelua
- valinnan mahdollisuus esim. aiheessa, esitysmuodossa…
- tekijä(t) ja työnjako
- mahdolliset kysymykset ja ongelmat, joihin lähdetään hakemaan prosessissa vastauksia

B.

RUNKOSUUNNITELMA
- aiheen alustava jäsentäminen
- esim. erilliseen käsikirjoitusvihkoon
- omat aikaisemmat tiedot & oma oppikirja
- mahdollisten aikaisempien tietojen puutteellisuuden tai virheellisyyden tiedostaminen ja niiden oikaiseminen
- väliotsikoiden ideoiminen
- muodostavat työn ”luurangon”, rakenteen, jonka
ympärille lähdetään keräämään ”lihaa”
- sisällöt lyhyesti ranskalaisin viivoin kysymysmuodossa tai ajatuskartan muotoon

1. TARKISTUS
- opettaja varmistaa, että runkosuunnitelma on tehty ja
hyväksyy sen
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11.1 C.

TIEDONHANKINTA

-

tässä vaiheessa oppilaalla on käsitys, mitä tietoa
on vailla, vrt. runkosuunnitelman kysymykset,
ajatuskartta ja runkosuunnitelman väliotsikot
- mistä ja miten: tietokirjat, hakuteokset, romput,
kirjasto, internet…
- systemaattisen tiedonhaun suunnittelua
- tietolähteiden luotettavuuden ja hyödyllisyyden
arviointi tiedonhankinnan aikana
- hyödyllisten tietolähteiden kirjaaminen muistiin
käsikirjoitusvihkoon
- oma näkökulma täsmentyy
=> runkosuunnitelman täydentäminen eli se, mihin lopputulokseen oppilas pyrkii

2. TARKISTUS
- opettaja hyväksyy täydennetyn runkosuunnitelman ja antaa palautetta

D. OMAN TUOTOKSEN ALOITTAMINEN =
KIRJOITTAMISVAIHE
1. kirjoittaminen: oman ajatteluprosessin seurauksena syntyneen tiedonrakenteen ”ulkoistaminen”,
omaa tekstiä omasta näkökulmasta
JOS tässä vaiheessa suoria lainauksia, niin selkeät
lähdeviitteet
2. tiivistäminen, valinta: mitä otan ja mitä jätän
pois? = olennaisen erottaminen epäolennaisesta
3. interaktiivisuus: työnaikainen seuranta ja palautteen anto
(kommenttipalstan kautta)
4. kommunikatiivisuus: oppilaita rohkaistaan antamaan
palautetta toisilleen ja keskustelemaan myös muiden töistä jo
työskentelyn aikana (huom. asiallisuus!)
5. havainnollistaminen: lisätään kuvaa, ääntä, videota ja
linkkejä
6. visuaalisuus: muokataan ulkoasua selkeäksi ja
mielenkiintoiseksi
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3. TARKISTUS
- (paperiversiona), kun oppilas ilmoittaa tuotoksensa
olevan mielestään valmis
- erityinen huomio oikeinkirjoitukseen

E. MUOKKAUSVAIHE

-

oppilas jatkomuokkaa työtään saamansa palautteen
pohjalta
- mahdolliset lisäykset, korjaukset etenkin oikeakielisyydessä
- oppilas kirjoittaa esityksestään TIIVISTELMÄN,
missä hän lyhyesti ja ytimekkäästi kertoo pääasiat
- lisätään oman työn/ työskentelyn arviointi ja
käytetyt lähteet
= VALMIS TUOTOS

4. TARKISTUS
- lopullinen palaute/ mahdollinen arvosana
- oppilaalle oma paperiversio projektikansioon/vihkoon
- mahdollinen siirto mediateekkiin
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Luokkien muodostaminen,
huhti-toukokuu

LV:n tunnit toukokuun puoliväli

Ryhmäyttämispäivä koulun
alkaessa

Vanhempainilta elokuussa
"Seiskalla"

X

X

X

X

t

X

X
X

X
X

(X)

ä
X

X

X

s

(X)

X

ä

X
X

X
X

X

X
X
X

X

X

s

(X)

X

X
X

X
X
X
X

Oppilaskohtaiset keskustelut, syyskuu

Seiskalle-ilta

Arviointikeskustelut, huhtikuu

Nivelpalaverit luokittain,
huhtikuu

Rehtori
Apulaisjohtaja alaluokat
Apulaisjohtaja yläluokat
Erityisopettaja alaluokat
Erityisopettaja yläluokat
7. lk:n luokanvalvojat
6. lk:n luokanopettajat
Oppilaanohjaaja
Kuraattori
Psykologi
Koulunkäyntiavustajat
Tukioppilaat
Terveydenhoitaja
Nuorisotoimi
Poliisi
Oppilaat
Huoltajat

Ohjaustunnit 6.lk:lla, 2 x
1h, huhtikuu

10.2 Nivelvaihe taulukkomuodossa

X

X
o
m
a
o
h
j
e
l
m
a

X

X
X
X
X
X

X

X
X
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10.3 Tiedonsiirtolomake 7. luokalle siirryttäessä
Koulun nimi________________________
Osoite____________________________

Opiskelutietojen siirtolomake
opiskelun järjestämiseksi

Lomake täytetään yhteistyössä oppilaan, opettajan ja/tai erityisopettajan sekä huoltajan kanssa. Koululle
toimitetaan lisäksi luokkakohtainen yhteenveto luetun ymmärtämisen ja oikeinkirjoituksen kokeista, jotka oppilaat ovat suorittaneet luokassa yhdessä opettajan ja/tai erityisopettajan kanssa.

