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1 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 
 

1.1 Arvot ja toiminta-ajatus 

Kilterissä työskentelemme siten, että meistä kehittyy yhteistyökykyisiä, op-
pimishaluisia ja vastuuntuntoisia ihmisiä. Suhtaudumme avoimesti ja raken-
tavasti ympäristöömme. 

 

1.2 Kieliohjelma 

Noudatetaan kunnan kieliohjelmaa. 
 

1.3 Noudatettava paikallinen tuntijako 

Koulussa noudatetaan Vantaan yhteistä tuntijakoa. English Stream noudattaa yleistä 
tuntijakoa siten, että painotettu englannin kielen opetus kolmen kurssin verran tapah-
tuu valinnaiskurssiaineena. 

 

1.4 Oppimiskäsitys     

Kilterin koulun oppimiskäsitys pohjautuu siihen, että tieto rakennetaan oppijan aikai-
semmille tiedoille, taidoille ja kokemuksille.  
 
Oppilaan omat tutkimukset ja pohdiskelut sekä halu oppia niin yksin kuin ryhmässä 
ovat tärkeitä. Sekä opettajan ohjauksessa että vuorovaikutuksessa muiden kanssa täh-
dätään elinikäiseen oppimiseen.  
 
Syvällinen oppiminen on osallistuvaa ja tavoitteellista, itsenäistä tai yhteistä ongel-
manratkaisua sisältävä prosessi. Oppiminen mahdollistaa kulttuurin ymmärtämisen ja 
yhteiskunnan toimintaan osallistumisen. 

 

1.5 Oppimisympäristö 

Oppimisympäristössä korostuu turvallinen ja erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri, joka ra-
kennetaan koko koulun yhteistyöllä. 
 
Opettajilla ja oppilailla on yhdessä mahdollisuus rakentaa monipuolisesti oppimista ja 
kasvua tukeva turvallinen sekä virikkeellinen ympäristö. Kilterin koulussa oppilaiden 
mielipiteitä otetaan huomioon, kun suunnitellaan koulun yhteisiä pelisääntöjä ja yleis-
tä viihtyvyyttä, joiden toteutumisesta koko kouluyhteisö on vastuussa.  
 
Koulussa korostetaan laajasti sivistävää perusopetusta, joka tapahtuu pääsääntöisesti 
kullekin oppiaineelle kuuluvassa ja asianmukaisesti varustetussa tilassa. Opiskelun 
luonteesta riippuen oppilaat voivat myös hyödyntää koulun ryhmätyöskentelytiloja tai 
lähiympäristön suomia mahdollisuuksia.  
 
Myös tietokoneiden ja -verkon käytölle on erinomaiset puitteet. Informaatiotekniikasta 
tai media-alasta kiinnostuneet oppilaat voivat osallistua mm. koulun uutislähetyksien 
tekemiseen studiossa sekä eri tilaisuuksien kuten draama-, musiikki- ja tanssiesitysten 
tekniseen toteuttamiseen koulun auditoriossa. 
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2 Toimintakulttuuri  
 

Koulun toiminta-ajatus ja henkilöstön ihmiskäsitys luovat pohjan koulun toimintakult-
tuurille. Ihmiskäsityksen keskeisiä piirteitä ovat myönteinen ja konstailematon suhtau-
tuminen oppilaisiin, erilaisuuden huomioon ottaminen ja kunnioittaminen sekä usko 
siihen, että jokainen meistä on kehittyvä yksilö. Lukuvuosioppaaseen on kirjattu toi-
mintaohjeita, jotka on laadittu yhdessä oppilaiden kanssa. Lisäksi huoltajille ja heidän 
edustajilleen, johtokunnan jäsenille, on varattu mahdollisuus lausua kantansa niistä. 
Opettajakunta päättää annettujen lausuntojen pohjalta toimintaohjeista ja niiden muut-
tamisesta.  
 
Oppilaat perehtyvät koulun toimintakulttuuriin erityisesti seitsemännen luokan syk-
syllä luokanvalvojiensa johdolla. Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilailla on 
myös omat velvoitteensa toimintakulttuurin ja hyvien perinteiden jatkumisessa.  
 
Kaikki oppilaat kuuluvat oppilaskuntaan. Sitä edustaa oppilaskunnan hallitus, jossa on 
yksi edustaja jokaiselta luokalta. Hallituksen tehtävänä on toimia koko kouluyhteisön 
hyväksi tekemällä kehittämisesityksiä ja järjestämällä erilaisia yhteisiä tapahtumia. 
Koulun vuosittaisesta työsuunnitelmasta ilmenee oppilaskunnan hallituksen valitse-
misen aikataulu ja erilaisten tapahtumien ajankohdat. 
 
Vuosittain valittava koulun pedagoginen suunnitteluryhmä ”pedsu” valmistelee opet-
tajakunnan säännölliset palaverit. Jotta jokaisen ääntä saataisiin kuuluviin, työskentely 
palavereissa tapahtuu usein ryhmissä. Lisäksi koulun asioita käsitellään kahdesti vii-
kossa pidettävissä välituntipalavereissa.  
 

2.1 Tietostrategia 

Oppiaineet ovat kirjanneet tietostrategisia tavoitteita omiin ainekohtaisiin suunnitel-
miin. Lisäksi koululla on vuosittain uusittava tietostrateginen suunnitelma. 
 

2.2 Työtapojen kuvaukset 

Käsitys oppimisesta sekä yhteistyökyvyn ja vastuuntuntoisuuden kehittäminen ja op-
pimishalun edistäminen ohjaavat työtapojen valintaa. Työtapojen valinnassa otetaan 
huomioon erilaiset oppijat, opiskelurupeaman pituus ja lähiympäristön tarjoamat 
mahdollisuudet. Lisäksi otetaan huomioon oppilaiden luonteenomainen tapa osallistua 
sekä oppiaineiden erilaisuus. Jokaiselle oppilaalle luodaan mahdollisuus onnistumi-
seen. Eri oppiaineissa harjoitellaan niille ominaisia opiskelutaitoja ja työtapoja. Tieto- ja 
viestintätekniikkaa hyödynnetään ja kehitetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 
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3 Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt 
 

3.1 Tuntijako 

Koulun opetus on jaettu vuosiluokkiin. Poikkeukset tehdään oppilaan henkilökohtai-
sella opinto-ohjelmalla. 

 

3.2 Opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen 
                opetus 

 
English Stream noudattaa koulun yhteistä opetussuunnitelmaa. Poikkeuksena on eng-
lannin kieli, jota opetetaan neljä kurssia enemmän kuin yhteisessä opetussuunnitel-
massa. Englannin kielellä opetettavia aineita ovat fysiikka, kemia, osin kotitalous, bio-
logia, maantieto, kuvataide, musiikki, terveyskasvatus, luokanvalvojan tunnit. Englan-
nin kielen opetussuunnitelma on liitteenä 
 
Vuosittain Kilterin kouluun tulee yksi ryhmä (luokka) oppilaita, jotka ovat alakoulussa 
opiskelleet pääosan oppiaineista englannin kielellä. Harkinnan mukaan on tälle luokal-
le hyväksytty myös oppilaita, jotka ovat opiskelleet ulkomailla tai joiden englannin kie-
len taito on poikkeuksellisen hyvä.  
 
Pyrkimys on, että tällä linjalla työskentelee jatkuvasti yksi tai kaksi englannin kieltä äi-
dinkielenään puhuvaa opettajaa, joista toinen opettaa englantia. Nämä opettajat ovat 
tärkeä resurssi koko koulun kieltenopetuksessa. Osan englanninkielisestä opetuksesta 
hoitavat koulun omat opettajat.  
 
Englantia opiskellaan yksitoista kurssia yläkoulun aikana. Suomenkieliset opettajat pi-
tävät yhdeksännellä luokalla kertaavan kurssin kielioppiasioista.  Päättötodistuksen 
arvosana määräytyy samojen kriteerien mukaan, joita käytetään A-kielen arvioinnissa. 
 
Kaikissa muissa oppiaineissa noudatetaan pääosin peruskoulun opetussuunnitelmaa. 
Tähän mennessä on englanninkielistä opetusta tarjottu mm. seuraavissa oppiaineissa  
seitsemännellä luokalla:   

 historia 
 biologia ja maantieto 
 fysiikka ja kemia (Science) 
 kotitalous 
 kuvataide 
 musiikki 
 liikunta 

kahdeksannella luokalla: 
 historia 
 maantieto 
 biologia osittain 
 liikunta osittain 
 fysiikka ja kemia osittain 

yhdeksännellä: 
 biologia osittain 
 fysiikka ja kemia osittain 
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Suomenkielisen opetuksen osuus kasvaa asteittain, jotta kaikille oppilaille voidaan taa-
ta jatko-opintomahdollisuudet joko suomen- tai englanninkielisissä toisen asteen oppi-
laitoksissa.  

 

3.3 Aihekokonaisuuksien toteuttaminen 

Kaikki aihekokonaisuudet sisällytetään eri oppiaineiden opetussuunnitelmiin soveltu-
vin osin. 
 
Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaan aihekokonaisuudet  ovat: 
 

1. Ihmisenä kasvaminen 
2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
3. Viestintä- ja mediataito 
4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys 
5. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä 
6.  Turvallisuus ja liikenne 
7.  Ihminen ja teknologia 

 
 
Koulun opetus on jaettu vuosiluokkiin. Poikkeukset tehdään oppilaan henkilökohtai-
sella opinto-ohjelmalla, jonka laatiminen on selvitetty kohdassa 4.2. 

 

3.4 Valinnaisaineiden opetus 

Opiskeltavat valinnaiset aineet vahvistetaan vuosittain kullekin ikäluokalle tarkemmin 
koulun lukuvuosisuunnitelmassa. Valinnaisainekurssia ei yleensä muodosteta alle 12 
oppilaan ryhmille eikä jatketa alle 8 oppilaan ryhmillä. Oppilas voi yläkoulun aikana 
valita enintään 5 valinnaisainetta yhteismäärältään 11 kurssia. Aineet ovat seitsemän-
nellä luokalla yhden kurssin pituisia lyhyitä valinnaisaineita ja 8. ja 9. luokalla kolmen 
kurssin pituisia pitkiä valinnaisaineita. 

3.4.1 Lyhyet valinnaisaineet 

 
Aineet 1 ja 2 ovat lyhytkursseja ja ne valitaan heti seitsemännen luokan alussa ja niitä 
opiskellaan vain 7. luokalla. 

 
Kurssin suorittamisesta tulee todistukseen merkintä. Lisäksi se voi vaikuttaa mahdolli-
sen emoaineen numeroon korottavasti. 

3.4.2 Pitkät valinnaisaineet 

 
Aineet 3 ja 4 valitaan seitsemännen luokan kevätlukukaudella ja niitä opiskellaan 8. ja 
jatketaan 9. luokalla. Aine 5 valitaan kahdeksannen luokan syyslukukaudella ja sitä 
opiskellaan 8. ja 9. luokalla. 
 
Pitkät valinnaisaineet arvostellaan samoin kuin muutkin oppiaineet. Tarkemmat arvi-
ointiperusteet ilmenevät kunkin aineen esittelyoppaassa. 

3.4.3 Valinnaisaineen vaihtaminen 

 
Valinnainen aine voidaan perustellusta syystä vaihtaa toiseen vain, jos muissa ryhmis-
sä on tilaa. Lisäksi vaihtaessaan valinnaista ainetta oppilaan tulee suorittaa uuden va-
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linnaisen aineen perusopinnot etukäteen opettajan ohjeiden mukaan oppituntien ulko-
puolisella ajalla. Alaluokilla alkaneen toisen vieraan kielen valinneet oppilaat voivat 
valita kurssit 1, 2 ja 3 vain, jos ne sopivat lukujärjestykseen eivätkä aiheuta lisäryhmä-
tarvetta. English Streamin oppilaat eivät voi tehdä ainevalintaa 5, koska heillä on tä-
män valintansa pohjalta vastaava määrä englannin kielen lisäopintoja. 
 

3.5 Oppiaineet 

 
Tässä esiteltävistä oppiainekohtaisista opetussuunnitelmista osa on samoja kuin  
Myyrmäen alueen opetussuunnitelmassa, osa taas tuosta alueellisesta tehtyjä tarken-
nuksia.  
 

3.5.1 SUOMI ÄIDINKIELELENÄ: ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS LUOKILLA 7 - 9 

3.5.1.1 Yleiset tavoitteet ja työtavat 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus on oppiaine, jonka tärkeä tehtävä on kielen monipuolisten ja 
tarkoituksenmukaisten käyttötaitojen kehittäminen. Opetuksessa keskitytään vahvis-
tamaan kriittistä ajattelua, tiedonhallintaa ja viestintätaitoja. Yksittäisten tietojen hallit-
semista oleellisempaa on laajojen kokonaisuuksien ja ilmiöiden syy-yhteyksien ym-
märtäminen. 
 
Oppiaineessa ollaan jatkuvasti tekemisissä erilaisten tekstien kanssa, niin tekstien tul-
kitsijoina kuin tuottajinakin. Oppiaineen pohjalla on laaja tekstikäsitys, jonka mukaan 
tekstit ovat puhuttuja ja kirjoitettuja, kuvitteellisia ja asiatekstejä, sanallisia, kuvallisia, 
äänellisiä ja graafisia sekä näiden tekstityyppien yhdistelmiä. 
 
Oppiaineessa suositaan yhteistoiminnallisia työtapoja ja pyritään luomaan ilmapiiri, 
jossa jokainen voi ilmaista itseään. Oppilas saa jokaisen kurssin alussa tarkemmat tie-
dot kurssin tavoitteista, sisällöstä, toimintatavoista ja arvioinnista.  

3.5.1.2 Arviointi 

 
Arvioinnin tärkein tehtävä on oppilaan itsetunnon ja motivaation vahvistaminen. Ar-
viointi kannustaa ja ohjaa oppilasta kiinnittämään huomiota omaan oppimisprosessiin. 
Niinpä oleellinen osa arviointia on oppilaan kuunteleminen ja itsearvioinnin kehittä-
minen.  
 
Arvioinnin kriteerit johdetaan tekemisen tavoitteista ja arvioinnin kohteena ovat tiedot, 
taidot ja tekemisen prosessi, ei koskaan oppilaan persoona. Opintojen aikaisen arvioin-
nin tehtävänä ei myöskään ole oppilaiden paremmuusjärjestykseen asettaminen eikä 
keskinäisen kilpailun ruokkiminen.  
 
