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Ohjeet valinnan tekemiseen Wilmassa 

 
Oppilaille ja huoltajille tiedotetaan, kun Wilman valinnaisainetarjottimet avautuvat. 

Valinnat ovat sitovia 8. ja 9. luokalla. Valinnat tehdään oppilaan tunnuksilla. 

  

1. Oppilas valitsee yhden pakollisen pitkän taito- ja taideaineen valinnaisen 8. ja 9. luokille.  

− Kotitalous 

− Kuvataide 

− Käsityö (tekninen työ ja tekstiilityö yhdessä) 

− Musiikki 

− Liikunta 

  

Oppilas tekee myös varavalinnan, jota käytetään, mikäli ryhmää ei synny ensisijaisesta valinnasta. 

  

2. Oppilas valitsee yhden vapaavalintaisen pitkän valinnaisaineen 8. ja 9. luokille. Tämä voi 

olla myös taito- ja taideaine. 

− Kuvataide (ei voi valita, jos valittu pakollisena) 

− Musiikki (ei voi valita, jos valittu pakollisena) 

− Kotitalous (ei voi valita, jos valittu pakollisena) 

− Käsityö: tekninen työ 

− Käsityö: tekstiilityö 

− Liikunta: palloilu 

− Äidinkieli ja kirjallisuus: ilmaisutaito 

− B2-kieli: ranska 

− Tieto- ja viestintäteknologia 

  

Oppilas tekee myös varavalinnan, jota käytetään, mikäli ryhmää ei synny ensisijaisesta valinnasta. 

  

3. Oppilas valitsee yhden lyhyen valinnaisaineen 8. luokalle.  

− Kotitalous: leivonta- ja juhlakurssit  

− Käsityö ja kuvataide: muotoilu 

− Liikunta ja terveystieto 

− Biologia 

− Musiikkiteknologia 

− Musiikin, äidinkieli ja kuvataide 

− Tieto- ja viestintäteknologia 

− Yrittäjyyskasvatus 

  

Oppilas tekee myös varavalinnan, jota käytetään, mikäli ryhmää ei synny ensisijaisesta valinnasta. 

 

 



 

Arviointi 

 
Pakolliset taito- ja taideaineiden valinnat arvioidaan osana yhteisten taito- ja taideaineen arviointia, ja 

niistä ei tule erillistä arvosanaa todistukseen. 

 

Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä osaamisen 

tason määrittelyyn ainoastaan sillä vuosiluokalla, jolle päättöarviointi ajoittuu. 

 

Muista valinnaisainesta annetaan oma erillinen arvosana. 

 

 

1. Pakollinen pitkä taito- ja taideaine, yksi seuraavista  

8.- 9. luokille 

 

Kotitalous  
 

Tavoitteet: 

− Vahvistetaan kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä terveellisiä valintoja. 

− Opitaan kestävää ja hyvinvointia lisäävää elämäntapaa. 

− Tuetaan oppilaiden kasvamista kuluttajiksi, jotka osaavat huolehtia kodin arjesta. 

− Kannustetaan oppilaita huomaamaan erilaisten kulttuurien erityispiirteet. 

− Vahvistetaan oppilaiden kasvua kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 

 

Sisällöt: 

− Ruokaosaaminen: ruoan laitto, terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot, ruokaan liittyvät 

arvot. 

− Eri ruokakulttuurit ja niille tyypilliset ateriat. 

− Kahvitilaisuuksien järjestäminen, koulun yhteisölliset tapahtumat, teemat ja projektit. 

− Kalenterivuoden juhlat ja niiden tarjottavat. 

− 9. luokalla korostuvat itsenäinen aterioiden suunnittelu ja oman kodin perustamiseen liittyvät 

aiheet. 



 

Kuvataide  
 

Tavoitteet: 

− Vahvistetaan kuvallisen tuottamisen taitoja. 

− Syventää ja laajentaa oppilaan omakohtaista suhdetta kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa 

kulttuurissa. 

− Kehitetään yhdessä toimimisen taitoja. 

− Luodaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin 

ja ilmiöihin. 

− Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen 

kuvataiteen opetukselle. 

− Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä 

koulun omia painotuksia. 

− Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, 

onnistumisen hetkiä ja nautintoa. 

 

Sisällöt: 

− Opiskelua kokeillen, keskustellen ja tekemällä oppien. 

− Projekteja ja omia töitä, esim. seinämaalausprojekti ja kuvataiteen lopputyöprojekti. 

− Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä 

koulun omia painotuksia. 

− Sisällöt ovat jatkumoa 7.lk:n pakollisen kuvataiteen sisällöille. 

− Opetellaan käyttämään monipuolisemmin erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja 

ilmaisun keinoja. 

− Opetuksessa tutustutaan myös museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin (esim. Merikosken 

koulun lähimuseo Oulun taidemuseo) sekä tarkastellaan kuvataiteen 

harrastusmahdollisuuksia. 

 

 

Käsityö (tekninen työ ja tekstiilityö yhdessä)   
  

Tavoitteet: 

− Syvennetään käsityön osaamista sekä teknisen että tekstiilityön osalta. 

− Opitaan tuotteiden ideointia ja suunnittelua sekä ongelmanratkaisutaitoja. 

− Tuetaan työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja. 

 

Sisällöt: 

− Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan omia tuotteita. 

− Oppilaan käytössä ovat kaikki koulun käsityön materiaalit, koneet, tekniikat sekä 

tietotekniikka. 

− Opetellaan käsitöiden tekemisen taitoja ja soveltamaan niitä uusissa tehtävissä. 

 



 

Musiikki    
    

Tavoitteet: 

− Soitto- ja laulutaidon kehittäminen, mahdollisuus syventää yhden tai useamman instrumentin 

osaamista. 

− Monipuolinen musiikillinen osaaminen. 

− Luo edellytyksiä musiikin harrastamiselle. 

− Tekemisen kautta oppiminen. 

− Oppilaan oman musiikkikulttuurin huomioiminen, oppilailla mahdollisuus osallistua 

soitettavan ja laulettavan ohjelmiston valintaan. 

− Toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä. 

− Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oululaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 

yhteistyötahojen tarjoamia tilaisuuksia. 

 

Sisällöt: 

− Musiikkia laulaen, soittaen ja kuunnellen. 

− Monipuolinen ohjelmisto, joka koostuu enimmäkseen oppilaiden valintojen pohjalta.  

− Käytettävinä ja valittavina soittimina on laulu, bändisoittimet (kitara, piano, basso, rummut), 

perkussiosoittimet tai oppilaan oma (esim. viulu, huilu, trumpetti, pad jne.) instrumentti. 

− Mahdollisuus osallistua esiintymisiin koulun juhlissa ja tapahtumissa. 

− Musiikin luova tekeminen (improvisointi, sävellys). 

 

 

Liikunta 
 

Tavoitteet: 

− Motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen. 

− Liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. 

 

Sisällöt: 

− Oppilaat osallistuvat sisältöjen suunnitteluun. 

− Hyödynnetään erilaisia liikuntaympäristöjä. 

− Tutustutaan myös uusiin liikuntamuotoihin. 

 

 



 

2. Vapaasti valittavat pitkät valinnaisaineet, yksi seuraavista  

8.-9. luokille 

 

Kuvataide, sisältö sama kuin pakollisessa   

(ei voi enää valita, jos valittu pakollisena)   
 

Tavoitteet: 

− Vahvistetaan kuvallisen tuottamisen taitoja. 

− Syventää ja laajentaa oppilaan omakohtaista suhdetta kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa 

kulttuurissa. 

− Kehitetään yhdessä toimimisen taitoja. 

− Luodaan yhteyksiä ajankohtaisiin kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin toimintatapoihin 

ja ilmiöihin. 

− Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen 

kuvataiteen opetukselle. 

− Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä 

koulun omia painotuksia. 

− Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, 

onnistumisen hetkiä ja nautintoa. 

 

Sisällöt: 

− Opiskelua kokeillen, keskustellen ja tekemällä oppien. 

− Projekteja ja omia töitä, esim. seinämaalausprojekti ja kuvataiteen lopputyöprojekti. 

− Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä 

koulun omia painotuksia. 

− Sisällöt ovat jatkumoa 7.lk:n pakollisen kuvataiteen sisällöille. 

− Opetellaan käyttämään monipuolisemmin erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja 

ilmaisun keinoja. 

− Opetuksessa tutustutaan myös museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin (esim. Merikosken 

koulun lähimuseo Oulun taidemuseo) sekä tarkastellaan kuvataiteen 

harrastusmahdollisuuksia. 

 

 



 

Käsityö: tekninen työ   
 

Tavoitteet: 

− Opitaan kokonaisen käsityöprosessin kulku suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen. 