Oppilas _______________________________

Syntymäaika ___________________

Lähettävä koulu: Pöllönkankaan koulu
Yhteyshenkilö___________________________

Puhelinnumero _________________

Oppilaan ja/tai huoltajan arvio oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeesta

Opin helposti_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tarvitsen tukea___________________________________________________________
________________________________________________________________________

Opettajan/erityisopettajan arvio opetuksen järjestämisessä huomioon otettavista asioista

Oppilaan vahvuudet________________________________________________________
________________________________________________________________________
Oppilas tarvitsee tukea ja ohjausta ____________________________________________
________________________________________________________________________

Kaveritoiveet

Oppilas saa esittää kaksi kaveritoivetta, jotka pyritään ottamaan huomioon luokkia muodostettaessa.
___________________________________

_________________________________
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Kielet:
A1-kieli: _________________________

A2-kieli: __________________________

S2 eli suomi vieraana kielenä, oma äidinkieli ____________________________
Aikaisemmat opetusjärjestelyt
HOJKS seuraavissa oppiaineissa
_______________________________

alkaen ___________________________

_______________________________

alkaen ___________________________

_______________________________

alkaen ___________________________

Henkilökohtainen oppimissuunnitelma seuraavissa oppiaineissa
________________________________

alkaen ___________________________

________________________________

alkaen ___________________________

Muut tuki- ja erityisjärjestelyt
________________________________

alkaen ___________________________

________________________________

alkaen ___________________________

Perusopetuslain 40 §:n 2. momentin mukaan voidaan 7. luokalle siirryttäessä luovuttaa opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Vanhemmat voivat antaa luvan myös muiden tietojen luovuttamiseen.
Huoltajaan otetaan yhteyttä muiden tietojen luovuttamiseksi.
Kaikki oppilasta koskevat tiedot saa luovuttaa vastaanottavalle koululle.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Muun tukiverkoston yhteystiedot
________________________________________________________________________

Muuta huomioon otettavaa (esim. suor. tutkimukset, hoito, todetut allergiat ym.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Oulussa ____ / ____ 200___
_______________________
Oppilaan allekirjoitus

_______________________
Opettajan allekirjoitus

_____________________
Huoltajan allekirjoitus
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10.4 Ryhmittämisjakson ohjelmarunko
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10.5 Tiedonsiirtolomake toiseen kouluun siirryttäessä
Koulun nimi________________________

Opiskelutietojen siirtolomake
opiskelun järjestämiseksi

Osoite____________________________

Oppilas _______________________________

Syntymäaika ___________________

Lähettävä koulu _________________________
Yhteyshenkilö___________________________

Puhelinnumero _________________

Oppilaan ja/tai huoltajan arvio oppilaan vahvuuksista ja tuen tarpeesta
Opin helposti_____________________________________________________________
________________________________________________________________________

Tarvitsen tukea___________________________________________________________
________________________________________________________________________

Opettajan/erityisopettajan arvio opetuksen järjestämisessä huomioon otettavista
asioista
Oppilaan vahvuudet________________________________________________________
________________________________________________________________________
Oppilas tarvitsee tukea ja ohjausta ____________________________________________
________________________________________________________________________

Muuta huomioon otettavaa (esim. kielivalinnat, suor. tutkimukset, hoito, todetut allergiat
ym.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_____________________
Oppilaan allekirjoitus

_______________________
Huoltajan allekirjoitus

_____________________
Opettajan allekirjoitus
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10.6 Toimenpiteet kiusaamiseen puuttumiseksi
Ennakoiva työ:
-koulurauhan julistaminen:
Esim. yhteinen koulun oma tapahtuma, jossa koulun jokaiselta luokkaasteelta oppilas lukemassa julistusta tai valtakunnallisen koulurauhan julistamisen kuunteleminen.
-koulun yhteiset tapahtumat, joissa yhteishenkeä luodaan
-välituntivalvonta
-myönteisen käyttäytymisen huomioiminen ja palkitseminen sekä epäasialliseen käyttäytymiseen puuttuminen välittömästi
-erilaisuuden sietämiseen ohjaaminen
-kirje opolle 7. luokan syksyllä:
Noin 2-3 viikkoa koulun alettua oppilaat kirjoittavat kirjeen, jossa yhtenä
osana he kertovat ”ököttely”-kokemuksistaan ja havainnoistaan. Muutaman
viikon kuluttua opo haastattelee oppilaita ja tarpeen mukaan asioita viedään oppilashuoltotyöryhmään. Opo myös seuraa tilannetta.
-opettaja voi teettää luokassa kyselyn kiusaamisesta
-uusi oppilas perehdytetään ja sopeutumista seurataan
-kummiluokat ja tukioppilastoiminta
-1-6 luokilla luokkasääntöjen tekeminen
-luokkakokoukset ja luokanvalvojan tunnit
Koulukiusaamiseen puuttuminen:
-koulun kotisivuille kehitetään linkki koulukiusaamisen ilmoittamiseen
-jos kiusaamista esiintyy:
> opettaja selvittelee mahdollisuuksien mukaan tilannetta
> opettaja vie asian ja asianosaiset apulaisjohtajalle tai rehtorille sekä antaa taustatiedot
> jatkotoimet määrittelee rehtori tai apulaisjohtaja