Arvioinnin välineenä on oppimispäiväkirja. Arviointi on sanallista kahdeksannelle 
luokalle saakka, jolloin oppilas saa kuudennen kurssin jälkeen ensimmäisen kerran ar-
vosanan todistukseen.  
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3.5.1.3 7. luokka  

 
Seitsemännen luokan painopiste on oppilaan työskentelytaitojen kehittämisessä. Tämä 
tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilas harjoittelee   
 ryhmässä toimimista 
 tavoitteiden asettamista ja työn suunnittelemista 
 palautteen antamista, vastaanottamista ja hyödyntämista 
 omien taitojen ja työskentelyn havainnointia ja arviointia 

 
Työskentelytaitoihin kuuluvat olennaisesti myös tiedon hankinta- ja hallintataidot. 
Niiden kehittäminen aloitetaan seitsemännellä luokalla. Tavoitteena on, että oppilas 
oppii 
 suunnittelemaan tiedonhakua 
 käyttämään monenlaisia lähteitä ja arvioimaan niiden luotettavuutta ja käyttö-

kelpoisuutta 
 käyttämään tarkoituksenmukaisia lukemisen strategioita  
 löytämään aineistostaan ydinasiat 
 valikoimaan ja ryhmittelemään aineistoa 
 tekemään muistiinpanoja ja yksinkertaisia lähdemerkintöjä 
 muokkaamaan aineistosta omintakeisen kokonaisuuden 
 kertomaan, selostamaan, kuvaamaan ja tiivistämään lukemaansa 
 tarkastelemaan tekstejä lajinäkökulmasta 

  
Kaikkien edellä mainittujen taitojen harjoitteleminen ja kehittäminen jatkuu koko ylä-
koulun ajan. Seitsemännen luokan aikana oppilas kertaa lisäksi keskeisimmät kieliop-
pikäsitteet. 

3.5.1.4 8. luokka 

 
Kahdeksannella luokalla tavoitteena on, että oppilas 

 tutustuu kirjallisuuden historiaan ja joihinkin klassikoihin 
 oppii kirjallisuutta lukiessaan hyödyntämään kirjallisuusanalyysin käsitteitä ja 

tarkastelemaan tekstejä eri näkökulmista 
 harjoittelee myös erilaisten mediatekstien analyyttistä erittelyä ja tulkintaa 
 harjoittelee erityisesti opiskelumaailman tekstilajien kuten koevastauksen ja tii-

vistelmän tuottamista 
Kirjallisuuteen ja mediateksteihin tutustuttaessa pyritään keskustelemaan mahdolli-
simman paljon. Suullista esiintymistä harjoitellaan erilaisten esitelmien ja esitysten 
avulla. Tavoitteena on kohentaa luontevaa keskustelu- ja esiintymisvalmiutta.  

3.5.1.5 9. luokka 

 
Yhdeksännen luokan aikana painopiste on tekstilajeissa, jotka edellyttävät kriittisen 
ajattelun taitoja.  
 
Tavoitteena on, että sekä tekstejä tehdessään että tulkitessaan oppilas oppii 
 tekstien ja ajatusten vertailemista 
 mielipiteiden muodostamista ja perustelemista 
 tulkintojen ja arvioiden esittämistä 
 ymmärtämään tekstin kielellisten keinojen yhteydet tekstin tarkoitukseen ja sä-

vyyn 
 etsimään tekstiin piiloutuneita arvoja ja asenteita 
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 ymmärtämään tekstien mahtia tuottaa mielikuvia, muokata maailmankuvaa ja 
ohjata ihmisten valintoja. 

 
Oppiaineen keskeisistä asiasisällöistä perehdytään suomen kielen erityispiirteisiin, 
alueelliseen ja sosiaaliseen variaatioon, kielisukulaisuuteen ja suomen sukukieliin sekä 
Suomen kielitilanteeseen. 
 
Yhdeksännellä luokalla tehdään laajahko päättötyö, jossa tärkeää on rajatun aiheen eli 
tutkimusongelman muotoileminen ja selvittäminen sekä työn rakenteellinen ja kielelli-
nen selkeys. 

 

3.5.2 SUOMI TOISENA KIELENÄ 

 
Kilterin koulussa noudatetaan Vantaan kaupungin suomi toisena kielenä –
opetussuunnitelmaa, jota on täydennetty oman koulun arviointia koskevilla käytänteil-
lä. 

 
Arviointi 

 
Suomi toisena kielenä –opetus etenee taitotasoittain, ei luokkatasoittain, siksi oppilai-
den suomen kielen taidon taso määritellään Kilterin koulussa heti opintojen alussa eri-
laisilla arviointimenetelmillä (esim. Portti, Allu, Portaita, Kike, Avaimia). 

 
Mikäli oppilaan suomen kielen taitoa ei todeta äidinkielisen tasoiseksi kielitaidon kai-
killa osa-alueilla, oppilas arvioidaan suomi toisena kielenä –oppimäärän arviointipe-
rusteiden mukaisesti. 

 
Opintojen aikaisessa arvioinnissa otetaan huomioon paitsi osaaminen, myös edistymi-
nen sekä opiskelu- ja kulttuuritaidot. Arviointi on sanallista aina kahdeksannen luokan 
kevääseen saakka, jolloin suomi toisena kielenä –opettaja ja suomi äidinkielenä –
opettaja yhdessä antavat osaamista ja edistymistä kuvaavan numeroarvosanan. Sanal-
linen arviointi on jatkuvaa, ja se toteutuu oppilaan ja opettajan välisissä keskusteluissa, 
oppilaan itsearvioinneissa sekä opettajan antamissa palautteissa. 

 
Päättöarvioinnin tekevät suomi toisena kielenä –opettaja ja suomi äidinkielenä –
opettaja yhdessä. Päättöarvioinnin apuna käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä 
(esim. Suomi toisena kielenä -koe päättöarvioinnin tueksi). 

 

3.5.3 ENGLANTI 

 
Kurssit  1 - 2  7. luokalla 

   3 - 5  8. luokalla  
6 - 8  9. luokalla 

3.5.3.1 Kurssi 1: Kielten opiskelun periaatteita ja suullisia harjoituksia 

 
Tavoitteena on kurssin aikana oppia yläkoulussa käytettävät työtavat ja käsitteet sekä 
välineiden ja materiaalien käyttö. Harjoittelemme vastuunottamista omasta työstä pie-
nen itsenäisen työn jakson aikana. Suullisissa suorituksissa painotamme ääntämistä, 
opettelemme aakkoset ja foneettiset merkit sekä harjoittelemme tilannetta, jossa tutus-
tutaan uuteen ystävään. Rakenteista vahvistamme preesensiä ja genetiivejä. 
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Arvioinnin painopiste on tunti- ja kotityössä. Testaamme työtapojen oppimista. Suulli-
set suoritukset arvioidaan. Oppilaat kirjoittavat kotityönä kirjeen. Opettajan arvioinnin 
pohjana on oppilaan itsearviointi. 

3.5.3.2 Kurssi  2A: Everyday Life  ja  2B: Britain and the  British  

 
Tämän kurssin aikana kerrataan opitut aikamuodot (preesens ja imperfekti) ja opitaan 
perfekti, pluskvamperfekti ja futuuri. Kuullunymmärtämisen keskeisinä aiheina ovat 
arkipäivän tilanteet. Britanniaan tutustutaan pääasiassa itse hankitun tiedon avulla. 
Arvioinnissa painotetaan oppilaan omaa harrastuneisuutta ja vastuuta kotityöstä. Vih-
kotyö arvioidaan. Rakenteet ja sanasto testataan summatiivisella kokeella ja kuul-
lunymmärtämisen taito kuullunymmärtämisen kokeella. 
 
7. luokan aikana pyritään tekemään kieliprojekti, jossa verrataan äidinkieltä ja useita 
vieraita kieliä toisiinsa 

3.5.3.3 Kurssi 3: Itsenäistä opiskelua, tiedonhankintaa (the USA) ja kirjoittamisen perus-
teita 

Osa kurssin aikana opittavista rakenteista opiskellaan opettajajohtoisesti (konjunktiot 
ja prepositiot) ja osa laajemman itsenäisen työn aikana (substantiivit, pronominit, ad-
jektiivit, adverbit ja lukusanat). Kurssin yksi painopistealue on oppia suunnittelemaan 
itsenäinen työ ja asettamaan itsellensä tavoitteita. Uudet rakenteet ja sanat testataan 
ensin formatiivisilla kokeilla ja lopuksi kirjoittamalla kirjoitelma.  Kuullunymmärtämi-
sen koe testaa kuuntelutaitoa. Suullista kielitaitoa arvioidaan oppilaan tekemällä haas-
tattelulla. Vihkotyö USA:sta arvioidaan myös. Tässä vaiheessa opiskelua pyritään 
käymään henkilökohtaiset arviointikeskustelut. 

3.5.3.4 Kurssi 4A: keskeisten kielioppirakenteiden kertausta ja laajennusta ja 4B: mat-
kailuenglantia 

 
Kerrataan aikamuodot, opitaan I konditionaali ja tutustutaan verbin -ing-muotoon se-
kä erilaisiin substantiivien yhteydessä käytettäviin määreisiin.  Sanasto painottuu luon-
toon ja luonnonsuojeluun. Matkailuenglannin osuudessa opitaan selviytymään suulli-
sesti turistille tärkeistä tilanteista ulkomailla sekä laajennetaan niihin liittyvää sanastoa. 
Summatiivinen koe ja kirje testaavat kirjallisesti opittuja asioita. Suulliset tilanteet arvi-
oidaan asteikolla 1 - 4. 

3.5.3.5  Kurssi 5: Rakenteiden vahvistaminen ja kirjoittaminen 

 
Tällä kurssilla vahvistetaan entisestään aikamuotoja ja konditionaalia ja kerrataan jär-
jestelmällisesti epäsäännölliset verbit. Kerrattavia asioita ovat myös adjektiivin vertai-
lu, pronominit ja sanajärjestys. Lisäksi opitaan hiukan lisää verbien kestomuodoista ja 
substantiiveista. Sekä sanaston että rakenteiden oppimista testataan formatiivisilla ja 
summatiivisella kokeilla. Lisäksi on tarkoitus oppia soveltamaan rakenteita omiin kir-
jallisiin tuotoksiin. Teemme erityylisiä tekstejä ja artikkeleita luokkalehteen. Ne osoit-
tavat oppilaan kiinnostuneisuutta ja harrastuneisuutta. Luokkalehtityöt arvioidaan. 
Kurssin aikana pidetään myös kuullunymmärtämisen koe. Viimeistään tässä vaiheessa 
oppilaat saavat jaksotodistukseensa numeron (kumulatiivinen). 
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3.5.3.6 Kurssi 6:  English as a World Language 

 
Kurssin tavoitteena on tutustua englantia puhuviin maihin ja oppia ymmärtämään eri 
maissa puhuttua englantia. Lisäksi tutustutaan tarkemmin Lontooseen. Rakenteista 
opitaan uutena epäsuora kysymys ja passiivi sekä perusasioita sanajärjestyksestä. Eräs 
painopistealue on oppia etsimään itsenäisesti tietoa ja esittelemään sen avulla suulli-
sesti yksi englanninkielinen maa. Tällä kurssilla arvioidaan suullinen esitys ja vihkotyö 
Lontoosta sekä pidetään kuullunymmärtämisen koe ja formatiivisia kokeita. Ääntämi-
nen testataan lukutestillä.  
 
Arviointikeskustelussa käydään läpi oppilaan vahvuudet ja annetaan ohjeita viimeisil-
le kursseille ja jatko-opintoja varten. 

3.5.3.7 Kurssi  7 

 
Kuullunymmärtäminen 1: Tavoitteena on oppia erottamaan olennaiset asiat laajem-
mista yhteyksistä ja vahvistaa edelleen erilaisten englanninpuhujien puheen ymmär-
tämistä.  Harjoitus- ja arviointimateriaalina käytetään mm. vanhoja valtakunnallisia 
kokeita. 
 
Suullinen kielitaito 1: Valmistaudutaan työpaikkahaastatteluun (koulutus, harrastuk-
set, työkokemus jne.). Työpaikkahaastattelun suorittaa, mikäli mahdollista, englannin-
kieltä äidinkielenään puhuva opettaja. Arviointiasteikko 1 - 4. (tämä kurssin osa saattaa 
vaihtua suullisen kielitaito 2:n kanssa) 
 
Kielioppi + tekstinymmärtäminen + kirjoittaminen 1: Kerrataan ja vahvistetaan sekä 
aktiivin että passiivin aikamuotoja ja konditionaalit. Oppilaat tuottavat kurssin lopussa 
noin 150 - 200 sanan aineen. Viimeistään tässä vaiheessa on hyvän suorituksen edelly-
tyksenä luettava jokin englanninkielinen kirja ja tehtävä siitä kirjallinen referaatti. 

3.5.3.8 Kurssi 8 

 
Kuullunymmärtäminen 2: Harjoittelemme kuuntelemaan mm. uutisia, mainoksia ja 
dokumentteja. Arviointimateriaalina on kevään valtakunnallinen koe. 
 
Suullinen kielitaito 2: Kurssilla harjoitellaan uutisten välittämistä ja ajankohtaisten 
uutisten esittäminen koko luokalle on arvioitava suullinen suoritus. Mikäli aikaa on, 
oppilaat esittävät myös pienen väittelyn. 
 
Kielioppi + tekstinymmärtäminen + kirjoittaminen 2: Kieliopista kerrataan mm. rela-
tiivi- ja muut sivulauseet, artikkelien käyttö, sanajärjestys ja erilaiset pronominit. Tek-
steinä käytetään mm. lehtiartikkeleita ja kirjallisuutta. Keväällä tehdään valtakunnalli-
nen koe. 
 

3.5.4 VALINNAINEN A-RUOTSI 

 
3.5.4.1 Kurssi 1 
 
Kurssin tavoitteena on kerrata ala-asteella opittua. Kurssin aiheita ovat mm. perhe ja asuminen, 
kouluelämä, tienneuvominen ja kioskiasiointi. Kurssilla tehdään suullisia harjoituksia tienneuvo-
miseen ja kioskiasiointiin liittyen sekä pieniä kirjallisia harjoituksia, joissa opetellaan kertomaan 
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omista harrastuksista, perheestä ja kodista. 
 
Kieliopista kerrataan verbin perusmuoto, preesens, imperfekti, apuverbit, persoonapronominien 
muotoja, lukusanat ja prepositioita. 
 
Arviointiin vaikuttavat asennoituminen ja aktiivisuus, sana- ja kielioppitestit, koe ja suulliset har-
joitukset. Opettajan antaman sanallisen arvioinnin pohjana on oppilaan itsearviointi. 
 
 
3.5.4.2 Kurssi 2 
 
Kurssilla kerrataan ja kartutetaan sanavarastoa eri osa-alueilta. Näitä ovat mm. kehonosat, huone-
kalut, työkalut ja eri tunnetilat. Tehdään suullisia harjoituksia videon vuokraustilanteista ja puhe-
linkeskusteluista. Lisäksi oppilaat tekevät itsenäisen työn Ruotsiin liittyen ja tutustuvat 
ruotsalaisiin juhlapäiviin. 
 
Kurssin keskeisenä tavoitteena on oppia verbin kaikki aikamuodot. Uusina muotoina opetellaan 
perfekti ja pluskvamperfekti. Tämän lisäksi kerrataan substantiivin taivutus, adjektiivin taivutus ja 
vertailu, persoonapronominien objektimuodot sekä järjestysluvut ja päivämäärät. 
 
Kurssin arvioinnissa huomioidaan tunti- ja kotityö, koe, sanakokeet, kirjalliset ja suulliset työt sekä 
Ruotsi-työ.  
 