− Opitaan työnteon kulttuuria ja oikeaoppista työskentelyä tuotantotiloissa. 

− Työskentely perustuu omaan suunnitteluun, ratkaisujen kehittämiseen sekä niiden 

testaamiseen. 

 

Sisällöt: 

− Ideoidaan, suunnitellaan ja valmistetaan omia esineitä / tuotteita oman mielenkiinnon 

mukaan. 

− Syvennytään metalli-, puu- ja muovimateriaalien mahdollisuuksiin, konetekniikan perusteisiin 

sekä elektroniikkaan, automaatioon ja ohjelmointiin mahdollisuuksien mukaan. 

− Käytössä on laaja valikoima puu- ja metallintyöstölaitteita, CNC-laser ja -jyrsin, 3d-tulostus ja -

suunnittelumahdollisuus sekä robotiikkasarjat ja niiden ohjelmointiin tarvittavat laitteet. 

Robotiikassa opit ohjelmointia RobotC-kielellä ja ohjelmoinnin toteuttamista VEX-

robottisarjoilla. 

− Aihealueita voi yhdistellä omien suunnitelmien mukaan vapaasti. 

− Tutustutaan teknisten alojen yrityksiin ja teollisuuteen. 

 

Käsityö: tekstiilityö 

 

Tavoitteet: 

− Opitaan omaa ideointia, ongelmanratkaisua ja suunnittelua. 

− Opitaan käsitöiden tekemiseen liittyviä tietoja ja taitoja sekä perinteisiä että kokeilevia 

tekniikoita. 

− Opitaan erilaisten materiaalien ja tuotteiden ominaisuuksia.  

− Opitaan oppilaan arkielämän tekstiileihin liittyviä tietoja ja taitoja. 

− Tuetaan työelämään ja ammattiin liittyviä valintoja. 

 

Sisällöt: 

− Suunnitellaan ja valmistetaan omia tuotteita.  

− Käytetään sekä perinteisiä tekniikoita esim. neulonta, virkkaus, ompelu, kankaankudonta, 

huovutus, kirjonta ja kankaanpainanta sekä uusia tekniikoita mm. tietokoneavusteista 

konekirjontaa. 

− 9. luokalla on mahdollisuus valmistaa aikaisempaa haasteellisempia töitä.  

− Oppilaan käytössä ovat koulun kaikki tekstiilityön materiaalit ja laitteet. 

− Tehdään materiaaliostoksia alan liikkeissä ja mahdollisuuksien mukaan vierailuja 

tekstiilityöhön liittyviin näyttelyihin ja yrityksiin.  

 



 

Kotitalous, sisältö sama kuin pakollisessa 

(ei voi enää valita, jos valittu pakollisena)   

 

Tavoitteet: 

− Vahvistetaan kädentaitoja, luovuutta ja kykyä tehdä terveellisiä valintoja. 

− Opitaan kestävää ja hyvinvointia lisäävää elämäntapaa. 

− Tuetaan oppilaiden kasvamista kuluttajiksi, jotka osaavat huolehtia kodin arjesta. 

− Kannustetaan oppilaita huomaamaan erilaisten kulttuurien erityispiirteet. 

− Vahvistetaan oppilaiden kasvua kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. 

 

Sisällöt: 

− Ruokaosaaminen: ruoan laitto, terveellinen ravitsemus, erityisruokavaliot, ruokaan liittyvät 

arvot. 

− Eri ruokakulttuurit ja niille tyypilliset ateriat. 

− Kahvitilaisuuksien järjestäminen, koulun yhteisölliset tapahtumat, teemat ja projektit. 

− Kalenterivuoden juhlat ja niiden tarjottavat. 

− 9. luokalla korostuvat itsenäinen aterioiden suunnittelu ja oman kodin perustamiseen liittyvät 

aiheet. 

 

 

Musiikki, sisältö sama kuin pakollisessa 

  (ei voi enää valita, jos valittu pakollisena) 
 

Tavoitteet: 

− Soitto- ja laulutaidon kehittäminen, mahdollisuus syventää yhden tai useamman instrumentin 

osaamista. 

− Monipuolinen musiikillinen osaaminen. 

− Luo edellytyksiä musiikin harrastamiselle. 

− Tekemisen kautta oppiminen. 

− Oppilaan oman musiikkikulttuurin huomioiminen, oppilailla mahdollisuus osallistua 

soitettavan ja laulettavan ohjelmiston valintaan. 