10.7 Itsearviointikaavakkeet luokille 1-9
Oppilaat täyttävät itsearviointikaavakkeet tunnilla. Lisäksi 1-6 -luokkien opettajat
merkitsevät omat arvionsa kaavakkeisiin. Arviointi käydään läpi oppilaan ja huoltajien
kanssa. Itsearviointikaavakkeet kootaan oppilaiden omiin arviointikansioihin.
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1 LK ITSEARVIOINTI

AR-VI-OIN-TI



ni-mi

huoltajan allekirjoitus

KOU-LU-LAI-SEN TAI-DOT

An-nan työ-rau-han.

Kuun-te-len an-ne-tut oh-jeet.

Huo-leh-din ko-ti-teh-tä-vis-tä-ni.

Huo-leh-din kou-lu-tar-vik-keis-ta-ni.

Täs-sä o-len hy-vä.

MI-NÄ

O-PE









Tä-tä pi-tää har-joi-tel-la.

Huoltajien terveiset opettajalle:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2 LK ITSEARVIOINTI

ARVIOINTI :



nimi

huoltajan allekirjoitus

Koululaisen taidot
Annan työrauhan.

Keskityn tehtäviin.

Kuuntelen annetut ohjeet.

Viittaan ahkerasti

Huolehdin kotitehtävistäni.

Huolehdin koulutarvikkeistani.

Tässä olen hyvä.

minä

ope













Tätä pitää harjoitella.

Huoltajien terveiset opettajalle:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3 LK ITSEARVIOINTI
___________________________

nimi
___________________________

Rastita sopivin vaihtoehto.

KÄYTTÄYTYMINEN

huoltajan allekirjoitus

AINA
minä ope

USEIMMITEN
minä
ope

JOSKUS
minä
ope

EI KOSKAAN
minä
ope

AINA
minä ope

USEIMMITEN
minä
ope

JOSKUS
minä
ope

EI KOSKAAN
minä
ope

Annan työrauhan.
Käyttäydyn hyvin.
Noudatan sovittuja sääntojä.
Keskityn tehtäviini.

OPISKELUTAIDOT
Kuuntelen annetut ohjeet.
Viittaan ja osallistun
tuntityöskentelyyn.
Huolehdin kotitehtävistäni.
Huolehdin koulutarvikkeistani.

Tässä olen hyvä:

Tässä tarvitsen tukea:

Huoltajien terveiset opettajalle:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4. - 6. ITSEARVIOINTI

___________________________

nimi ja luokka
___________________________

huoltajan allekirjoitus

KÄYTTÄYTYMINEN JA HUOLELLISUUS
AINA
minä ope

USEIMMITEN
minä

ope

JOSKUS
minä

ope

EI KOSKAAN
minä

ope

Käyttäydyn asiallisesti.
Kielenkäyttöni on asiallista.
Annan työrauhan.
Noudatan sovittuja sääntöjä.
Otan toiset huomioon.
Huolehdin läksyistä ja
koulutarvikkeista.

OPISKELUTAIDOT
AINA
minä ope

USEIMMITEN
minä

ope

JOSKUS
minä

ope

EI KOSKAAN
minä

Kuuntelen ohjeita.
Keskityn tehtäviin.
Viittaan ja osallistun
tuntityöskentelyyn.
Työskentelen oma-aloitteisesti
ja itsenäisesti.
Uskallan esittää oman
mielipiteeni.
Osaan työskennellä ryhmässä
ja teen oman osuuteni.
Tässä olen hyvä / näitä asioita minun pitää vielä harjoitella:
__________________________________________________________________________________

Huoltajien terveisiä koululle:
___________________________________________________________________

ope
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7. – 9. ITSEARVIOINTI
______________________
nimi ja luokka

______________________
huoltajan allekirjoitus

KÄYTTÄYTYMINEN, HUOLELLISUUS JA ASENNOITUMINEN KOULUTYÖHÖN
MELKEIN AINA

USEIMMITEN

JOSKUS

EI KOSKAAN

MELKEIN AINA

USEIMMITEN

JOSKUS

EI KOSKAAN

Käyttäydyn asiallisesti ja kohteliaasti
Kielenkäyttöni on
asiallista
Annan työrauhan ja
edistän omalla käytökselläni työrauhan pysymistä
Noudatan koulun
järjestyssääntöjä
Otan toiset huomioon
Huolehdin kouluasioistani (aikataulut, läksyt, koulutarvikkeet yms.)
Suhtaudun koulutyöhön myönteisesti

OPISKELUTAIDOT
Kuuntelen annetut
ohjeet ja toimin niiden mukaan
Keskityn annettuihin tehtäviin
Olen aktiivinen
tunneilla
Työskentelen omaaloitteisesti ja itsenäisesti
Esitän mielipiteeni
asiallisesti.
Kykenen työskentelemään ryhmässä.