 
3.5.4.2 Kurssi 3 
 
Kurssin 3 teemoina ovat pankissa ja postissa asioiminen, lääkärissä käynti ja sääilmaisut.. Opetel-
laan myös vaate- ja ruokasanoja sekä kerrataan värit. Tehdään sekä suullisia, kirjallisia että kuul-
lunymmärtämistaitoja kehittäviä harjoituksia edellä mainittuihin teemoihin liittyen. Jokainen oppi-
las tekee lisäksi Tanskaan liittyvän työn, jossa tutustutaan Tanskan historiaan, maantietoon, tans-
kalaisiin tapoihin ja tanskan kieleen.   
 
Kurssilla kerrataan verbin aikamuodot ja substantiivin taivutus. Kerrataan myös päälauseen sana-
järjestys ja opitaan uutena asiana sivulauseen sanajärjestys ja omistussana + adjektiivi + substan-
tiivi. 
 
Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon tunti- ja kotityöskentely, sanakokeet, kielioppitestit, kurs-
sikoe ja Tanskatyö. Kurssi arvioidaan sanallisesti ja suullisessa arviointikeskustelussa opettajan 
kanssa. 
 
 
 
3.5.4.3 Kurssi 4 
 
Tutustutaan tietokonemaailmaan ja sen sanastoon. Kerrataan myös kouluelämään liittyvää sanas-
toa. Tehdään kirjoitus-, keskustelu-, ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Lisäksi oppilaat tutustu-
vat ruotsalaiseen musiikkimaailmaan ja tekevät valitsemastaan laulajasta/bändistä pienen esitel-
män. 
 
Kerrataan pronominit, man-passiivin käyttö ja substantiivin ja adjektiivin epämääräinen ja mää-
räinen muoto. Uusina asioina tulevat sin, sitt, sina –pronominit ja konditionaali.  
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Arviointiin vaikuttavat tunti- ja kotityöskentely, sanakokeet, kielioppitestit, kurssikoe ja esitelmä. 
Oppilaat saavat kurssista numeroarvosanan. 
 
 
3.5.4.4 Kurssi 5 
 
Kurssilla tutustutaan leirielämään. Aiheina ovat rippikoulu/Prometheus ja partioleiri. Kirjoitetaan 
aine rippileiristä (tai vastaavasta) ja harjoitellaan kirjeen kirjoittamista. Tehdään myös keskustelu- 
ja kuullunymmärtämisharjoituksia. Oppilaat tekevät lisäksi ryhmätyön liittyen Islannin historiaan, 
maantietoon, kieleen tai kulttuuriin Oppilaat päättävät ja rajaavat itse työn aiheen.. 
 
Kerrataan päälauseen ja sivulauseen sanajärjestys, verbin aikamuodot, järjestysluvut ja adjektiivi + 
substantiivi. Opitaan uutena asiana epäsuora kysymyslause. 
 
Arvioinnissa huomioidaan tunti- ja kotityöskentely, sanakokeet, kurssikoe ja Islantityö. Kurssi 
arvioidaan numerolla ja arviointikeskustelussa opettajan kanssa. 
 
 
3.5.4.5 Kurssi 6 
 
Keskeisenä teemana kurssilla on ekologisuus, luonto ja eläimet. Opitaan kierrätykseen ja luontoon 
liittyvää sanastoa. Tehdään keskusteluharjoituksia sekä parannetaan kuullunymmärtämis- ja kir-
joitustaitoja. Lisäksi tutustutaan Norjaan, josta oppilaat tekevät itsenäisen työn. 
 
Uusina asioina kurssilla opitaan att + infinitiivi, partisiipin preesens ja s-passiivi. Lisäksi kerrataan 
persoonapronomineja ja refleksiiviverbejä. 
 
Kurssin arviointiin vaikuttavat tunti- ja kotityö, sana- ja kielioppitestit, valtakunnallinen koe ja 
Norjatyö. Kurssin lopuksi oppilas saa päättöarvosanan. 
 
Hyvän suorituksen kriteerit päättöarvioinnissa 
 
 Kuullun ymmärtäminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 
 Puhuminen A2.1 Peruskielitaitoin alkuvaihe 
 Luetun ymmärtäminen A2.2 Kehittyvä peruskielitaito 
 Kirjoittaminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe. 

 
 

3.5.5 B-RUOTSI  

3.5.5.1 Kurssi 1: Uusi kieli - mitä, miksi ja miten? 

 
Kurssin tavoitteena on tutustua ruotsin kieleen ja kulttuuriin sekä pohjoismaihin. Tär-
keätä on, että oppilas motivoituu ruotsin kielen opiskeluun ja huomaa kielen omassa 
ympäristössään. Kerrataan aikaisemmin muissa kielissä opitut työtavat ja kiinnitetään 
huomiota eri kielten välisiin yhtäläisyyksiin. 
 
Kurssin aikana oppilas oppii kertomaan lyhyesti itsestään ruotsiksi sekä ymmärtä-
mään yksinkertaisia kirjallisia tai suullisia esittelyjä. Harjoitellaan ääntämistä ja luku-
sanoja. Kerrataan pääsanaluokat ja opitaan verbin perus- ja preesensmuoto.  
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Arvioinnissa merkittävä osuus on tunti- ja kotityöskentelyllä sekä asennoitumisella 
uuden kielen opiskeluun. Lisäksi pidetään pieniä testejä. Opettajan antaman sanallisen 
arvioinnin pohjana on oppilaan itsearviointi. 

3.5.5.2 Kurssi 2:  Stig in! Dörren är öppen. 

 
Toisella kurssilla uusia aihepiirejä ovat ruoka, asuminen, puhelinkeskustelu, vaatteet, 
värit ja huonekalut. Harjoitellaan substantiivien taivutusta. Verbeistä kerrataan perus-
muoto ja preesens sekä tutustutaan imperfektiin. Opetellaan käyttämään adjektiivejä 
kurssin aihepiireihin liittyvissä tilanteissa. Pronomineista käsitellään subjekti-, omis-
tus- ja objektimuodot. Oppilaat tekevät pieniä suullisia harjoituksia mm. puhelinkes-
kusteluun liittyen. Lisäksi harjoitellaan kuuntelua. 
 
Arviointiin vaikuttavat työskentely, kurssin lopussa järjestettävä koe, kuuntelukoe ja 
kurssin aikana pidettävät testit. Kurssi arvioidaan sanallisesti. 

3.5.5.3 Kurssi 3: Vi besöker Stockholm 

 
Tämän kurssin keskeisenä aiheena on matkailu. Opitaan kertomaan matkoista, osta-
maan laivalippuja sekä kysymään ja neuvomaan tietä. Harjoitellaan substantiivien tai-
vutusta yksikössä ja monikossa sekä imperfektiä. Kerrataan verbien perusmuoto ja 
preesens, persoonapronominien muodot ja adjektiivin taivutus. 
 
Yhtenä kurssin tavoitteena on harjoitella itsenäistä työskentelyä. Oppilaat suunnittele-
vat ja toteuttavat pienen työn Tukholmasta. Kurssilla käsiteltyjä teemoja sovelletaan 
omiin suullisiin esityksiin. 
 
Kurssin arvioinnissa huomioidaan tunti- ja kotityön lisäksi kirjalliset ja suulliset tuo-
tokset, itsenäinen työ, pienet testit ja kuuntelukoe. Kurssi arvioidaan sanallisesti ja 
suullisessa arviointikeskustelussa opettajan kanssa. 

3.5.5.4 Kurssi 4: Visste du detta om Norge? 

 
Edellisellä kurssilla aloitettu matkailuteema jatkuu. Opitaan asioimaan ravintolassa ja 
hotellissa. Lisäksi harjoitellaan toimimista lääkärin vastaanotolla. Kieliopissa tulevat 
uutena asioina perfekti, adjektiivin vertailu ja järjestysluvut. Prepositiot kerrataan ja 
sanajärjestykseen kiinnitetään huomiota. Kurssin aikana oppilaat tekevät itsenäisen 
työn Norjasta. Käsitellyistä asiointitilanteista tehdään suullisia keskusteluja. 
 
Arviointiin vaikuttavat sanakokeet, kurssikoe, suulliset esitykset, verbitesti ja Norja-
työ. Kurssi arvioidaan numerolla. 

3.5.5.5 Kurssi 5: Og det var Danmark! 

 
Kurssin aihepiirit liittyvät nuorten elämään. Opitaan myös keskeisiä asioita Tanskasta 
itsenäisen työskentelyn avulla. Harjoitellaan kuvailemaan ulkonäköä ja tutustutaan tie-
tokonesanastoon. Kieliopista kerrataan substantiivit, adjektiivit, verbit ja pronominit. 
Uutena kielioppiasiana on pronomini sin, sitt, sina. Kurssilla painotetaan kuullunym-
märtämisen harjoittelua.  
 
Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikoe, kirjoitelma, kuullunymmärtämisen koe, pie-
net testit ja Tanska-työ. Oppilas ja opettaja käyvät myös arviointikeskustelun. 
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3.5.5.6 Kurssi 6: Vulkaner, gejsrar och glaciärer – det underbara Island! 

 
Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat harrastukset, koulunkäynti ja tulevaisuudensuunni-
telmat. Yhtenä teemana on lisäksi Islanti. Tutustutaan myös suomenruotsalaisuuteen. 
Kurssilla painotetaan kirjallista kielitaitoa. Kieliopista käsitellään yhdessä pää- ja sivu-
lauseen sanajärjestys, konditionaali, futuuri ja adverbit. Kerrataan tärkeimpiä preposi-
tioita ja epäsäännöllisiä verbejä. Islantiin liittyen tehdään ryhmissä suullisia esityksiä.  
 
Arviointiin vaikuttaa valtakunnallinen koe sekä lisäksi pienet testit, verbikoe, kirjoi-
telma ja suullinen esitys. Kurssin lopuksi oppilas saa päättöarvosanan keskimmäisen 
arvosanan kriteerien mukaan.  
 
 
 
 
 
 

3.5.6 VALINNAINEN A-RANSKA (A 2) 

3.5.6.1 Tavoitteet 

 
Kielitaito 
 
Oppilas oppii 
 ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- että asiatietoa 

sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 
 selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelu-

tilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään 
 kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelonomaisia kuvauksia hyvin tutuista ai-

heista 
 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas oppii 
 tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuritaustaansa 

vasten  
 viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomai-

sissa arkipäivän tilanteissa 
 tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden 

 
Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 käyttämään erilaisia kielen opiskelun  ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-

poja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväkseen äidinkielessä oppimaansa 
 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä 
 tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä 
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoittei-

siin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan 

3.5.6.2 7. vuosiluokka 
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Keskeiset sisällöt 
 

Tilanteet ja aihepiirit 
 itsestä kertominen, perhe ja ystävät, koulu ja harrastukset 
 asuminen ja kotiin liittyvää sanastoa 
 viestintätilanteita, ostoksilla ja kahvilassa käyminen 
 viikonpäivät, kuukaudet, juhlapäivät, kellonajat, sää 

 
Rakenteet 
 substantiivien suvut, monikko, genetiivi, partitiivi 
 persoonapronominit, on-pronomini, possessiivipronominit yksikössä, demon-

stratiivipronominit, suora objektipronomini 
 adjektiivien taipuminen ja paikka 
 säännölliset verbit ja tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä preesensmuodossa, 

kysymyslauseet, futur proche  
 kaikki lukusanat 
 prepositioita 

 
Viestintästrategiat 
 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 omien viestien suunnittelu 
 suullisen kielitaidon harjoittaminen tekstiin tukeutuvien pariharjoitusten avulla 

  
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna 
 Kuullun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Puhuminen  A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta  
 Luetun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Kirjoittaminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas ymmärtää ranskalaista elämäntapaa 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas osallistuu tuntityöskentelyyn ja tekee kotitehtävänsä kykyjensä mu-

kaan 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito  
 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 Kirjoittaminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot:  oppilas  
 on tutustunut ranskalaiseen elämäntapaan ja alustavasti ranskalaisen ja suoma-

laisen 
 kulttuurin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 

 
Opiskelustrategiat: oppilas oppii 
 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
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 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa 
 käyttämään itsenäisesti oppikirjan lisäksi myös sanakirjoja 

3.5.6.3 8. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 Pariisin nähtävyyksiä, matkailu, tien neuvominen 
 Ranskan historiaa 
 sairauksiin liittyvää sanastoa 
 ruokasanastoa ja ateriointia kotona ja ravintolassa 
 omasta maasta kertominen, ympäristöasioita 

 
Rakenteet 
 adjektiivien vertailumuodot 
 adverbien muodostaminen 
 verbien imperatiivi, passé composé (avoir ja être) säännölliset ja epäsäännölliset 

verbit ja refleksiiviverbien preesens ja passé composé 
 suorat ja epäsuorat objektipronominit, pronominaalit en ja y, relatiivipronomi-

nit, tout, toute 
 sanajärjestys, kieltosanat 

 
Viestintästrategiat 
 rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
 oppia arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita  suhteissa tavoittei-

siin 
 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Kirjoittaminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
 ymmärtää oman ja kohdekulttuurin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas osaa käyttää joitakin kielen opiskelun kannalta välttämättömiä työta-

poja 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen  A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 
 Puhuminen  A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen  A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 
 Kirjoittaminen  A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot: oppilas 
 ymmärtää oman ja kohdekulttuurin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä 
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 viestii ranskan kielelle tyypillisellä kohteliaalla puhetavalla 
 
Opiskelustrategiat 
 oppilas käyttää luontevasti kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja kuten pari- ja 

pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjoja 

3.5.6.4 9. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 ranskankieliseen maailmaan tutustuminen 
 matkustaminen, maat, kansat, kielet, nuorten keskinäistä kanssakäymistä 
 ammatit ja harrastukset 
 ravintolasanastoa 
 monikulttuurista keskustelua eri aiheista 
 keskustelua työstä, vapaa-ajasta, matkoista ja lemmikeistä 

 
Rakenteet 
 adjektiivien paikka, taipuminen ja komparaatio 
 persoona- demonstratiivi- possessiivi- ja relatiivipronominit, indefiniittiprono-

mineja 
 verbeistä passé composé ja imperfekti sekä niiden käyttötilanteet, pluskvam-

perfekti, konditionaali ja futuuri, ehtolauseet, refleksiiviverbit, imperatiivi, par-
tisiipin preesens, alustavasti subjunktiivin esittelyä 

  
Viestintästrategiat 
 kielellinen ja tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 
 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 
 oman kielenkäytön tarkkailu 
 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen  A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Puhuminen  A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtämine A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Kirjoittaminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas tuntee ja ymmärtää suomalaista ja ranskalaista kulttuuria ja elämänta-

paa 
 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 

 
Hyvän suorituksen kriteerit  
 
Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen A2.2 kehittyvä peruskielitaito 
 Puhuminen A2.1  Peruskielitaidon alkuvaihe 
 Luetun ymmärtäminen A2.2  kehittyvä peruskielitaito 
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 Kirjoittaminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 
 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas tuntee kohdekielen elämänmuotoa ja historiaa 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas käyttää säännöllisesti kielen oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. 
 Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnäl-

lisen harjoittelun merkityksen. 