− Toimiminen musiikillisen ryhmän jäsenenä. 

− Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oululaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 

yhteistyötahojen tarjoamia tilaisuuksia. 

 

Sisällöt: 

− Musiikkia laulaen, soittaen ja kuunnellen. 

− Monipuolinen ohjelmisto, joka koostuu enimmäkseen oppilaiden valintojen pohjalta.  

− Käytettävinä ja valittavina soittimina on laulu, bändisoittimet (kitara, piano, basso, rummut), 

perkussiosoittimet tai oppilaan oma (esim. viulu, huilu, trumpetti, pad jne.) instrumentti. 

− Mahdollisuus osallistua esiintymisiin koulun juhlissa ja tapahtumissa. 

− Musiikin luova tekeminen (improvisointi, sävellys). 

 



 

Liikunta: palloilu 
 

Tavoitteet: 

− Välineen käsittelytaitojen, motoristen perustaitojen ja havaintomotoristen taitojen 

vakiinnuttaminen ja monipuolistaminen. 

− Taitojen monipuolinen soveltaminen erilaisissa ympäristöissä ja eri välineillä. 

− Sosiaalisten taitojen vahvistaminen. 

 

Sisällöt: 

− Yhdessä toimimista reilun pelin periaatteiden mukaisesti. 

− Perehdytään monipuolisesti palloilulajeihin (maalipelit, pallottelupelit, polttopelit, 

tarkkuuspelit). 

− Vahvistetaan pelikäsitystä, taktiikkaa ja sääntötietoutta. 

 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus: ilmaisutaito  
 

Tavoitteet: 

− Kehittää oppilaan vuorovaikutus- ja itseilmaisutaitoja - kasvattaa luovuutta ja osallisuutta, 

lisätä yhteistoiminnallisuutta. 

− Monipuolistaa ja syventää äidinkielen ja kirjallisuuden osaamista. 

 

Sisällöt: 

− Suullisia ja kirjallisia ilmaisuharjoitteita. 

− Sisältö rakentuu kurssin osallistujamäärän, toteutumisajankohdan sekä osallistujien toiveiden 

mukaan. 

− Kurssin tuotoksena voidaan tehdä näytelmä tai jokin muu esitys, näytelmäkäsikirjoitus, runo- 

tai tarinakokoelma, jos ryhmä niin haluaa. 

− Voidaan perehtyä tarkemmin draamaan, mediaan, elokuvaan, animaation tekemiseen, 

sanataiteeseen tai kirjallisuuteen; keskitytään yhteen tai useampaan aiheeseen ryhmän 

toiveiden mukaan. 

− Toiminnallisia työtapoja, esimerkiksi kehonhallintaharjoitteita, improvisaatiota, roolileikkejä, 

puheharjoituksia ja -esityksiä, näytelmän harjoittelemista ja esittämistä, luovan kirjoittamisen 

harjoittelua - pääasiassa ryhmätehtäviä, mutta myös pari- ja yksilötyöskentelyä 

 



 

B2-kieli: ranska 
 

Tavoitteet: 

− B2-kielen opinnoissa tutustutaan kohdekieleen ja kulttuuriin sekä saadaan pohjaa jatko-

opintoihin. 

 

Sisällöt: 

− Tutustutaan kielen alkeisiin ja opitaan käyttämään kieltä arkielämän tilanteissa ja kertomaan 

lähiympäristöstä. 

− Oppimisessa käytetään sekä suullista, kirjallista että digitaalista materiaalia.  
 

 

 

Tieto ja viestintäteknologia   
 

Tavoitteet: 

− Perusohjelmien (esim. Word, Excel, PowerPoint) osaamisen syventäminen. 

− Erilaisten pilvipalveluiden tuen hahmottaminen työskentelyssä ja tehtävien jakamisessa. 

− Oppilas toteuttaa oman projektin, jossa hän syventyy esim. musiikin, multimedian, pelien tai 

robotiikan hyödyntämiseen. 

− Oppilas pääsee kokeilemaan erilaisia toteutuksia mm. ohjelmoinnin ja 3d-mallinnuksen kautta. 

 

Sisällöt: 

− Kurssiin voi sisältyä tuotekehittelyä yhteistyössä muiden aineiden kurssien kanssa. 

− Kurssiin sisältyy mahdollisuuksien mukaan vierailuja paikallisiin alan yrityksiin. 