Näissä asioissa olen hyvä:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Näissä asioissa haluaisin kehittyä:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Huoltajien terveisiä koululle: (Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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10.8 Koulun kestävän kehityksen ohjelma
Kestävän kehityksen ohjelma - Pöllönkangas-pk
[Näytä johdanto]

[Näytä vain valitut]

1. Ympäristöasioiden suunnittelu, organisointi ja kehittäminen
1.1. Ympäristöasioiden hoidon tila
Tavoitteet:
Oppilaitoiksella on käsitys omaan toimintaansa liittyvistä haitallisista ympäristövaikutuksista.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Koulussa on tehty ympäristökartoitus korkeintaan kaksi vuotta
sitten.

0-1.00

0,00

1,00

Koulun johto seuraa vuositasolla sähkön, kaukolämmön, veden
ja jätehuollon kulutusta.

0-2.00

0,00

0,00

1.2. Oppilaitoksen ympäristöarviot
Tavoitteet:
- Kestävä kehitys on mainittu koulun toiminta-ajatuksessa tai opetussuunnitelman arvopohjassa.
- Tunnetaan "Oulun opetustoimen kestävän kehityksen ohjelma" -asiakirja.

Menetelmä
Opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä on huomioitu ja kirjattu keskeisesti kestävän kehityksen tulevaisuuteen tähtäävä rooli koulun opetussuunnitelmaan.

pisteet 04-05 05-06
0-3.00

0,00

0,00

1.3. Ympäristöohjelma
Tavoitteet:
- Koulu valitsee Oulun opetustoimen kestävän kehityksen kriteereistä vuosittaiset tavoitteet omaan kestävän
kehityksen edistämisohjelmaansa ja pyrkii siten määrätietoisesti edistämään sen eri osa-alueita. Koulujen on
saavutettava vuosittaiset minimitasot.

Menetelmä
Tavoitteet kirjataan lukuvuoden alussa työsuunnitelman liitteeksi ja itsearviointi suoritetaan lukuvuoden lopussa.

pisteet 04-05 05-06
0-3.00

0,00

0,00

1.4. Sitoutuminen ja yhteistyö
Tavoitteet:
- Koulun rehtori, opettajat ja muu henkilöstö ovat sitoutuneet kestävän kehityksen ja ympäristöasioiden edistämiseen oppilaitoksessaan.
- Ympäristötyötä tehdään johdon, henkilöstön ja oppilaiden yhteistyönä.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Koulun henkilökunta toimii sovittujen käytänteiden mukaisesti.

0-1.00

0,00

0,00

Rehtori osallistuu ympäristöryhmän työskentelyyn

0-1.00

0,00

0,00

259

1.5. Ympäristöohjeet, vastuut, koulutus ja viestintä
Tavoitteet:
- Yhtenäisen toiminnan takaamiseksi koulussa on kirjallisia ohjeita ylläpitotoimista.
- Kestävän kehityksen vastuuhenkilöt koulutetaan ja heidän toimenkuvansa on kirjattuna kaikkien tiedossa.
- Opettajilla on valmiuksia oman alansa kestävän kehityksen asioiden käsittelyyn opetuksessaan.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-1.00

0,00

0,00

Koululla on energiansäästöön kirjalliset ohjeet vastuuhenkilöineen.

0-1.00

0,00

0,00

Koululla on vedensäästöön kirjalliset ohjeet vastuuhenkilöineen.

0-1.00

0,00

0,00

Vastuuhenkilöt ovat saaneet alaansa liittyvää koulutusta.

0-1.00

0,00

0,00

0-1.00

0,00

0,00

Koululla on jätehuoltoon kirjalliset ohjeet vastuuhenkilöineen.

Opettajat ovat saaneet omaan oppiaineeseensa liittyvää täydennyskoulutusta kestävästä kehityksestä.

1.6. Ympäristö- ja työsuojelulainsäädäntö
Tavoitteet:
- Koulu tuntee uuden työturvallisuuslain sisällön sekä kunnalliset jätehuollon määritykset. Säädökset on
huomioitu koulun toiminnan järjestämisessä.

Menetelmä
Työturvallisuuslain mainitsemat "poikkeamat" kirjataan ja analysoidaan lukuvuoden lopussa.

pisteet 04-05 05-06
0-2.00

0,00

0,00

1.7. Turvallisuus ja toiminta hätätilanteissa
Tavoitteet:
- Mahdolliset koulussa tapahtuvat onnettomuus- ja hätätilanteet sekä niihin liittyvät turvallisuus- ja ympäristöriskit on tunnistettu.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-2.00

0,00

0,00

0-1.00

0,00

0,00

Varauloskäynnit ovat selvästi merkittyjä ja niistä on esteetön
kulku.

1-3.00

0,00

0,00

Kiinteistössä on jauhesammuttimia ja sammutuspeitteitä.

1-3.00

0,00

0,00

Palovaroittimet ovat asianmukaisilla paikoilla.

1-3.00

0,00

0,00

Koululla on turvallisuuskansio, joka sisältää mm. turvallisuus-,
pelastautumis- ja kriisisuunnitelman.
Poistumisharjoituksia pidetään vuosittain.