3.5.6.5 Opetusmenetelmät ja työtavat kaikilla vuosiluokilla 

 
Tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan ja kartutetaan perustaitoja, kuten ääntämistä, 
rakenteita, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä puheen ja kirjoitetun tekstin tuotta-
mista monipuolisten harjoitusten avulla.  Lisäksi on mm. suullisia kommunikointiteh-
täviä sekä parityönä että suuremmissa ryhmissä ja ryhmätöitä sekä pienimuotoisia pro-
jektitehtäviä, joissa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetusvideoiden 
avulla perehdytään ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 

3.5.6.6 Arviointi kaikilla vuosiluokilla 

 
Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle palautetta edis-
tymisestä ja kannustaa opiskeluun. Oppilaita ohjataan myös miettimään tavoitteitaan, 
arvioimaan työskentelytapojaan ja työnsä tuloksia tavoitteisiin. Näin he voivat seurata 
etenemistään ja todeta kielitaitonsa karttuvan, mikä puolestaan lisää opiskelumotivaa-
tiota. 
 
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka muodostuu tuntityöskentelystä ja kotiteh-
tävistä sekä erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
9. luokan päättyessä noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisia päättöarvioinnin kriteerejä arvosanalle 8. Arviointi perustuu sekä kirjalliseen 
että suulliseen kielitaitoon. 
 

3.5.7 VALINNAINEN B2-RANSKA  

3.5.7.1 Tavoitteet 

 
Kielitaito 
 
Oppilas oppii 
 kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja kä-

sittelevissä ja 
 välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa 
 ymmärtää helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, 

pyyntöjä ja kieltoja 
 lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä 
 kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppei-

ta viestejä sekä  
 joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään 

  
Kulttuuritaidot 
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Oppilas oppii 
 tuntemaan ja ymmärtämään suomalaista kulttuuria ja kohdekulttuuria. Lisäksi 

oppilas  tutustuu niiden välisiin keskeisiin yhtäläisyyksiin ja eroihin. 
 
Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
 hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoittei-

siin 
 
 
 
 

3.5.7.2 8. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa 
 itsestä ja perheestä kertominen 
 selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa 
 sääilmaisut 
 värit ja vaatteet 
 viikonpäivät, kellonajat, kuukaudet, päivämäärät 
 matkasuunnitelmista kertominen 

 
Rakenteet 
 substantiivien artikkelit, yksikkö ja monikko, genetiivi 
 adjektiivien taipuminen 
 luvut 1-69 
 persoonapronominit, omistuspronominit, demonstratiivipronomineja, kysy-

myssanoja 
 prepositioita 
 säännölliset verbit ja tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä 
 kielteiset lauseet , intonaatio- ja est-ce que -kysymys 

 
Viestintästrategiat 
 puheen ja tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 
 omien viestien suunnittelu 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna 
 Kuullun ymmärtäminen  A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Puhuminen A.1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Luetun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Kirjoittaminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 

 
Kulttuuritaidot 
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 Oppilas tuntee jossain määrin suomalaista ja ranskalaista kulttuuria ja elämän-
tapaa 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas osaa käyttää joitakin kielen opiskelun kannalta välttämättömiä työta-

poja 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Kirjoittaminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
  

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas on tutustunut ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas oppii  

 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
 käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa  
 hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 

3.5.7.3 9. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 matkustaminen, tien neuvominen 
 ostoksilla käyminen, ruokasanastoa, ravintolassa asioiminen 
 puhelintilanteita, kirjeen ja kutsun laatiminen 
 itsensä kuvailu, henkilötietojen kertominen 
 työn ja asunnon hakeminen, lehden tilaaminen, kirjastossa asioiminen 

 
Rakenteet 
 substantiivien epäsäännöllinen monikko, genetiivi ja partitiivi 
 omistuspronominit, kysymyssanoja, objektimuoto ja adverbiaalimuoto, relatii-

vipronominit 
 kaikki lukusanat 
 kysymyslauseen muodostaminen, imperatiivi, passé composé, avoir ja alusta-

vasti  être 
 epäsäännöllisiä verbejä, aller-futuuri, refleksiiviverbit 

 
Viestintästrategiat 
 puheen ja tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta 
 oman kielenkäytön tarkkailu 
 kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen omissa tuotoksissa 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
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Kielitaito 
 Kuullun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta  
 Puhuminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta  
 Luetun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito  
 Kirjoittaminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta  

  
Kulttuuritaidot 
 Oppilas on omaksunut ranskalaista kulttuuria ja tapatietoutta 

 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas hyödyntää muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito  
 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito  
 Puhuminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen A1.3  Toimiva alkeiskielitaito 
 Kirjoittaminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas ymmärtää suomalaisen ja ranskalaisen kulttuurin välisiä yhtäläisyyksiä 

ja eroja 
 
Opiskelustrategiat 
 Oppilas oppii 

 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa 

tavoitteisiin 

3.5.7.4 Opetusmenetelmät ja työtavat kaikilla vuosiluokilla 

 
Tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan ja kartutetaan perustaitoja kuten ääntämistä, 
rakenteita, kuullun ja luetun ymmärtämistä sekä puheen ja kirjoitetun tekstin tuotta-
mista monipuolisten harjoitusten avulla.  Lisäksi on mm. suullisia kommunikointiteh-
täviä sekä parityönä että suuremmissa ryhmissä ja ryhmätöinä sekä pienimuotoisia 
projektitehtäviä, joissa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Opetusvideoi-
den avulla perehdytään ranskalaiseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 

3.5.7.5 Arviointi kaikilla vuosiluokilla 

 
Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle palautetta edis-
tymisestä ja kannustaa opiskeluun. Oppilaita ohjataan myös miettimään tavoitteitaan, 
arvioimaan työskentelytapojaan ja työnsä tuloksia tavoitteisiin nähden. Näin he voivat 
seurata etenemistään ja todeta kielitaitonsa karttuvan, mikä puolestaan lisää opiskelu-
motivaatiota. 
 
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka muodostuu tuntityöskentelystä ja kotiteh-
tävistä sekä erilaisista kirjallisista ja suullisista kokeiseista kaikilla kielitaidon osa-
alueilla. 
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9. luokan päättyessä noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisia päättöarvioinnin kriteerejä arvosanalle 8. Arviointi perustuu sekä kirjalliseen 
että suulliseen kielitaitoon. 

3.5.8 SAKSA VALINNAISENA  A-KIELENÄ (A2) 

3.5.8.1 Tavoitteet 

 
Kielitaito 
 
Oppilas oppii 
 ymmärtämään kouluikäisen nuoren elämään liittyvää sekä yleis- että asiatietoa 

sisältävää selkeää yleiskielistä puhetta ja tekstiä 
 selviytymään yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja tavallisista palvelu-

tilanteista ja kuvailemaan lähipiiriään 
 kirjoittamaan suppeita viestejä ja luettelonomaisia kuvauksia hyvin tutuista ai-

heista 
 
Kulttuuritaidot 
 
Oppilas oppii 
 tuntemaan kohdekulttuuria ja ymmärtämään sitä omaa kulttuuri-

identiteettiänsä vasten 
 viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomai-

sissa arkipäivän tilanteissa sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen 
vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen 

 tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden ja kasvamaan toisten ihmisten 
ymmärtämiseen 

 
Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 käyttämään erilaisia kielen opiskelun  ja oppimisen kannalta tehokkaita työta-

poja ja opiskelustrategioita ja käyttämään hyväksi äidinkielessä oppimaansa. 
 hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa tiedonhankinnassa ja viestinnässä. 
 tekemään pienimuotoisia projektitöitä itsenäisesti tai ryhmässä. 
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoittei-

siin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan. 
 toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan, osallistumaan 

vastuullisesti opetustilanteeseen. 
 etsimään tietoa kohdekielestä sekä kielialueen ihmisistä ja maista. 
 oppilas haluaa tutustua saksankielisiin ihmisiin. 
 oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnäl-

lisen harjoittelun merkityksen. 
 valinnaiskielen voi lopettaa yläkoulussa vain erittäin painavista syistä. 

3.5.8.2 7. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 itsestä kertominen, perhe ja ystävät 
 kouluaineet 
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 viestintätilanteita, puhelimessa, ostoksilla ja kahvilassa käyminen 
 ateriointi, ruokakulttuuri, ruokailu- ja ruokasanastoa 
 viikonpäivät, kuukaudet, juhlapäivät, kellonajat, säätila 

 
Rakenteet 
 substantiivit: suvut, yksikkö ja monikko; nominatiivi, akkusatiivi, datiivi 
 lukusanat: kaikki 
 pronominit: persoonapronominit, possessiivipronominit, demonstratiivipro-

nomineja 
 adjektiivit 
 verbit: säännölliset verbit ja tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä, eriävät yh-

dysverbit (infinitiivi, preesens, perfekti) 
 kysymyssanoja 
 sanajärjestys: suora, käänteinen 
 tavallisimmat akkusatiivilla ja datiivilla järjestyvät prepositiot 

 
Viestintästrategiat 
 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 omien viestien suunnittelu 
 oman kielenkäytön tarkkailu 

  
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Oppilas ymmärtää perusasioita ja osaa viestiä lyhyesti itsestänsä, perheestänsä ja ystä-
vistänsä. 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Puhuminen A1.1 
 Luetun ymmärtäminen A1.1 
 Kirjoittaminen A1.1 

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilaalla on tietoa saksankielisten maiden elämäntavoista. 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Oppilas osaa tuottaa ja viestiä lyhyin lausein itsestänsä, perheestänsä, ystävistänsä ja 
ympäristöstänsä. 
 
Kielitaito taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Luetun ymmärtäminen A1.3 
 Kirjoittaminen A1.2 

 
Kulttuuritaidot 
 Oppilas on tutustunut opetusmateriaalin välityksellä saksankielisten maiden 

elämäntapaan ja ymmärtää niiden kulttuuria. 

3.5.8.3 8. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
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Tilanteet ja aihepiirit 
 asuminen ja kodinhoito 
 terveys ja sairastelu 
 ravintolassa asioiminen 
 viestintä, omasta maasta kertominen, saksankielinen maailma 
 nuoriso- ja muu kulttuuri, kouluelämä 
 Saksan nähtävyyksiä, matkailu, tien neuvominen 

 
Rakenteet 
 adjektiivit: komparatiivi ja superlatiivi 
 adverbien muodostaminen 
 verbit: imperfekti, pluskvamperfekti, konditionaali, würde, imperatiivi, zu-

partikkelin käyttö, refleksiiviverbit 
 vaihtoprepositiot 
 sanajärjestys: epäsuorat kysymyslauseet 
  

 
Viestintästrategiat 
 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen ja rajatun tiedon löytäminen teks-

tistä tai puheesta 
 omien viestien suunnittelu 
 oman kielenkäytön tarkkailu 

  
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.2 
 Puhuminen A1.1 
 Luetun ymmärtäminen A1.1 
 Kirjoittaminen A1.1 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 
 Puhuminen A1.3 
 Luetun ymmärtäminen A2.1 
 Kirjoittaminen A1.3 

3.5.8.4 9. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 opiskelu, vapaa-aika, harrastukset, lemmikit 
 matkustaminen, maat, kansat, kielet, nuorten keskinäistä kanssakäymistä 
 ravintolasanastoa 
 monikulttuurista keskustelua eri aiheista 
 työ, ammatit ja elinkeinoelämä 
 ympäristöasiat, kestävä kehitys, mm. kierrätys  
 tulevaisuus 
 Saksan historiaa 
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Rakenteet 
 adjektiivien paikka, taipuminen ja komparaatio 
 persoona-, demonstratiivi-, relatiivi- ja indefiniittipronomineja 
 verbit: refleksiiviverbit, futuuri, passiivi 
 relatiivipronomineja  

 
Viestintästrategiat 
 kielellinen ja tilannevihjeisiin perustuva päättely viestin sisällön selvittämiseksi 
 vuorovaikutustilanteessa saadun palautteen hyödyntäminen 
 oman kielenkäytön tarkkailu 
 puuttuvan kielitaidon kompensointi likimääräisellä ilmaisulla 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Oppilas tunnistaa saksan kielialueen elämänmuodon ja ymmärtää sen historiaa. 
 
Kielitaitotaso: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.3 
 Puhuminen A1.2 
 Luetun ymmärtäminen A1.2 
 Kirjoittaminen A1.2 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Oppilas tuntee kohtalaisesti saksan kielialueen elämänmuotoa ja historiaa. 
 
Kielitaitotaso: 
 Kuullun ymmärtäminen A2.2 
 Puhuminen A2.1 
 Luetun ymmärtäminen A2.2 
 Kirjoittaminen A2.1 

 
Työskentely sisältyy aina oppiaineen (suorituksen) päättönumeroon. 

3.5.8.5 Opetusmenetelmät ja työtavat kaikilla vuosiluokilla 

 
Tavoitteiden saavuttamiseksi harjoitellaan ja kartutetaan perustaitoja, kuten ääntämis-
tä, rakenteita, kuullun ja luetun-ymmärtämistä, puheen ja kirjoitetun tekstin tuottamis-
ta monipuolisten harjoitusten avulla.  Lisäksi on mm. suullisia kommunikointitehtäviä 
sekä parityönä että suuremmissa ryhmissä, ryhmätöitä, pienimuotoisia projektitehtä-
viä myös tietokoneavusteisesti. Opetusvideoiden avulla perehdytään saksalaiseen kult-
tuuriin ja elämäntapaan. 

3.5.8.6 Arviointi kaikilla vuosiluokilla 

 
Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle palautetta edis-
tymisestä ja kannustaa opiskeluun. Oppilaita ohjataan myös miettimään tavoitteitaan, 
arvioimaan työskentelytapojaan ja työnsä tuloksia tavoitteisiin nähden. Näin he voivat 
seurata etenemistään ja todeta kielitaitonsa karttuvan, mikä puolestaan lisää opiskelu-
motivaatiota. 
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Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka muodostuu tuntityöskentelystä ja kotiteh-
tävistä, sekä erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
Peruskoulun 9. luokan päättyessä noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisia päättöarvioinnin kriteerejä arvosanalle 8. Arviointi perustuu se-
kä kirjalliseen että suulliseen kielitaitoon. 

3.5.9 SAKSA VALINNAISENA B2-KIELENÄ 

3.5.9.1 Tavoitteet 

 
Kielitaito 
 
Oppilas oppii 
 kommunikoimaan puhekumppanin tukemana henkilökohtaisia perustietoja kä-

sittelevissä ja välittömiin tarpeisiin liittyvissä puhetilanteissa 
 ymmärtää helposti ennakoitavia arkielämään liittyviä kysymyksiä, ohjeita, 

pyyntöjä ja kieltoja 
 lukemaan arkielämään liittyviä ennakoitavissa olevia yksinkertaisia viestejä 
 tiedustelemaan ja kertomaan kuulumisia 
 kirjoittamaan kortteja, sähköpostiviestejä, muistilappuja ja muita hyvin suppei-

ta viestejä sekä joitakin perustietoja itsestään ja lähipiiristään 
  
Kulttuuritaidot  
 
Oppilas oppii 
 tuntemaan ja ymmärtämään suomalaisen ja saksalaisen kulttuurin välisiä kes-

keisiä yhtäläisyyksiä ja eroja 
 viestimään ja toimimaan kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomai-

sissa arkipäivän tilanteissa 
 kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansain-

välisyyteen 
 tiedostamaan arvojen kulttuurisidonnaisuuden ja kasvamaan toisten ihmisten 

ymmärtämiseen 
 
Opiskelustrategiat 
 
Oppilas oppii 
 käyttämään rohkeasti kielitaitoaan 
 hyödyntämään muissa kielissä hankkimiaan tietoja, taitoja ja strategioita 
 arvioimaan omaa työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoittei-

siin ja tarvittaessa muuttamaan työskentelytapojaan 
 toimimaan itsenäisesti ja ryhmässä sovittujen ohjeiden mukaan sekä osallistu-

maan vastuullisesti opetustilanteeseen 
 etsimään tietoa kohdekielestä sekä kielialueen ihmisistä ja maista 
 oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnäl-

lisen harjoittelun merkityksen. 
 