− MS Office-ohjelmisto ja Office-365-sisältö. 

− Kymmensormijärjestelmän harjoittelu. 

− Kuvankäsittelyohjelmien harjoittelu. 

− Tietokoneen rakenteeseen ja oheislaitteisiin tutustuminen. 

− Taulukkolaskennan, grafiikkaohjelman, HTML-kielen sekä ohjelmoinnin harjoittelu. 

− Netiketti, tietoturva ja sosiaalinen media. 

 



 

3. Lyhyet valinnaiset aineet, valitaan vain 8. luokalle 

  

Biologia 
 

Tavoitteet: 

− Kurssilla syvennetään ja sovelletaan biologisia taitoja ja tietoja monipuolisesti. 

 

Sisällöt: 

− Painotus on mielenkiintoisilla ja monipuolisilla käytännön töillä sekä kokeellisilla 

menetelmillä. 

− Tutustutaan laboroinnin menetelmiin sekä toteutetaan pieniä tieteellisiä tutkimuksia niin 

vesibiologian, metsäbiologian kuin ihmisbiologiankin osalta. 

− Kurssilla tutustutaan Oulun ja lähialueen luontoon. 

− Opiskelussa hyödynnetään tietotekniikkaa sekä biologista tutkimusvälineistöä. 

− Työskentelytavat vaihtelevat itsenäisistä töistä pari- ja ryhmätöihin. 

 

Kotitalous: leivonta- ja juhlakurssi  
 

Tavoitteet: 

− Opitaan juhlien järjestämistä eri näkökulmista. 

− Harjoitellaan kädentaitoja ja juhlajärjestelyjen sujuvuutta yhteistyössä muiden ryhmäläisten 

kanssa. 

− Opitaan käyttämään luovuutta. 

− Yhdistetään muita aineita (kuvataide, kemia, yhteiskuntaoppi) käytäntöön. 

 

Sisällöt: 

− Tunneilla kerrataan leivonnan perustaitoja ja tutustutaan uusiin leivonta- ja 

koristelumenetelmiin. 

− Järjestetään juhlia oppilaiden toiveiden mukaisesti. 

− Tutustaan juhla- ja tapakulttuuriin. 

− Osallistutaan koulussa järjestettävien juhlien järjestelyihin. 

 

Käsityö ja kuvataide: muotoilu  
 

Tavoitteet: 

− Muotoilussa tutustutaan tuotteen koko kehityskaareen eli miten materiaalista ja ideasta 

muotoilijan työn tuloksena syntyy tuote.  

− Tutustutaan muotoiluprosessissa käytettävien kuvataiteen ja käsityön tekniikoihin. 

− Opitaan kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, muotoihin ja väreihin. 

− Tutkitaan ympäristöä ja esinekulttuuria.  

− Pohditaan tuotteen ekologisuutta, esteettisyyttä ja käyttökelpoisuutta. 

− Hyödynnetään esim. kierrätysmateriaaleja. 

 

Sisällöt: 

− Kurssilla suunnitellaan ja valmistetaan tuotteita (käyttöesineitä, vaatteita ja teoksia) monen-

laisista materiaaleista kuvataiteen ja käsityön tekniikoita hyödyntäen kokeilevalla otteella. 

− Tehdään erilaisia omia materiaalikokeiluja.  



 

Liikunta ja terveystieto 
 

Tavoitteet: 

− Liikunnallisen elämäntavan omaksuminen. 

− Riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden sekä oman säännöllisen liikunnan suunnittelu ja 

toteuttaminen. 

− Omien fyysisten ominaisuuksien sekä aktiivisuuden seuraaminen, ylläpitäminen ja 

kehittäminen. 

 

Sisällöt: 

− Hyödynnetään erilaisia liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja. 

− Kasvamista liikuntaan tuetaan monipuolisella ja kannustavalla palautteella ja arvioinnilla.  

 

 

Musiikkiteknologia  
 

Tavoitteet: 

− Musiikkiteknologian eri osa-alueiden peruskäyttö. 

− Studiotyöskentelyyn tutustuminen, musiikin äänittäminen ja musiikin tekeminen teknologisin 

keinoin. 

− Äänentoistotekniikan (mikserit, mikrofonit, kaiuttimet yms.) peruskäyttö. 

− TVT:n (tieto- ja viestintäteknologian) käyttö musiikin tuottamisessa. 

− Luova musiikin tekeminen ja tuottaminen. 