260

2. Opetus, osallistuminen, yhteistyö ja oppiminen
2.1 Opetussuunnitelma
Tavoitteet:
Koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa täsmennetään yleisiä kestävän kehityksen tavoitteita oman koulun
erityispiirteet huomioiviksi.
- Kestävän kehityksen osa-alueet ovat mukana kaikkien oppiaineiden tavoitteissa ja sisällöissä
- Opetussuunnitelma kannustaa ympäristökasvatuksessa kokemuksellisten, toiminnallisten ja elämyksellisten
työtapojen käyttöön
- Opetussuunnitelma on jatkuvasti ajan tasalla

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Kestävä kehitys sisältyy koko koulun ja eri oppiaineiden tavoitteisiin.

0-2.00

0,00

0,00

Opetussuunnitelmassa on mainittu koulun toimintaympäristön
erityispiirteet huomioivia kestävän kehityksen tavoitteita.

0-2.00

0,00

0,00

Opetussuunnitelmaa päivitetään ja opetusta arvioidaan säännöllisesti.

0-1.00

0,00

0,00

0-1.00

0,00

0,00

Koulussa tehdään vuosittain kestävän kehityksen raportti.

2.2. Opetussuunnitelma
Tavoitteet:
- Koulussa on saatavissa ajantasaista opetusmateriaalia sekä yleisiin ympäristöasioihin että oppiaineisiin liittyen.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Koulussa on ympäristöasioiden seurantaan ja tutkimiseen erilaisia tutkimusvälineitä.

0-2.00

0,00

0,00

Koululla on ajankohtaista aineistoa (kirjoja, lehtiä, cd-romeja
jne.) kestävän kehityksen opettamiseen ja opiskeluun.

0-2.00

0,00

0,00

2.3. Opettajien ympäristöosaaminen
Tavoitteet:
- Opettajat hallitsevat oman oppiaineensa keskeiset ympäristöasiat.
- Koululla on suunnitelma kestävän kehityksen aiheiden täydennyskoulutuksen järjestämiseksi.

Menetelmä
Opettajat osallistuvat kestävän kehityksen aiheisiin liittyviin
koulutuksiin.

pisteet 04-05 05-06
0-1.00

0,00

0,00

2.4. Yhteistyö opetuksen toteuttamisessa
Tavoitteet:
- Opetussuunnitelman kestävän kehityksen osa-alueiden toteuttamiseksi koulun toimintakulttuuri kannustaa
opettajia yhteistyöhön.
- Koululla on yhteisiä kestävän kehityksen hankkeita vanhempien, muiden koulujen, järjestöjen, yritysten tai
viranomaisten kanssa.

Menetelmä
Kestävän kehityksen asioita käsitellään säännööisesti opetta-

pisteet 04-05 05-06
0-1.00

0,00

0,00
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jankokouksissa ja koko henkilökunnan kokouksissa.
Koululla on yhteisiä kestävän kehityksen hankkeita vanhempien, muiden koulujen, järjestöjen, yritysten tai viranomaisten kanssa.

0-2.00

0,00

0,00

2.5. Ympäristökasvatus
Tavoitteet:
- Opetus tukee oppilaiden kasvua ympäristötietoisiksi kansalaisiksi, jotka pystyvät arvioimaan toimiensa ympäristövaikutukset ja niiden merkityksen.
- Ympäristökasvatuksen kolme elementtiä: tieto ympäristöstä, toimiminen ympäristössä sekä toimiminen ympäristön puolesta, hdistyvät opetuksessa toisiinsa.
- Koulu toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja totuttaa oppilaat huomioimaan ympäristöasiat
päivittäisissä toimintatavoissaan.
- opetus lisää ympäristöherkkyyttä ja tukee omakohtaisen luontosuhteen muodostumista tarjoamalla myönteisiä elämyksellisiä luontokokemuksia.
- Oppilaat harjaantuva vaikuttamaan oman koulun, lähiympäristön ja yhteiskunnan päätöksentekoon.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-5.00

0,00

0,00

Opetuksessa tuodaan esille ihmisen riippuvuus luonnosta ja
tuetaan oppilasta näkemään yhteydet ihmisten toiminnan, oman
elämäntavan ja ympäristön hyvinvoinnin välillä.

0-5.00

0,00

0,00

Opiskelijat osallistuvat oman koulun ympäristöasioiden hoidon
tilan kartoitukseen ja seurantaan.

1-1.00

0,00

0,00

1-1.00

0,00

0,00

Oppilas osaa tutkia omaa kulutuskäyttäytymistään ja tehdä
ekologisesti kestäviä valintoja.

1-1.00

0,00

0,00

Toimiminen ympäristössä
Luontoa ja rakennettua ympäristöä käytetään oppimisympäristönä:

0-4.00

0,00

0,00

- Leirikoulut (1/4 pistettä toteutuneesta leirikoulusta)

0-2.00

0,00

0,00

- Luonnon havaitseminen ja tutkiminen

0-2.00

0,00

0,00

- Elämykselliset opetusmenetelmät (aistiharjoitukset, sadut, aiteet jne)

0-3.00

0,00

0,00

- Rakennettua- ja kulttuuriympäristöä käytetään oppimisympäristönä

0-2.00

0,00

0,00

0-1.00

0,00

0,00

0-1.00

0,00

0,00

0-2.00

0,00

0,00

Tieto ympäristöstä
Oppilaille annetaan eri oppiaineissa ajantasaista perustietoa ympäristöongelmista, ekologiasta, ympäristönsuojelusta ja kestävästä kehityksestä sekä omista vaikutusmahdollisuuksista.