3.5.9.2 8. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
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 tapakulttuuriin liittyvä kieli perusvuorovaikutustilanteissa 
 itsestä, perheestä ja ystävistä kertominen 
 selviytyminen arkipäivän viestintätilanteissa 
 sääilmaisut 
 värit ja vaatteet 
 viikonpäivät, kellonajat, kuukaudet, päivämäärät 
 matkasuunnitelmista kertominen 

 
Rakenteet 
 substantiivit: artikkelit, yksikkö ja monikko, omistusmuoto, akkusatiivi 
 tavallisimpia adjektiiveja 
 lukusanoja 
 persoonapronominit: nominatiivi ja akkusatiivi, yksikön omistuspronominit 
 kysymyssanoja 
 prepositioita 
 verbit: säännöllisiä ja tavallisimpia epäsäännöllisiä verbejä, preesens 
 päälauseen sanajärjestys 
 kielteiset lauseet 

 
Viestintästrategiat 
 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta 
 omien viestien suunnittelu 
 puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.1 Kielitaidon alkeiden hallinta 
 Puhuminen A1.1 
 Luetun ymmärtäminen A1.1 
 Kirjoittaminen A1.1 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.2 Kehittyvä alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 
 Luetun ymmärtäminen A1.2 
 Kirjoittaminen A1.2 

3.5.9.3 9. vuosiluokka 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Tilanteet ja aihepiirit 
 itsensä kuvailu ja henkilötietojen kertominen 
 ostoksilla käyminen, ruokasanaostoa, ravintolassa ja hotellissa asioiminen 
 puhelintilanteita, kirjeen ja kutsun laatiminen 
 asuminen, työn ja asunnon hakeminen 
 harrastuksia, elokuvissa käyminen, kirjastossa asioiminen, lehden tilaaminen 
 vaatteita, värejä 
 säätiloja 
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 toivotuksia, perhejuhlista keskusteleminen, onnitteleminen 
 terveys ja sairastaminen 
 matkustaminen, matkan varaaminen, tienneuvominen 
 maita, kansallisuuksia ja kieliä 
 ympäristö ja ympäristönsuojelu 
 tulevaisuudensuunnitelmat, ammatit 

 
Rakenteet 
 substantiivit: datiivi 
 monikon omistuspronominit, persoonapronominien datiivi,  
 kaikki lukusanat 
 sivulauseen sanajärjestys 
 verbit: imperatiivi, haben- ja sein-verbien imperfekti, perfekti (säännölliset ja 

epäsäännölliset verbit), ge-etuliitteen käyttö, apuverbit ”haben” / ”sein” per-
fektissä, futuuri, rektioverbejä 

 prepositioita 
  

 
Viestintästrategiat 
 puheen tai tekstin pääasioiden tunnistaminen 
 rajatun tiedon löytäminen tekstistä tai puheesta 
 omien viestien suunnittelu 
 puhekumppanin apuun tukeutuminen suullisessa vuorovaikutuksessa 
 oman kielenkäytön tarkkailu 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.1 
 Puhuminen A1.1 
 Luetun ymmärtäminen A1.2 
 Kirjoittaminen A1.1 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Kielitaito taitotasoasteikolla ilmaistuna: 
 Kuullun ymmärtäminen A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
 Puhuminen A1.2 
 Luetun ymmärtäminen A1.3 
 Kirjoittaminen A1.2 

3.5.9.4 Opetusmenetelmät ja työtavat kaikilla vuosiluokilla 

 
Tavoitteiden saavuttamiseksi opetellaan ja kehitetään perustaitoja, kuten ääntämistä, 
rakenteita, kuullun ja luetun ymmärtämistä, puheen ja helpohkon kirjoitetun tekstin 
tuottamista monipuolisten harjoitusten avulla.  Lisäksi on mm. suullisia kommunikoin-
titehtäviä sekä parityönä että suuremmissa ryhmissä, ryhmätöitä, pienimuotoisia pro-
jektitehtäviä myös tietokoneavusteisesti. Opetusvideoiden avulla perehdytään saksan-
kieliseen kulttuuriin ja elämäntapaan. 

3.5.9.5 Arviointi kaikilla vuosiluokilla 
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Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle, vanhemmille ja opettajalle palautetta edis-
tymisestä ja kannustaa opiskeluun. Oppilaita ohjataan myös miettimään tavoitteitaan, 
arvioimaan työskentelytapojaan ja työnsä tuloksia tavoitteisiin nähden. Näin he voivat 
seurata etenemistään ja todeta kielitaitonsa karttuvan lyhyelläkin aikavälillä, mikä 
puolestaan lisää opiskelumotivaatiota. 
 
Arviointi perustuu jatkuvaan näyttöön, joka muodostuu tuntityöskentelystä ja kotiteh-
tävistä sekä erilaisiin kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
Peruskoulun 9. luokan päättyessä noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisia päättöarvioinnin kriteerejä arvosanalle 8. Arviointi perustuu se-
kä kirjalliseen että suulliseen kielitaitoon. 
 

3.5.10 MATEMATIIKKA  

3.5.10.1 Yleistä 

 
Kilterin koulun matematiikan opetussuunnitelman tavoitteena on houkutella oppilaat 
matemaattiseen pohdiskeluun käyttämällä vaihtelevia ja tilanteeseen sopivia työmuo-
toja sekä tuomalla esiin matematiikan mielenkiintoisuus, hauskuus, hyödyllisyys, es-
teettisyys ja ajattelun tarve. Kukaan ei voine kiistää sitä iloa, minkä oppija kokee löytä-
essään ratkaisun matemaattiseen ongelmaan. Tavoitteena myönteisen asenteen kehit-
tymisestä on, että yhä useampi oppilas valitsee jatko-opinnoissaan kykyjään vastaavat 
matemaattiset opinnot.  
 
Kaikessa opiskelussa on tärkeää pyrkiä kasvattamaan oppilaan itseluottamusta ja itse-
tuntoa niin, että hän voi saada aineesta myönteisiä elämyksiä. Matematiikka voi tarjota 
osaltaan sellaisia kaikille.  
 
Matematiikan opiskelun paino on ymmärtämisessä, jolloin turhan muistitiedon raa-
haamisen tarve jää pois ja työskentelyn mielekkyys lisääntyy. Opiskelussa korostetaan 
matemaattisten perustelujen esittämisen tärkeyttä.  Kun työ on sopivan vaativaa ja 
haasteellista, jokainen oppilas kykenee etenemään parhaalla mahdollisella tavalla omi-
en resurssiensa puitteissa.  
 
Matematiikan opetussuunnitelma ottaa opiskelun pohjaksi oppijan omat tiedot ja käsi-
tykset opiskeltavista asioista. Opetussuunnitelman eräinä perusajatuksina ovat kon-
struktivistinen oppimiskäsitys ja ongelmakeskeisyys. Toiminnallisuus ja käytännönlä-
heisyys sekä oppijan tilanteen ja kiinnostuksen huomioiminen ovat työtapojen ja mate-
riaalien valinnassa korostetussa asemassa. Opetuksessa hyödynnetään Matikkamaassa 
olevia havaintovälineitä mahdollisuuksien mukaan. 
 
Jotta oppilaan henkilökohtaiset taipumukset voidaan ottaa huomioon, eri kurssien si-
sällä käytetään erilaisia ja eritahtisia etenemisteitä, sisältöalueita sekä työmuotoja. Tä-
hän voidaan päästä siten, että vähintään kaksi ryhmää opiskelee samaa kurssia yhtä 
aikaa.  Näiden kurssien opettajien yhteistyöllä voidaan suorittaa mm. uudelleenryh-
mittely edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi.  
 
Matematiikassa on kymmenen pakollista kurssia, jonka lisäksi oppilas voi valita kolme 
valinnaiskurssia.  Valinnaiskursseista toinen ja kolmas ovat lukion pitkän matematii-
kan kurssit 1 ja 2. Valinnaiset kurssit esitellään erillisessä valinnaisaineoppaassa. 
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3.5.10.2 Työtavat  

 
Työtavan valinnan perusteina ovat sekä opiskeltava asia että oppilasryhmä siten, että 
kyseisestä työtavasta on oppilaille mahdollisimman suuri hyöty. Työtavan valinnassa 
vaikuttaa myös opettajan persoonallisuus.  
 
Käytettävät työtavat voidaan jakaa karkeasti neljään ryhmään: yksilökeskeinen, yhteis-
toiminnallinen ja opettajajohtoinen työtapa sekä ryhmätyöskentely. 
 
Yksilökeskeistä työtapaa käytetään silloin, kun on tarpeellista, että oppija pohtii tai 
harjoittelee asioita enimmäkseen yksin. Tyypillisesti yksilötyötä ovat rutiininkasvatta-
misharjoitukset ja kotityöt. 
 
Ryhmätyötapaan kuuluu parityö, joka sopii esimerkiksi työskenneltäessä tietokoneella 
sekä tehtäessä tutkimuksia ja mittaustöitä. Tavanomainen ryhmäkoko on kahdesta nel-
jään oppilasta.  
 
Yhteistoiminnallinen työtapa sopii tilanteeseen, jossa on luonnollista työstää kokonai-
suus erilaisten osatöiden pohjalta. Tämän työtavan keskeisinä tavoitteina on ajattelun 
kehittäminen toisten erilaisten ajatusten pohjalta. Samalla oppilaiden sosiaalisuus ja 
toisten arvostus kehittyy. Oppilaita kannustetaan keskusteluun ja pohdintaan sekä 
omien näkemysten esittämiseen että toisten ajatusten arviointiin.  
 
Opetuskeskustelussa harjaannutaan yhteisesti pohtimaan asioita, jolloin oppilaat ja 
opettaja esittävät sekä kuuntelevat toistensa ajatuksia suuressa ryhmässä. Esittämistä 
harjoitellaan myös matematiikan tunneilla joko yksilötyönä, ryhmän esityksenä tai 
vaikka väittelyn muodossa. 

3.5.10.3 Arviointi  

 
Kouluaikaisen arvioinnin päätavoitteena on tukea, ohjata ja kannustaa oppilaan oppi-
mista. Se toimii myös opettajan työn kehittämisen välineenä. Arviointi vastaa kunkin 
kurssin tavoitteita ja työmuotoja, jotka käydään läpi kurssin alussa.  
 
Jokaiseen kurssiin liittyy oppilaan suorittama itsearviointi; se voi olla tavoitepohjainen 
arviointi, oppimista kuvaileva arviointi, käsitteiden oppimista tarkasteleva materiaali, 
viikoittainen arviointi, portfolion materiaali tai opettajan kanssa käyty keskustelu.  
 
Arviointimuodoista itsearvioinnin merkitys korostuu. Itsearvioinnin tarkoituksena on 
totuttaa oppilas tarkastelemaan omaa oppimisprosessiaan sekä auttaa oppilasta muut-
tamaan työskentelytottumuksiaan juuri hänelle sopivaksi ja kehittymään vähitellen it-
seohjautuvaksi oppijaksi. Oppilas asettaa opinnoissaan tavoitteita, jotka tarkentuvat 
opintojen edetessä ja joita opettaja huomioi omassa arvioinnissaan. Itsearviointi on 
opiskelunaikainen prosessi, johon kuuluu olennaisena osana aktiivinen vuorovaikutus 
opettajan ja oppilaan välillä. Suunnittelemalla kunkin kurssin itsearviointi nimen-
omaan kyseiseen kurssiin sopivaksi opettajat ohjaavat oppilasta suorittamaan oppimi-
sensa reflektoinnin, itsearvioinnin ja metakognitioiden tunnistamisen mahdollisimman 
hyvin.  
 
Oppilaan oppimisen ja työskentelyn arviointi tapahtuu siten, että kolmannen opiskel-
lun kurssin jälkeen hänen kanssaan käydään arviointikeskustelu, jossa tarkastellaan 
siihenastista opiskelua ja selvitetään senhetkinen taso. Kuudennen opiskellun kurssin 
jälkeen oppilaan tiedot ja taidot arvioidaan numerolla, jonka määräytymisessä käyte-
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Murtoluvut

Todennäköisyys

Prosentit

Havainnollistamisvälineet

Arviointi

Työtavat

Tavoite

KU2 Murtoluvut, prosentit ja tn

Vertailu lukuun 1

"="-merkin merkitys

Lukusuora

Käänteisluku

Tilastollinen
Kokeellinen

Klassinen

Käsite
Promille

Prosenttiyksikkö

Eri tapaukset

Tehtävät Tulos
Järkevyys

Pyöristäminen

Itsearviointi

Uudelleen ryhmittely

Its. työskentely

Pari- ja ryhmätyöskentely

Tietokone

Ymmärtäminen Käsite
Murtoluku

Prosentti

Välimuodot paperille

Tekstin käsittely

Koordinaatisto

Peruslaskutoimitukset

Ongelmaratkaisu

Työmuoto

Arviointi

Havainnollistamisvälineet

Tavoite

KäsitteetKU1 Peruslaskutoimitukset

Kokonaisluvut

Yhteen, vähennys, kerto, jako
Muuttujat

Yksilötyö

Ryhmätyöskentely

Opetuskeskustelu

Tietokone

Itsearviointi

Sanallinen

Ymmärtäminen
Peruslaskutoimitukset

Tottuminen
Työtavat

Lukualueet

Vastaluku

Itseisarvo

tään apuna keskimmäisen arvosanan kriteeristöä siltä osin, kuin se on mahdollista. 
Kahdeksannen kurssin jälkeen oppilaat saavat päättöarvostelua ennakoivan numeron.  
Päättöarvostelussa huomioidaan koko yläasteen opinnot yhdeksännen luokan kursseja 
painottaen. Päättöarvostelun yhteydessä opettaja selvittää oppilaalle arvosanan perus-
telut henkilökohtaisesti. 
 
Kurssien aikana käytetään lisäksi suullista arviointia ja opiskeluryhmän suorittamaa 
arviointia. Joidenkin kurssien jälkeen opettaja antaa sanallisen arvioinnin, jossa hän te-
kee yhteenvedon siihenastisista opinnoista ja antaa tarpeellisia toimintaohjeita, sekä pi-
tää oppilaan ajan tasalla siitä, mikä on hänen senhetkinen matematiikan osaamisen ta-
so.  
 
Jokaiseen kurssiin liittyy koe, jossa on valittavana eritasoisia tehtäviä sekä päässälas-
kuosio.  
 