− Tekemisen kautta oppiminen. 

− Tutustuminen musiikkiteknologian ammattikenttään. 

− Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään oululaisten taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 

yhteistyötahojen tarjoamia tilaisuuksia. 

 

Sisällöt: 

− Musiikkiohjelmistojen peruskäyttö, esim.: FL-studio, Audacity, Bandlab, MuseScore. 

− Studiotyöskentely. Musiikin äänitys.  

− Analoginen ja digitaalinen mikseri, livemusiikin äänentoisto ja miksaaminen. 

− Musiikkiteknologian luova käyttö, sovittaminen, säveltäminen ja improvisointi. 

− Musiikin tuottaminen, editointi ja miksaaminen. 

 

 Musiikki, äidinkieli ja kuvataide 
 

Tavoitteet: 

− Oppilaat suunnittelevat yhdessä myönteistä vuorovaikutusta ja hyvinvointia lisääviä 

projekteja. Samalla he saavat eväitä vaikuttamiseen, ideointiin ja median käyttöön. 

 

Sisällöt: 

− Mihin nuoret haluavat vaikuttaa juuri nyt? Kuka tarvitsee apua? 

− Toiminnalliset sekä kekseliäisyyttä ja osallisuutta edistävät työtavat painottuvat. 

− Oppilailla on oleellinen rooli sisältöjen suunnittelussa yhdessä opettajan kanssa. 

Lopputuotoksena voi olla esimerkiksi video- tai muu mediatuotos. 

 



 

Tieto- ja viestintäteknologia 
 

Tavoitteet: 

− Perusohjelmien (esim. Word, Excel, PowerPoint) käytön ja osaamisen syventäminen. 

− Hahmottaa laajemmin miten erilaiset pilvipalvelut tukevat työskentelyä ja tehtävien jakamista 

ryhmän kesken. 

 

Sisällöt: 

− MS Office-ohjelmisto ja Office-365-sisältö. 

− Kymmensormijärjestelmän harjoittelu. 

− Kuvankäsittelyohjelmien harjoittelu. 

− Tietokoneen rakenteeseen ja oheislaitteisiin tutustuminen. 

− Netiketti ja tietoturva sekä sosiaalinen media. 

 

 

Yrittäjyyskasvatus   
 

Tavoitteet: 

− Kehitetään nuorten yritteliäisyyttä, yhdessä toimimista ja muita työelämässä tarvittavia 

taitoja. 

− Tutustutaan yrittäjyyden maailmaan. 

 

Sisällöt: 

− Tutustutaan yrityksiin ja niiden toimintaan yritysvierailujen, virtuaalivierailujen tai 

vierailijoiden avulla; osa vierailuista voidaan toteuttaa kansainvälisessä työskentely-

ympäristössä - tutustutaan yritysmuotoihin, kaupankäyntiin, asiakaspalveluun, myyntiin, 

mainontaan, tuotteiden esillepanoon ja verkkokaupan toimintaan. 

− Perehdytään raha-asioihin, pankkien toimintaan, kuluttamiseen sekä tuloihin ja menoihin 

yritystoiminnan näkökulmasta. 

− Kartoitetaan omaa osaamista ja vahvuuksia - sisältöalueita sovelletaan esimerkiksi erilaisissa 

projekteissa ja harjoitusyrityksen toiminnassa. 

− Perustetaan harjoitusyritys tai toteutetaan laaja projektikokonaisuus. 

− Harjoitusyritykselle laaditaan toimintasuunnitelma, ja toiminta käynnistetään hankkimalla 

tuotteita tai palveluita sekä myymällä niitä asiakkaille - tutustutaan hinnoitteluun ja yrityksen 

talouden pyörittämiseen. 

− Harjoitusyrityksen toiminta lopetetaan lukuvuoden päättyessä tai sitä voidaan jatkaa 

kesäyrittäjänä - myös projektikokonaisuudelle laaditaan toimintasuunnitelma, ja se voidaan 

toteuttaa joko vuoden kestävänä tapahtumana tai useiden yksittäisten tapahtumien 

suunnitteluna, järjestämisenä ja raportointina. 

− Opintojen aikana voidaan tehdä myös vierailu Yrityskylään. 

− Työtavat: käytännönläheistä opiskelua, yritysvierailuja, harjoitusyrityksen perustaminen tai 

projektien toteuttaminen omassa kouluympäristössä tai yhteistyöyrityksissä. 

 

 