Oppilas osaa tutkia tuotteiden elinkaarta.

- Luontoretket (1 piste = retkellä olleiden luokkien määrä / koulun luokkien
määrä)

Toimiminen ympäristön puolesta
Oppilaat osallistuvat koulun kestävän kehityksen ohjelman lukuvuoden tavoitteiden valintaa.
Oppilas tietää miten kansalainen voi Suomessa vaikuttaa oman
elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen.
Koulu osallistuu viranomaisten tai järjestöjen kestävän kehityk-
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sen projekteihin.
Koululla on kansainvälistä yhteistoimintaa ympäristöasioissa.

0-1.00

0,00

0,00

Koulussa järjestetään vuosittain kestävän kehityksen teemapäivä.

0-1.00

0,00

0,00

Oppilaat osallistuvat oman koulun tai lähiympäristön siivoukseen.

0-1.00

0,00

0,00

Muu ympäristöteko (esim. Lintujen talviruokinta, pöntötys, oppikirjadivari)

0-2.00

0,00

0,00

Koulussa on oppilaskunta tms. oppilaiden vaikuttamiskanava.

0-1.00

0,00

0,00

3. Ylläpitotoiminnot
3.1. Materiaalin käyttö ja hankinnat
Tavoitteet:
MATERIAALEJA SÄÄSTÄVÄT TYÖTAVAT, esimerkkejä:
- Opetusmateriaalin käytössä
- Kopioinnissa (mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisia kopioita)
- Turhien tulosteiden välttämisessä
- Kopioiden tyhjän puolen käyttämisessä piirustus- ja suttupaperina. (Onko monistuskoneen/tulostimen läheisyydessä laatikkoa virheellisille kopioille ja tulosteille?)
- Pakkausmateriaalin hyödyntämisessä askartelussa
HANKINNAT, esimerkkejä:
- Käytössä on kierrätyskirjoja. (Kirjaa tilattaessa on jo mietitty sen kestävyys usealla käyttäjällä.)
- Koulutustarvikkeissa on ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita.
- Monistuspaperi on joutsenmerkittyä.
- Tulostimien ja monistuskoneen värikasetit/säiliöt ovat kierrätettäviä.
- Paristojen sijaan käytetään ladattavia akkuja.
- Siivouksessa käytettävät pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä.
- Keittolassa/ruokalassa käytettävät pesuaineet ovat ympäristöystävällisiä.
- Käsipyyhepaperien käyttöä pyritään vähentämään. (Esim. luokissa on siivousliinat pöytien pyyhkimistä varten.)
- Kouluun hankittavat koneet ja laitteet ovat ympäristöystävällisiä.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-0.25

0,00

0,00

Selvitysten pohjalta on tehty käytännön toimenpiteitä

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaita ja henkilöstöä on ohjattu säästämään materiaaleja.

0-0.25

0,00

0,00

Koulussa on selvitetty materiaalin kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja.
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Oppilaat ja henkilöstö ovat sisäistänee materiaalia säästävät
työtavat.

0-0.25

0,00

0,00

Hankinnoissa huomioidaan ympäristöystävälliset tuotteet sekä
uudelleenkäyttö, kierrätettävyys ja huollettavuus.

0-0.25

0,00

0,00

Käytettävien materiaalien kulutusta seurataan.

0-0.25

0,00

0,00

Kulutuksessa on tapahtunut vähennystä.

0-0.25

0,00

0,00

Säästöjä on saavutettu.

0-0.25

0,00

0,00

3.2. Jätehuollon järjestäminen
Tavoitteet:
- Koulun jätehuolto on järjestetty Oulun kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti.
(http://www.oulu.ouka.fi/ymparisto/ymparistonsuojelu/jhmaaraukset.htm
- Koulu seuraa syntyvän jätteen määrää ja pyrkii vähentämään sitä.
- Hyötyjätteiden lajittelun avulla koulu pyrkii vähentämään sekajätteen määrää.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-0.50

0,00

0,00

Jätteiden lajitteluun on laadittu ohjeet. - Hyötyjätteiden lajittelus- 0-0.50
ta on annettu selkeät ohjeet ja ne ovat näkyvillä keräyspisteessä. Keräsyastioiden tyhjennys on ohjeistettu.

0,00

0,00

Jätteiden määrän vähentämiseen on laadittu ohjeet.

0-0.50

0,00

0,00

Jätemääriä seurataan.

0-0.25

0,00

0,00

Keräyspaperi lajitellaan. - Luokissa ja toimistotiloissa on paperinkeräysastiat.

0-0.50

0,00

0,00

Biojäte lajitellaan. - Ruokalassa ja opettajienhuoneessa on biojäteastia. - Ruokalan biojätteiden määrää seurataan.

0-0.50

0,00

0,00

Ongelmajätteet lajitellaan. - Ongelmajätteiden määrästä, laadusta ja siitä mihin jäte on kuljetettu, on pidetty kirjaa.