 
 

3.5.10.4 Kurssit 
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Potenssi

Polynomilaskenta

Havainnollistamisvälineet

Lukujonot

Jaollisuus

Tavoite

Työtavat

Arviointi

KU4 Algebraa

Eksponentti posit

Eksponentti neg

Luonn luvut

Hajotelmat

Monxbinomi

Binomien tulo

Yhtälöä varten muuttuja

Lauseke
Arvon laskeminen

Luvut/kirjaimet

Tekijä
Alkutekijä

Alkuluku

Vahvistaminen
Ajattelutaidot

Laskurutiini

Yksilötyö

Ryhmätyöskentely

Itsearviointi

Sanallinen

3-ulotteisuus

2-ulotteisuus

   Tutkittava kohde 

Havainnollistamisvälineet

Todistaminen

Työtavat

Arviointi

Tavoite

KU3 Geometriaa tutkimalla

Rakentaminen

Tilavuus

Piirtäminen 
Yhteistyö: kuvis

Harppi

Kuviot

Hahmottaminen

Hierarkia
Kolmio

Nelikulmio

Symmetria

Yhtenevyys Kuvaukset

Peilaus

Kierto

Siirto tasossa

Arviointi
Ilman mittausta

Ryhmätyöskentely

Yksilötyö
Piirtämistehtävät

Toiminnallisuus

Tietokone

Itsearviointi

Portfolio

Keskustelu

Ymmärtäminen

Pinta-alan käsite

Mittayksiköt
Suhteet

Piirtämisen huolellisuus
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 Käsite

Ratkaiseminen

Sanalliset

Yhtälötyypit

Havainnollistamisvälineet

Tavoite

Työtavat

Arviointi

KU5 Yhtälöt

Lauseke

Yhtälö

Määrittelyjoukko

Ratkaisujoukko

Vaakamalli

Päättely

Mekaaninen
Merkinnät

Tarkastaminen

Tekstin purkaminen

Päättely

Yhtälön käyttö

1. aste

Ehdollinen
Verranto

Identtinen

Epäyhtälö

Ymmärtäminen
Yhtälökäsite

Yksilötyö

Ryhmätyöskentely

Itsearviointi

Funktio

Tilasto

Havainnollistamisvälineet

Tavoite

Arviointi

Työtavat

KU6 Funktio ja tilastot

Käsite
Tilastollinen

Riippuvuus

Havaitseminen

Esittäminen
Muuttuja

Lineaarisuus

Suoraan 

Kääntäen

Laskeminen

Yksinkertainen
Kuvaaja

Kuvaaja
Tulkinta

Piirtäminen

Otanta
Merkitys

Tutkimustyö

Ymmärtäminen
Fkt-käsite

Itsearviointi

Numero

Yksilötyö

Uusi ryhmittely

Tietokone
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Yhtälö

Havainnollistamisvälineet
Tavoite

Arviointi

Työtavat

KU7 Yhtälöt ja yhtälöparit

Yksi yhtälö

Kertaus

Nimittäjien poistaminen

Kirjainyhtälöt

Yhtälöpari
Graafinen ratkaisu

Algebrallinen ratkaisu

Yhtälöryhmä

"Pohjan vahvistaminen"

Teksti -> lauseke

Itsearviointi
Tavoite: 9 lk nro

Yksilötyö

Uudet ryhmät
Asioiden syventäminen

Uudet asiat

Käsite

Pythagoraan lause

Trigonometria

Havainnollistamisvälineet

Työtavat

Arviointi

Tavoite

KU8 Kolmioiden geometriaa

Neliöjuuri

2. asteen yhtälö

Suorakulmainen kolmio

Yhdenmuotoisuus

Tutkimus

Käytäntö

sin, cos, tan

Tutkimustyö

Ongelmakeskeisyys

Ryhmät

Ryhmätyöt

Itsearviointi

Keskustelu

Numero

Ymmärtäminen
Matemaattinen kaava

Kuvat avuksi

Ympyrä

3-ulotteisuus

Havainnollistamisvälineet

Työtavat

Arviointi

Tavoite

KU9 Avaruusgeometria

Pii

Osat

Yhteys kolmioon

Kappaleet

Aukipiirtäminen

Tilavuus
Yksiköt

Av.lävistäjä

Rakentaminen

Korkeusjana

xyz-koordinaatisto

Toiminnallisuus

Tietokone

Itsearviointi

Keskustelu

Ymmärtäminen
3-ulotteisuus

Yhtälön käyttö apuna
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Ammattiopinnot

Lukio

Tavoite

Työtavat

Arviointi

KU10 Jatko-opinnot Kertaus

Lyhyt ma

Pitkä ma

Valmentautuminen
Jatko-opinnot

Ryhmät
Jatko-opinnot

Keskustelu

Päättöarviointi

 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.11 FYSIIKKA – KEMIA 

3.5.11.1 Yleistä 

 
Fysiikan ja kemian opetuksen yleistavoitteet on esitetty Peruskoulun opetussuunnitel-
man perusteissa, Opetushallitus 2004. 
 
Koulukohtaisina tavoitteina painotamme erityisesti tutkimuksen kautta tapahtuvaa 
oppimista siten, että oppilas itse suorittaa olennaisen osan ilmiöiden selvittämisessä. 
Tekemiensä havaintojen perusteella oppilas tekee olettamuksia, johtopäätöksiä ja mal-
leja asioiden syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi. 
 
Opiskelun lähtökohtana on tuttujen ilmiöiden tai asioiden perustelujen löytäminen ja 
niiden asettaminen osaksi luonnon kiertokulkua. 
 
Ihminen ympäristön osana on merkittävä lähtökohta ongelmien asettelussa ja selvittä-
misessä. 
 
Työskentely tapahtuu ryhmissä siten, että ilmiöistä keskusteleminen on tärkeä osa op-
pimisprosessia. Tällöin oppilaat saavat rohkeutta pohdiskella ääneen omia käsityksi-
ään. 
 
Erityisenä pyrkimyksenä on se, että oppilaat havaitsevat asioiden vaativan monelta 
suunnalta tapahtuvaa tarkastelua. Tämä mahdollistetaan toteuttamalla yksi kahdek-
sannen luokan kurssi fysiikka-kemian yhteiskurssina yhteistyössä joidenkin muiden 
oppiaineiden kanssa. Tällaisia oppiaineita ovat esimerkiksi terveystieto, biologia ja ko-
titalous. 
 
Lisäksi kehitämme suhteita yritysmaailmaan, jolloin oppilaalle voidaan antaa käsitys 
siitä tutkimus- ja selvitystyöstä, mitä jatkuvasti yhteiskunnassa tehdään. Tällaisia si-
dosryhmiä ovat esimerkiksi erilaiset teollisuus- ja tutkimuslaitokset ja Heureka. 
 
Alan kirjallisuuteen ja verkkomateriaaleihin tutustutaan siten, että oppilaat tekevät 
yhden isomman tutkielman ja muutamia pienempiä ryhmätöitä. Tieto- ja viestintätek-
niikkaa hyödynnetään pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 
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3.5.11.2 Työtavat 

 
Opiskelu tapahtuu pääosin ryhmittäin tehtyinä kokeellisina tutkimuksina, joiden pe-
rusteella oppilaat pohtivat ilmiöitä. Teoria rakennetaan oppilaan omien kokemusten, 
oman tiedon, lähdemateriaalin ja varsinaisen tutkimustiedon pohjalta. TVT:aa hyö-
dynnetään tarpeen mukaan. 

3.5.11.3 Arviointi 

 
Opintojen aikainen 

 
Arvioinnille on tyypillistä välitön tunnilla annettu palaute niin yksilöiden kuin ryhmi-
en työstä.  
 
Koska fysiikka-kemiassa kokeellisuus on merkittävänä osana oppimisprosessia, siihen 
kiinnitetään erityistä huomiota myös arvioinnissa. Työskentelyn ja osallistumisen mer-
kitystä korostetaan jatkuvasti.  
 
Peruskäsitteiden hallinta ja niiden suhteiden ymmärtäminen sekä luonnon prosessien 
havaitseminen painottuvat opintojen edetessä. 
 
Opiskelun arviointi toteutetaan seitsemännellä luokalla oppilaan itsearviointina ja sa-
nallisena arviointina. Sanallinen arviointi voi olla oppilaan ja opettajan välinen keskus-
telu tai opettajan kirjallinen palaute. 
 
Numeroarvosana annetaan ensimmäisen kerran kahdeksannen luokan kurssien lopuk-
si. 
 

Päättöarviointi 
 

Toteutetaan OPH:n antamien ohjeiden mukaisesti erityisesti opintojen päättövaiheen 
tietoja ja taitoja painottaen.  Arvioinnin pohjana on OPH:n antamat päättöarvioinnin 
kriteerit arvosanalle kahdeksan. 

 

3.5.11.4 Kurssien painopisteet ja sisällöt 

 
7. luokka 

 
Opiskelun painopiste on oppiaineille ominaisten työtapojen harjoittelu.  Opiskelussa 
keskitytään ilmiöiden tutkimiseen sekä havaintojen tekemiseen ja kirjaamiseen. 

 
Fysiikka 1 5h/vko 38h 

 
Kurssilla varmennetaan alakoulussa harjoiteltuja työskentelytaitoja. Pääasiallisena tut-
kimuskohteena on vesi.  Tutustutaan veden ominaisuuksiin, sen puhdistukseen ja eri-
tyisasemaan liuottimena.  Lisäksi tutustutaan yleisemminkin seoksiin. 
 
Tutustutaan kokeellisesti erilaisiin vuorovaikutuksiin ja niiden merkityksiin. 
 
Kurssin lopussa oppilaat tekevät ryhmissä tutkimuspainotteisen kokeen. 
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Kemia 1 5h/vko 38h 
 

Tutkitaan kokeellisesti aineita, niiden kemiallisia reaktioita ja fysikaalisia ilmiöitä.  Sel-
vitetään metallien ominaisuuksia, valmistusta ja käyttöä. Tutustutaan sähkökemialli-
siin ilmiöihin.  

  
 8. luokka 

 
Opiskelussa pyritään löytämään selityksiä tutkituille tai havaituille fysiikan ja kemian 
ilmiöille.  
 
Fysiikka-kemian yhteiskurssilla tarkastellaan ihmisen ja elinympäristön vuorovaiku-
tusta.  

 
Fysiikka  2 5h/vko 38h 

 
Kurssilla totutaan lisää luonnontieteelliseen työtavan käyttöön opiskelussa. Työskente-
lyn pohjana on ongelmalähtöinen tutkivan oppimisen ideaa soveltava lähestymistapa. 
Virtuaalisuutta ja verkkojen suomia mahdollisuuksia hyödynnetään mielekkäällä ta-
valla. 
 
Kurssilla tutustutaan pääasiassa aaltoliikkeeseen ja tutkimuskohteena on erityisesti va-
loon liittyvät ilmiöt.  

 
Kemia 2 5h/vko 38h 

 
Tutustutaan alkuaineisiin ja selvitetään teoreettisesti aineen rakennetta. Perehdytään 
jaksollisen järjestelmän käyttöön. Käsitellään erilaisten sidosten muodostuminen ja 
tutkitaan niistä johtuvia aineen ominaisuuksia. Tutustutaan happojen ja emäksisten ai-
neiden syntyyn, ominaisuuksiin ja reaktioihin. Syvennetään sähkökemiallisten ilmiöi-
den tuntemusta.  

   
Fyysikka/kemia 4h/vko 30h  

 
Perehdytään erilaisten materiaalien (syntyyn, valmistukseen, käyttöön ja ympäristö-
vaikutuksiin) elinkaareen. Selvitetään näiden materiaalien vaikutusta ympäristöön. 
Tutkitaan  ihmisen toiminnan ja energiantuotannon vaikutusta ympäristön  tilaan.  
 

9. luokka 
 

Opiskelu perustuu oppilaiden lisääntyneeseen taitoon käsitellä luonnontieteellisiä il-
miöitä ja havaintoja.  

 
Fysiikka 3 5h/vko 38h 

 
Tavoitteena on oppia ymmärtämään energian  merkitys erilaisissa prosesseissa. 
 
Tarkastelemalla energian siirtymistä, muuntumista ja säilymistä tutustutaan eri ener-
giamuotojen perusominaisuuksiin. Tärkeitä käsitteitä ovat edellisten lisäksi vuorovai-
kutukset, energian säilyminen ja entropia. 
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Kemia 3 5h/vko 38h 
 
Tutustutaan hiiliyhdisteiden rakenteisiin ja reaktioihin sekä harjoitellaan yhdisteiden 
luokittelua. Selvitetään kokeellisesti erilaisten orgaanisten yhdisteryhmien ominai-
suuksia ja reaktioita. 

 
Fysiikan tutkielmakurssi 1h/vko 8h  

 
Oppilaat laativat tutkielman, jonka tarkat aiheet voivat vaihdella vuosittain. Aihealu-
eena on pääsääntöisesti avaruus sekä muut ajankohtaiset aiheet fysiikka-kemian alalta. 
Myös muut luonnontieteisiin liittyvät aiheet ovat mahdollisia, kunhan niistä sovitaan 
opettajan kanssa.  

 
Tutkielman suoritus vaikuttaa ensisijaisesti fysiikan arvosanaan. 