0-0.25

0,00

0,00

Pakkausjäte ja nestekartongit lajitellaan. (=keräyskartonki)

0-0.25

0,00

0,00

Pahvit lajitellaan.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Poistettaville opetusvälineille ja -materiaaleille etsitään uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Metallit lajitellaan. - Sähkö- ja elektroniikkaromu toimitetaan
esim. Tervatulliin.
Lasit lajitellaan.
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3.3. Veden käyttö
Tavoitteet:
- Pyritään minimoimaan vedenkäyttö, jolloin saavutetaan kustannussäästöjä.
- Opetetaan oppilaita kestävään vedenkulutukseen sekä omien kulutustottumusten seuraamiseen ja sitä
kautta tietoisuuden lisäämiseen ja asenteiden muuttamiseen.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Vesikalusteiden huolto on toteutettu asianmukaisesti ja korjaukset tehdään viipymättä.

0-0.50

0,00

0,00

Järjestelmien ja kalusteiden uusimistarpeet selvitetään ja tieto
niistä raportoidaan kiinteistövirastolle.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Käytetään ja hankitaan vettä säästäviä laitteita (hanat, suihkut,
WC-pöntöt).

0-0.25

0,00

0,00

Vettä säästävistä toimintatavoista on tehty oppilaitoskohtaiset
ohjeet.

0-0.25

0,00

0,00

Henkilöstöä ja oppilatia opastetaan vettä säästäviin toimintatapoihin.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Tiedot vedenkulutuksesta kerätään ja kirjataan.

3

Oppilaitoksen suhteellinen vedenkulutus (m /henkilö) on vähentynyt vuositasolla.

3.4. Energian säästö
Tavoitteet:
- Energian säästö, josta tulee myös kustannussäästöjä.
- Energiansäästöä tukevat toimintatavat.
- Tietoisuus siitä, kuinka minä omalla toiminnallani voin säästää energiaa.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06
0-0.50

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

Oppilaitoksessa on määritelty ohjeet ja vastuut energiankulutuksen seurannasta (sähkö, lämpö), lämmitys ja ilmastointijärjestelmien säädöistä, toimivuuden tarkkailusta ja huollosta.

0-0.50

0,00

0,00

Hankittaessa uusia laitteita valitaan energiaa säästäviä malleja
(myös muu ympäristöystävällisyys huomioidaan).

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaitoksessa on laadittu oppilaille ja henkilöstölle suunnatut
energiansäästöohjeet, joista on järjestetty tietoiskuja ja perehdytystä.

0-0.25

0,00

0,00

Huolehditaan, että ikkunoiden ja ovien tiivisteet ovat kunnossa.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Sammutetaan tietokoneet käytön jälkeen (ainakin yön ajaksi).

0-0.25

0,00

0,00

Selvitetään laitekohtaisesti, missä tapauksissa laite kannattaa
sulkea välillä.

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaitoksessa on suoritettu energiakatselmus.
Energiajärjestelmien ja energiaa kuluttavien laitteiden uusimistarpeet on selvitetty ja niiden toteutuksesta on keskustelu kiinteistön omistajan ja ylläpitäjän kanssa.
Energiankulutusta seurataan.

Sammutetaan valot, kun poistutaan luokasta yli 10 minuutin
ajaksi.
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Sammutetaan WC:n vlot lähtiessä.

0-0.25

0,00

0,00

Laitteissa on hyödynnetty virrankatkaisuautomatiikkaa.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaitoksen suhteellinen energiankulutus (kWh/m ) on alhainen tai se on vähentynyt vuositasolla.

0-0.25

0,00

0,00

Käytetään valaistuksen automaattista ohjausta mahdollisuuksien mukaan.

0-0.25

0,00

0,00

Huolehditaan, että autojen lämmityspistokkeet toimivat kelloohjauksella.

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaitoksessa on otettu käyttöön uusia energiaa säästäviä
teknisiä tai toimintatapoihin liittyviä ratkaisuja.
3

3.5. Työterveys ja viihtyvyys
Tavoitteet:
- Koulu on turvallinen sekä oppilaille että henkilökunnalle.
- Koulu on viihtyisä ja siellä on hyvä ilmapiiri.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Koulun työilmapiiriä, työterveyttä, viihtyvyyttä, siisteyttä ja pihaympäristöä arvioidaan säännöllisesti ja kehitetään jatkuvasti.

0-0.50

0,00

0,00

Edellä mainittujen toimenpiteiden suunnittelussa on hyödynnetty henkilöstölle, oppilaille ja vanhemmille suunnattua kyselyä.

0-0.25

0,00

0,00

Koulussa on kartoitettu sisäilman laatu ja selvitetty mahdolliset
kosteusvauriot ja homeongelmat.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

Oppilaat ovat päässeet vaikuttamaan koulun sisustukseen ja
heidän mielipíteensä on otettu huomioon kalustehankinnoissa.

0-0.25

0,00

0,00

Koulussa on järjestetty paikkoja erilaiselle itsenäiselle ja yhdessä tekemiselle.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

Koulussa tapahtuvien tapaturmien määrä on vähentynyt.

0-0.50

0,00

0,00

Koulurakennuksessa on otettu huomioon liikuntarajoitteiset
henkilöt.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.50

0,00

0,00

Opettajanhuoneen ilmapiiri on avoin ja yhteisvastuullinen.
Koulun henkilökunnalla on tarkoituksenmukaiset työskentely- ja
sosiaaliset tilat.
Oppilaat ovat olleet mukana pihan suunnittelussa.

Välituntivalvojia on riittävästi ja heidän toimintansa on aktiivista.
Oppilailla on työrauha eivätkä he tunne oloansa uhatuksi oppituntien aikana.

Opettajilla on mahdollisuus työnohjaukseen.
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3.6. Puhtaanapito ja kiinteistönhoito
Tavoitteet:
- Kiinteistön ja puhtaanapidon ympäristöasioiden seuranta.
- Koulun oppilaiden ja henkilökunnan yhteisvastuullisuuden lisääminen siisteydessä.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Kiinteistöstä tehdään vuosittain kunnossapitosuunnitelma.

0-0.50

0,00

0,00

Kiinteistössä havaittavat viat kirjataan.

0-0.50

0,00

0,00

Puhtaanapidossa käytetään pääsääntöisesti ympäristöystävällisiä / ympäristömerkittyjä siivousaineita.

0-0.50

0,00

0,00

Puhdistus-, suojaus- ja hoitoaineet on listattu ja niistä on saatavilla käyttöturvatiedotteet.

0-0.50

0,00

0,00

Puhtaanapidossa on huomioitau veden ja puhdistusaineiden
vähentäminen.

0-0.50

0,00

0,00

Sisätilojen likaantumista estetään eteismatoilla / pihan asfaltoinnilla / tai jollain muulla keinolla.

0-0.50

0,00

0,00

3.7. Keittiö ja ruokala
Tavoitteet:
- Ruokalan hankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset.
- Ruokailu on kaikille rauhallinen ja viihtyisä tapahtuma.
Ruokalan ja keittiön toiminnassa on huomioitu terveydensuojelulain omavalvontaa, elintarvikkeiden säilytystä,
valmistusta ja jakelua koskevat säädökset.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Keittiön hankinnoista ja toiminnoista on selvitetty pakkausmateriaalien kulutuksen ja jätteiden vähentämisen keinoja ja tehty toimenpiteitä.

0-1.00

0,00

0,00

Ruokalan lämmitys- ja jäähdytyslaitteet ovat asianmukaisessa
kunnossa ja niitä on huollettu säännöllisesti.

0-1.00

0,00

0,00

Pääsääntöisesti pyritään käyttämään luomu- ja lähiruokaa.

0-1.00

0,00

0,00

Ruoan sisältämät allergisoivat ainesosat on kirjattu ruokalassa
näkyville.

0-1.00

0,00

0,00

Ruokailijoiden ravitsemustietoisuuteen, ruokatapoihin ja tapatietouteen on pyritty vaikuttamaan (esim. malliannokset ja teemapäivät).

0-1.00

0,00

0,00

3.8. Kuljetukset ja liikenne
Tavoitteet:
- Pyritään vähentämään ja järkeistämään kuljetuksia.
- Energian, kustannusten ja ympäristön säästö.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Henkilökuntaa ja oppilaita kannustetaan kevyen liikenteen ja
joukkoliikenteen käyttöön.

0-0.25

0,00

0,00

Kestävän kehityksen mukaisesta liikkumisesta on järjestetty
teematapahtumia tai laadittu ohjeita.

0-0.25

0,00

0,00
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Oppilaitoksen materiaali- ja tavarakuljetusten vähentämiseksi
ja optimoimiseksi on tehty suunnitelmia ja toimenpiteitä.
Henkilöstön ja oppilaiden yhteiskuljetukset toimivat hyvin.

0-0.25

0,00

0,00

0-0.25

0,00

0,00

3.10. Muut ympäristönäkökohdat
Tavoitteet:

Menetelmä
Oppilaitos on tehnyt sellaisia ympristöasioihin liittyviä parannustoimia, joita ei mainita näissä kriteereissä

pisteet 04-05 05-06
0-1.00

0,00

0,00

SOSIAALINEN KESTÄVÄKEHITYS
Sosiaalinen kestäväkehitys
Tavoitteet:
Sosiaalisen kestävyyden toteuttamiseksi on kirjattu esimerkkinä vain muutamia menetelmäehdotuksia. Niitä
ei ole pisteytetty.
- Koulussa vahvistetaan yhteenkuuluvaisuuden ja turvallisuuden tunnetta.
- Tuetaan oppilaiden kasvua moniarvoiseen yhteiskuntaan.
- Lisätään oppilaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia koulun toimintaa suunniteltaessa.
- Kannustetaan oppilaita lähiympäristöön tukeutuvaan harrastustoimintaan.
- Koulussa järjestetään hankkeita monikulttuurisuuden hyväksymiseksi ja hyödyntämiseksi.

Menetelmä

pisteet 04-05 05-06

Koululla on kummiluokka- / kummioppilastoimintaa.

-

-

Koulu osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön.

-

-

Puhutaan kiusaamisesta, pohditaan sen syitä ja seurauksia.

-

-

Koulussa järjestetään tapakampanja.

-

-

Koulu on kartoittanut olemassa olevat sidosryhmät ja kutsunut
ne koululle kertomaan omasta toiminnasta.

-

-

Koulussa järjestetään paneelikeskustelu, jossa eri tahojen
edustajat vastaavat kysymyksiin.

-

-

Koulussa järjestetään "kypsyyskoe" oppilaille, esim. yövaellus
tai erä / selviytymisleiri.

-

-