3.5.12 BIOLOGIA 

3.5.12.1 7. vuosiluokka 

 
Kurssi I 

 
Kurssilla tutustutaan erilaisten vesiympäristöjen eliömaailmaan ja tutkitaan omakoh-
taisesti yhtä lähialueen vesiekosysteemiä.  
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 käyttämään yksinkertaisia vesieliöiden tutkimusvälineitä 
 tunnistamaan ja luokittelemaan tavallisimmat lähivesistöjen kasvi- ja eläinlajit 
 käyttämään tavallisimpia vesiekosysteemin rakennetta ja toimintaa kuvaavia 

käsitteitä 
 selittämään, miten kasvien ja eläinten sopeutuminen vesielämään ilmenee nii-

den rakenteessa ja elintavoissa 
 ymmärtämään ihmisen toiminnan vaikutuksia vesistöihin 

 
Sisällöt 
 maapallon vesivarat ja veden kierto 
 veden merkitys kasveille ja eläimille 
 kasvien ja eläinten luokittelu niiden rakenteen perusteella 
 vesieliöiden tyypillisten rakenteiden merkitys niiden sopeutumisessa vesielä-

mään 
 vesien ravintoketjut ja  –verkot 
 vesiekosysteemin toiminta 
 ihmisen vaikutukset vesistöihin: kalastus, rehevöityminen, saastuminen 
 

3.5.12.2 8. vuosiluokka 

 
Kurssi 2 

 
Kurssilla perehdytään suomalaisten metsien kasvi-, sieni- ja eläinmaailmaan. Samalla 
opitaan ymmärtämään metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa. 
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Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 käyttämään yksinkertaisia metsäntutkimusvälineitä ja tekemään pieniä maasto-

tutkimuksia 
 tunnistamaan ja ryhmittelemään tavallisimmat metsän kasvi-, sieni- ja eläinlajit 
 käyttämään tavallisimpia metsäekosysteemin rakennetta ja toimintaa kuvaavia 

käsitteitä 
 erottamaan ja kuvailemaan eri metsätyypit 
 ymmärtämään elottoman ja elollisen luonnon välistä vuorovaikutusta 
 arvioimaan ihmisen toiminnan vaikutuksia metsäluontoon ja ymmärtämään 

metsien maailmanlaajuisen merkityksen  
 
Sisällöt 
 mikä metsä on? Katsaus maapallon metsiin 
 kasvien perusrakenteen tutkiminen 
 kasvilajien tunnistaminen ja ryhmittely 
 kasvien elintoiminnat: veden otto, yhteyttäminen (fotosynteesi) ja lisääntymi-

nen 
 sienten tunnistaminen ja ryhmittely 
 sienten merkitys metsäluonnossa 
 erilaisten metsien kasvupaikkatekijöiden vertailu  
 metsätyyppien määritys maastossa 
 metsä eri vuodenaikoina: kasvien ja eläinten talvehtiminen, lintujen muutto 
 metsäekosysteemin toiminta: ravintoketjut, -verkot, energian kulku (ravintopy-

ramidi), ravinteiden kierto 
 metsien merkitys maapallon happi – hiilidioksiditasapainon säätelyssä 
 ihminen muuttaa metsää: metsätalous, metsien moninaiskäyttö 

 

3.5.12.3 9. vuosiluokka 

 
Kurssit 3 ja 4 

 
Kurssilla 3 tarkastellaan ihmisen rakenteita ja elintoimintoja. Kurssilla 4 perehdytään 
lisäksi yksilön kehitykseen, perinnöllisyyden perusteisiin ja evoluutioon. Lopuksi 
pohditaan ihmisen toiminnan ympäristövaikutuksia. 
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 ihmisen rakenteet soluista elimiin 
 ihmisen elimistön toimintaperiaatteet 
 lisääntymiseen ja perinnöllisyyteen liittyvät peruskäsitteet 
 esimerkkien avulla selittämään erilaisten ominaisuuksien periytymistä 
 ymmärtämään ihmislajin kehityksen suuntaviivoja 
 pohtimaan teollisen elämäntavan ja yksilön valintojen vaikutusta elinympäris-

töön 
 
Sisällöt 
 ihmisen rakenne ja elintoiminnot: solut, kudokset, elimet, elimistöt ja niiden yh-

teistoiminta 
 ihmisen elämänkaari 
 pienimuotoisia mittauksia ja tutkimuksia elimistön toiminnasta 
 elämäntapojen vaikutus terveyteen 
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 DNA ja geenit periytymisen ohjaajina 
 sukupuolen määräytyminen ja yhden tai kahden ominaisuuden periytyminen 
 evoluutiovoimien vaikutus ihmisen kehityshistoriaan 
 omakohtainen perehtyminen yhteen merkittävään ympäristöaiheeseen 

3.5.12.4 Työtavat 

 

 maastotyöskentely (7. – 8. luokka) 
 laborointityöskentely 
 hyödynnetään lähialueen resursseja ja luontomateriaalia 
 harjoitellaan yksinkertaista kokeellista työtä ja tieteellistä ongelmanasettelua 
 käytetään ajattelun jäsentäjänä käsite- ja miellekarttoja sekä mallintamista 
 korostetaan, varsinkin 9. luokalla, selkeätä kirjallista ilmaisua 

 

3.5.12.5 Arviointi 

Seitsemännellä luokalla oppilaat tekevät opettajan ohjeiden mukaan kirjallisen itsear-
vioinnin, joka liitetään vihkoon. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla annetaan 
numeroarvioinnit, jotka pohjautuvat alueellisiin oppimistavoitteisiin. Peruskoulun 
päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia kriteerejä (Osoite?). 

 

3.5.13 MAANTIETO 

3.5.13.1 7. vuosiluokka 

 
Kurssi 1 

 
Kurssilla perehdytään yleismaantiedon perusteisiin ja vertaillaan toisiinsa kahta maan-
tieteellistä suuraluetta. Erityistä huomiota kiinnitetään kartaston ja erilaisten karttojen 
sujuvaan käyttöön.  
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 etsimään tietoja kartaston avulla 
 tulkitsemaan erilaisia karttoja ja karttamerkkejä 
 selittämään, miten maan planetaarisuus ilmenee maapallon erilaisissa (ilmasto, 

kasvillisuus jne.) olosuhteissa 
 ymmärtämään maapallon sisäisten ja ulkoisten ilmiöiden välisen vuorovaiku-

tuksen 
 vertailemaan kahden erilaisen alueen luonnon- ja kulttuurimaantieteellisiä il-

miöitä 
 
Sisällöt 
 aurinkokunnan rakenne 
 maan ja kuun liikkeiden seuraukset: vuorokauden ja vuoden pituus, kuun 

asennot, vuodenaikojen vaihtelu, aikavyöhykkeet 
 auringon säteilyn jakautuminen maapallolla: lämpö- ja kasvillisuusvyöhykkeet, 

tuulet, merivirrat 
 maapallon sisäisten liikkeiden vaikutukset maan kuoreen: mannerlaattojen 

liikkeet, maanjäristykset, tulivuorten purkaukset, vuoristojen synty 
 erilaisten karttojen käyttö: mm. tiedonhaku, karttamerkit, mittakaava ja maan-

tieteellinen paikanmääritys 
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 Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan luonnon ja kulttuurin maantieteellinen 
vertailu 

3.5.13.2 8. vuosiluokka 

 
Kurssi 2 

 
Kurssilla tutustutaan Euroopan luonnonmaantieteeseen ja maanosamme kulttuuriseen 
monimuotoisuuteen. Tutkimme tekijöitä, jotka ovat tehneet Euroopasta yhden maail-
man tiheimmin asutuista ja tuottavimmista talousalueista. 
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 hahmottamaan Euroopan karttakuvan 
 etsimään tietoja erilaisista tietolähteistä ja esittämään niitä teemakarttojen ja 

diagrammien avulla 
 selittämään luonnonolosuhteiden ja ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta 
 ymmärtämään pitkälle teollistuneen maanosan erityispiirteitä ja ongelmia 
 etsimään alueellisia syitä erilaisille kulttuuri-ilmiöille Euroopassa 

 
Sisällöt 
 karttakuva ja keskeinen nimistö 
 Euroopan luonnonmaantiede  
 maatalouden ja teollisuuden edellytykset Euroopan eri osissa 
 luonnonvarat ja elinkeinot 
 asutuksen sijoittumiseen vaikuttavat tekijät 
 väestön muutokset ja väestöennusteet 
 Euroopan alueellinen vertailu 
 Eurooppa ja muu maailma 

 

3.5.13.3 9. vuosiluokka 

 
Kurssi 3 

 
Kurssilla perehdytään Suomen luonnon, elinkeinoelämän ja kulttuurin alueellisiin piir-
teisiin ja Suomen asemaan muuttuvassa maailmassa. 
 
Tavoitteet 
Oppilas oppii 
 hahmottamaan Suomen karttakuvan 
 selittämään Suomen luonnonmaiseman kehityshistorian 
 ymmärtämään luonnonolojen ja ihmisen toiminnan välistä vuorovaikutusta 

maan eri osissa 
 tietämään omat vaikutusmahdollisuudet 
 arvioimaan Suomen kansainvälistä asemaa 

 
Sisällöt 
 Suomen karttakuva: keskeinen luonnonmaantieteellinen nimistö, läänit, maa-

kunnat, merkittävimmät kaupungit 
 maantieteelliset suuralueet 
 luonnonolot 
 jääkauden jäljet luonnossa 
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 asutus ja väestö 
 elinkeinorakenne ja hyvinvoinnin aineellinen perusta 
 kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia omassa elinympäristössään 
 suomalainen kulttuuri 
 Suomi ja muu maailma 

3.5.13.4 Työtavat 

 
 alueellisesti selittävä lähestymistapa ja maantieteellisen yleissivistyksen koros-

tuminen opetuksessa 
 kartaston ja erilaisten karttojen monipuolinen käyttö 
 tietoverkkojen ja erilaisten medioiden käyttö tiedonhankinnassa 
 maantieteellisen tiedon soveltaminen ajankohtaisiin ilmiöihin ja tapahtumiin 
 projektityöskentely 

3.5.13.5 Arviointi 

 
Seitsemännellä luokalla oppilaat tekevät opettajan ohjeiden mukaan kirjallisen itsear-
vioinnin, joka liitetään vihkoon. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla annetaan 
numeroarvioinnit, jotka pohjautuvat alueellisiin oppimistavoitteisiin. Peruskoulun 
päättöarvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia kriteerejä. 

 

3.5.14 TERVEYSTIETO 

3.5.14.1 Vuosiluokat 7-9 

 
Lähestymistavat 
 oppilaan omasta elämästä ja ongelmista lähtevä lähestymistapa 
 rohkaistaan oppilasta kiinnostumaan terveystietoon liittyvistä asioista 
 otetaan huomioon oppilaiden ominaisuudet, moraaliset ja poliittiset lähtökoh-

dat sekä käytössä olevat keinot ja voimavarat 
 
Työtavat 
 omista kokemuksista lähtevä ohjattu keskustelu 
 eri aihealueisiin tutustuminen (yksin, pareittain, ryhmissä) 
 toiminnallisuus (esim. ryhmäytymisharjoituksia, sosioemotionaaliset harjoituk-

set) 
 draamakasvatus 
 osallistuminen valtakunnallisiin tapahtumiin (esim. 8. luokka NOU HÄTÄ –

kilpailuun, ZEST ) 
 voidaan käyttää vapaaehtoisjärjestöjen materiaaleja (esim. Terveys ry, SPR, 

Mielenterveysseura, Sydänliitto) 
 asiantuntijavierailut (esim. terveydenhoitaja, kuraattori, opo, poliisi, sosiaali-

työntekijät) 
 videot, CD-romit, pelit, portfoliot, Internet 

 
Oppimisympäristöt 
 perinteinen luokka 
 voidaan käyttää ATK-luokkaa, jos työskentelytavat ovat tiedon etsintä, media-

kriittisyys, projektin toteuttaminen jollakin työvälineohjelmalla 
 vierailut sopiviin kohteisiin Vantaalla 
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Aihekokonaisuudet 
 
1. Ihmisenä kasvaminen 

Kokonaisuus terveystiedon yleistavoite.  7. luokan sisällöissä käsitellään 
nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä niihin 
liittyviä tekijöitä. 8.-9. luokilla käsitellään seksuaaliterveyttä ja ehkäisyä. 
9. luokalla käsitellään selviytymistä kriiseistä ja arkielämän valintatilan-
teita. 

2. Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys 
Terveystiedossa pyritään suvaitsevaisuuteen ja erilaisuuden hyväksy-
miseen. Oppilas ymmärtää eri kulttuurien terveyskäsitysten eroja. 

3. Viestintä ja mediataito 
Terveystiedossa oppilas käyttää aktiivisesti eri viestintäkanavia ja väli-
neitä. Oppilas osaa ilmaista ja kommunikoida terveyteen liittyvistä va-
linnoista. Lisäksi oppilas oppii kriittisesti arvioimaan mediaa (medialu-
kutaito). 

4. Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys  
Oppilas oppii käyttämään ensiaputaitoja. 9. luokalla perehdytään lap-
sen oikeuksiin. Sisäistä yrittäjyyttä tuetaan itsetuntemusta ja itsensä ar-
vostamista lisäävillä harjoituksilla. 

5. Vastaa ympäristöstä. hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta 
Oppilas osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esi-
merkkejä niitä edistävistä keinoista omassa lähiympäristössään. Oppilas 
ymmärtää sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin merkityksen. Käydään 
läpi kestävän kehityksen periaatteita terveyden kannalta (esim. lääk-
keiden hävittäminen).  

6. Turvallisuus ja liikenne  
Oman koulun turvallisuus, liikennekäyttäytyminen  ja vaaratilanteiden 
välttäminen, koti- ja vapaa-ajan tapaturmat. 8. luokalla käsitellään hätä-
ensiapu. 

7. Ihminen ja teknologia  
Terveystiedon opetuksessa käytetään atk:ta opetuksen ja oppimisen vä-
lineenä. 

 

3.5.14.2 7. vuosiluokka 

 
Yleistavoite 
 Mitä terveys on? 

 
Sisältö 
 Kasvu ja kehitys 

 Fyysinen kasvu ja kehitys sekä niihin vaikuttavat tekijät: uni, ravinto ja 
liikunta. 

 Murrosikään kuuluvat fyysiset muutokset, heräävä seksuaalisuus 
(oman kehon oikeus), hygienia. 

 Psyykkinen kasvu ja kehitys: itsenäistyminen, itseluottamuksen kerää-
minen (onnistuminen, kannustaminen ja kehuminen), itsensä arvosta-
minen, perhe ja sosiaaliset suhteet, mielenterveys ja tunne-elämän vaih-
telut, mielen ja ruumiin tasapaino. 

 Sosiaalinen kasvu ja kehitys sekä niihin liittyvät tekijät: yksilöllisyys ja 
erilaisuus, yksilön velvoitteet ja vastuut, suvaitsevaisuus, välittäminen, 
huolenpito, ystävyys, hyvät tavat (perusarvot, rehellisyys, luottamus). 
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 Tupakka, nuuska ja siihen liittyvät tekijät: aloittamiseen vaikuttavat te-
kijät, lopettamisen vaikeus, tupakoimattomuus. 

 Koulun terveyspalvelut 
 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 tiedostaa ihmisen elämänkaaren eri vaiheita (lapsuus, nuoruus, aikui-
suus) 

 tietää, että ihminen kehittyy fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. 
 ymmärtää sosiaalisen vuorovaikutuksen merkityksen ja olemassaolon 
 ymmärtää ihmisten erilaisuutta 

 ymmärtää hyvän käytöksen periaatteet 
 

Hyvän suorituksen kriteerit: 
 Oppilas 

 tuntee ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä 
 ymmärtää nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä 
 tiedostaa vuorovaikutustaitojen merkityksen eri yhteisöissä sekä ihmis-

suhteiden ja keskinäisen huolenpidon merkityksen 

 ymmärtää itseään ja ihmisten erilaisuutta sekä terveyteen, vammaisuu-
teen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja näkemyksiä. 

 toimii hyvien tapojen mukaisesti 
 

3.5.14.3 8. vuosiluokka 

 
Yleistavoite 
 Arkielämän valintatilanteet 

 
Sisältö 
 fyysiset valinnat: terveellisen ravinnon merkitys, ruuan valitsemisperiaatteet, 

erityisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat, syömishäiriöt, säännöllisen liikunnan 
merkitys hyvinvointiin, ergonomia (ryhti), riittävän unen ja levon merkitys, 
rentoutumisen vaikutukset hyvinvointiimme 

 tunteet ja niiden ilmaiseminen 
 mielenterveys: ristiriitojen selvittäminen ja mieltä painavista asioista puhumi-

nen 
 stressin oireita sekä unettomuuden vaikutuksia (unenpuute, unihäiriöt ja unet). 
 masennuksen oireet ja hoito, mielenhäiriöt 
 sosiaalisuus: oman minän arvostaminen ja houkutuksista kieltäytyminen, vuo-

rovaikutustaidot 
 päihteet: mielihyvä ja riippuvuus sekä niihin liittyvät valinnat (alkoholi, päih-

de- ja vaikuteaineet) 
 seksuaaliterveys: läheiset ihmissuhteet, seksuaalisuus ja sukupuolikäyttäyty-

minen (ehkäisy) ja niihin liittyvät arvot ja normit, sukupuolitaudit 
 hätäensiapu: liikenneturvallisuus ja -käyttäytyminen, vaaratilanteet ja onnet-

tomuudet, tapaturmat ja ensiapu 
 liikenneturvallisuuden pääperiaatteet 
 median vaikutus kehonkuvan muodostumiseen 
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 osaa mainita muutamia terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä 
 tietää avunsaamisen mahdollisuuden 
 ottaa vastuuta omasta terveydestään 

 

Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 oppii arvioimaan terveyttä edistäviä ja haittaavia tekijöitä sekä tunnis-
tamaan ja pohtimaan sekä terveyteen että turvallisuuteen liittyviä valin-
toja 

 oppii tunnistamaan ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen omalla kohdallaan 
sekä toimimaan tarkoituksenmukaisesti yksinkertaisissa terveyteen, sai-
rauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa 

 oppii huolehtimaan ja ottamaan vastuuta omasta terveydestään 
 

3.5.14.4 9. vuosiluokka 

 
Yleistavoite 
 Voimavarat ja selviytymisen taidot 

 
Sisältö 
 terveys voimavarana; henkilökohtaiset voimavarat 
 yleisimpien sairauksien oireet ja lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön pe-

rusteet 
 oman fyysisen kunnon seuranta ja sen kehittyminen 
 tarkoituksenmukaisten liikuntavarusteiden merkitys ja liikunnan riskitekijät 

(esim. liikuntavammat) 
 elämäntapavalintojen merkitys terveydelle ja arkielämän terveyttä edistävät va-

linnat 
 kriisit ja niistä selviytyminen (pettymykset ja onnistumisen vahvistaminen, kii-

tollisuus ja elämänilo) 
 vastuunottaminen itsestä ja muista, seestyminen ja itsenäistyminen, toisen loh-

duttaminen, kumppanuus, yhteisöllisyys, parisuhde, vastuullisuus 
 sosiaalinen tuki ja turvaverkostot 
 seksuaaliterveys: parisuhde, riskikäyttäytymisen seuraukset, sukupuolitaudit, 

suunnittelematon raskaus 
 päihteet: huumeet, riippuvuus ja hoito, raskaudenajan tupakointi, juomisen ris-

kit (raskaus ja alkoholiriippuvuus) 
 kansanterveys ja -taudit ja niiden riskitekijöitä., perintötekijät ja terveys 
 Työhyvinvointi ja ergonomia. Työkulttuuri. 
 Keskeiset terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut ja kansalaisjärjestöjen työ se-

kä yhteiskunnan tukipalvelut. 
 Lapsen oikeudet. 

 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 tunnistaa oireita kehossaan ja tietää lääkkeidenkäytön perusteista. 

 osaa nimetä erilaisia tunteita ja osaa säädellä niitä vuorovaikutustilan-
teissa. 

 tietää elämäntapavalintojen merkityksen terveyteen. 
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 ymmärtää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä. 

 osaa hakea tietoa terveydestä myös muualta kuin oppikirjasta. 
 tietää terveys- ja hyvinvointipalvelujen olemassaolon. 

 

Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden 
tarkoituksenmukaisen käytön perusteet. 

 osaa nimetä, tunnistaa ja ilmaista erilaisia tunteita ja kuvata niiden syitä 
sekä antaa esimerkkejä siitä, miten niihin perustuvaa käyttäytymistä ja 
vuorovaikutusta voidaan säädellä tilanteeseen sopivalla tavalla. 

 osaa pohtia elämätapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella 
esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja. 

 osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä 
käyttää ja arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintaläh-
teitä. 

 tietää oman koulun ja kunnan keskeiset terveys- ja hyvinvointipalvelut, 
osaa hakeutua niihin ja toimia tarkoituksenmukaisesti näitä palveluja 
käyttäessään. 

 

3.5.15 USKONTO (EV.-LUT.) 

3.5.15.1 7. – 9. luokka 

 
Yleistä 

Kurssien sisällön järjestys on esimerkinomainen. Opettaja voi muokata järjestystä tilan-
teen mukaan 

 
Seitsemännellä luokalla on kiinnitettävä eritystä huomiota seuraaviin: 
 Otetaan huomioon, mitä 5- 6-luokalla on opetettu 
 Oppilaan  monipuolinen kehitys; kognitiivinen, emotionaalinen, affektiivinen ja 

sosiaalinen kasvu. 
7. luokka 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit: 
 Oppilas ymmärtää perusasiat seuraavista: 

 Varhaiskantaisten uskontojen erityispiirteitä 

 Maailmanuskontojen perustiedot 
 Yleinen tutustuminen kristinuskon pyhään kirjaan 

 VT, Synty, aikahistoria, kulttuuri ym. taustatekijät 
 UT, synty, lähtökohta juutalaisessa kulttuurissa ja erot siihen 
 Jeesuksen elämä 

 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas ymmärtää pääpiirteitä seuraavista: 

 Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin kohtaaminen historiassa ja nyt 

 Kansainvälisyyteen ja ihmisten väliseen tasa-arvoon kasvaminen 
 Osaa soveltaa oppimaansa kohdatessaan erilaisia kulttuureita 
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7- luokalla voidaan tilanteen niin salliessa järjestää uskonnon ja yhden tai useamman 
muun aineen yhteistyöprojekti. Esimerkiksi uskonnollisen taiteen tai musiikin kilpailu, 
piparkakusta valmistettu jouluseimi, kristillisaiheinen puu- tai kangastyö jne. ( TEKN, 
KU, KO, mediakasvatus, MU) 
 
Kirkkomusiikkiaihe, esimerkiksi kanttorin vierailu tms. Lisäksi esitellään lapsuuteen, 
nuoruuteen ja kouluun liittyvät virret. Hengelliseen musiikkiin tutustumisen syventä-
minen. Hartauden ymmärtämiseen ja pyhän kohtaamiseen merkityksen syventäminen. 
 
Arviointi 
 Arvostelussa korostetaan pitkäjännitteisen työskentelyn ja myönteisen opiske-

luasenteen merkitystä ja oppilaan kaikinpuolista kehitystä. 
 Varsinainen päättöarviointi (lukukauden tai jakson päättyessä) voi olla joko 

numero tai sen lisäksi sanallinen arviointi. Sanallisessa arvioinnissa on hyvä ar-
vioida oppilaan opiskeluasennetta ja omaa vastuunkantamista opiskelustaan. 

 
8. luokka 

        
Työskentelymenetelmiin lisätään tiedonhankinnan ja -jäsentelyn opettelua. Oppilasta 
opetetaan erottamaan todellinen osaaminen sirpaletietojen muistamisesta. Pyritään he-
rättämään kiinnostusta oman paikkakunnan uskonnolliseen perinteeseen. 
 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit: 
 Oppilas ymmärtää alkeet seuraavista: 

 Kristinuskon synty. 
 Uskonnonvapauslaki, kirkon hallinto ja talous. Seurakuntalaisen vaiku-

tusmahdollisuudet, tutustuu kirkkomme sivulle  www.evl.fi  ja erityi-
sesti oman hiippakunnan ja oman kotiseurakunnan sivuille  

 Kristillisen uskon keskeiset historiatapahtumat ja uskonnolliset tavat 

 Symboliikka 
 Elämänkysymyksiä; syntymä, kuolema, synti, paha maailmassa 

 
Hyvän suorituksen kriteerit: 
 Oppilas ymmärtää syvällisemmin em. aiheita. 

 Tutustuminen lähiseudulla oleviin uskonnollisiin yhteisöihin. Oppilaat 
tutustuvat pareittain tai ryhmätyönä yhden kohteen toimintaan ja pitä-
vät aiheesta tunnilla esityksen, laativat seinälehden tms.  

 Mahdollinen vierailu jostain em. yhteisöistä tai yhteisöön 
 

Arviointi 
 Tietosisältöjen hallitsemiseen kiinnitetään enemmän huomiota. 8. luokan kurs-

sista annetaan numero.  
 

9. luokka 
  
Yleistä 
 Oleellisen havaitseminen asiakokonaisuudesta 
 Useiden tietolähteiden harkittu käyttö 
 Uskonnollisen ajattelun suhde tieteelliseen maailmankuvaan  

   
Hyväksytyn suorituksen kriteerit  
 Oppilas tuntee perusteet seuraavista: 

 Puhdasoppisuus ja pietismi 
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 Herätysliikkeiden vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja identiteettiin 
historian ja nykytilanteen näkökulmasta  

 Etiikkaa 

 oppilas ymmärtää ihmisen vastuuta teoistaan ja 
 oikean elämäntavan ja hyvän elämän välistä yhteyttä.  

 Dogmatiikkaa 

 oppilas tuntee kristillisen uskomme sisältöä oman aikamme ja oppilaan 
elämäntilanteen näkökulmasta.  

 uskontunnustuksen syntyä ja merkitystä   
 uskontunnustuksen sisältöä suhteessa nykyiseen maailmankuvamme 

 Elämänkysymyksiä 

 Oppilas tuntee esim. seuraavia: perisynti, kristillinen elämänasenne, vä-
kivalta, kateus, kosto, abortti ja eutanasia, kuolema ja itsemurha, aviolii-
ton kristillinen merkitys ja sisältö 

 
Päättöarviointi 
 Annetaan päättönumero valtakunnallisten kriteerien mukaan. 
 Asiasisältöjen hallinnan lisäksi kiinnitetään huomiota laajempien asiakokonai-

suuksien ja ilmiöiden syy-yhteyksien hallitsemiseen.   
 

Aihekokonaisuudet (7-9) 
 
 Vantaan uskontohistoria, kulttuurin kehitys, kirkkotaide, Pyhän Laurin kirkko 
 Islamin kohtaaminen vantaalaisen arkielämässä. 
 Kirkkomme lähetystyön monipuolinen tarkastelu tutustumalla elämään eri 

kohteissa. 
 

3.5.16   ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

 
7. vuosiluokka 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas on 

 pohtinut omaa minäkuvaansa suhteessa perheeseensä, ystäviinsä ja esi-
kuviinsa 

 tutustunut eri nuorisokulttuureihin sekä pohtinut nykykulttuurin vai-
kutusta itseensä 

 pohtinut ihmisen tekoja ja niiden seurauksia moraalin valossa 
 tutustunut eri ajattelijoiden käsityksiin ihmisestä, hyvästä elämästä ja 

onnellisuudesta 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 rohkenee ilmaista oman mielipiteensä ja perustelunsa ryhmässä 
 pyrkii vahvistamaan omaa minäkuvaansa ja kokemaan oman elämänsä 

ja itsensä arvokkaaksi  

 tuntee erilaisia kulttuuriperinteitä sekä osaa niihin liittyviä käsitteitä 

 huomaa ja osaa arvioida kulttuurin vaikutuksen itsessään ja muissa ih-
misissä  

 pystyy arvioimaan omia ja muiden tekoja moraalisesti 
 on pohtinut elämän tarkoitusta ja onnellisuutta omassa elämässään 
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8. vuosiluokka 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas on 

 tutustunut erilaisiin historiallisesti merkittäviin elämänkatsomuksiin ja 
uskontojen oppeihin  

 tutustunut erilaisiin kulttuureihin maailmassa 
 tutustunut kulttuuriin, maailmankuvaan ja maailmankatsomukseen liit-

tyviin käsitteisiin 

 pohtinut tiedon olemusta ja luotettavuutta 

 pohtinut uskontojen ja elämänkatsomusten merkitystä ihmiselle ja kult-
tuurille 

 pohtinut maailmankuvan muuttumista ja nykyisiä ilmenemismuotoja 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 tietää millaisia katsomuksia ja uskontoja maailmassa on  
 tunnistaa erilaisiin kulttuureihin kuuluvia tapoja ja käsityksiä 

 pyrkii muodostamaan omaa maailmankuvaansa, maailmankatsomus-
taan ja elämänkatsomustaan  

 pyrkii arvioimaan tiedon luotettavuutta  
 pyrkii arvioimaan maailmankuvan merkitystä ihmisille ja nykyiselle 

kulttuurille  
 

9. vuosiluokka 
 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas on 

 tutustunut keskeisimpiin länsimaisiin yhteiskuntateorioihin sekä pohti-
nut niiden esittämiä näkemyksiä yksilöstä ja yhteiskunnasta 

 tutustunut länsimaisen etiikan pääsuuntauksiin ja etiikan peruskysy-
myksiin 

 pohtinut nyky-yhteiskunnan moraalisia ongelmia ja etsinyt niihin eetti-
siä ratkaisuja 

 tutustunut ihmisoikeusetiikkaan sekä pohtinut monikulttuurisuutta 
etiikan valossa 

 tutustunut ympäristöetiikkaan sekä pohtinut ajatusta kestävästä kehi-
tyksestä 

 tutustunut tulevaisuuden tutkimiseen sekä pohtinut omaa tulevaisuus-
ajatteluaan 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 Oppilas 

 tuntee erilaisia näkemyksiä yksilöstä ja yhteiskunnasta sekä kykenee 
tarkastelemaan niitä oppimillaan käsitteillä ja hankkimaan näkemyksis-
tä uutta tietoa 

 pystyy tarkastelemaan eettisesti yksilön suhdetta yhteisöön 
 kykenee tarkastelemaan arjen eri ulottuvuuksia eettisestä näkökulmasta 
 kykenee muodostamaan perusteltuja eettisiä näkökantoja ja rohkenee 

esittää niitä 

 kykenee arvioimaan tasa-arvon ja ihmisoikeuskysymysten perusteita 
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 ymmärtää yhteiskunnallisen toiminnan merkityksen tulevaisuuden nä-
kökulmasta 

 
Opetusmenetelmät ja työtavat 

 
Elämänkatsomustietoa opiskellaan usein erilaisten  ja eri-ikäisten oppilaiden ryhmissä. 
Keskeistä on laaja-alainen ja ennakkoluuloton suhtautuminen erilaisiin maailmankat-
somuksiin sekä oppilaiden rohkaisu omien mielipiteiden ilmaisuun ja perusteluun. 
Työtapoja käytetään monipuolisesti erilaisia oppilaita huomioiden. Työtapoina käyte-
tään 
 opetuskeskusteluja 
 yhteistoiminnallista oppimista 
 tutkivaa oppimista 
 väittelyitä 
 taiteen eri keinoja 
 draamaa 

 
Osa opetuksesta voi tapahtua koulun ulkopuolella vierailukäyntien muodossa. Ajan-
kohtaisia teemoja voidaan pohtia ja tulkita monipuolisesti tiedotusvälineiden, kuten 
sanoma- ja aikakauslehtien, videoiden ja musiikin avulla. Oppilaat voivat myös itse to-
teuttaa projekteja erilaisin menetelmin. 
 

Aihekokonaisuudet 
 
Olennaisimmalla tavalla aihekokonaisuuksien huomioiminen tulee esille oppilaan 
oman etiikan kehittymisen sekä laaja-alaisemman kyvyn kautta huomioida ja ymmär-
tää vaihtoehtoisia tapoja jäsentää maailmaa. Lisäksi keskeistä on oppilaan kyky havaita 
yhteiskunnallisen toiminnan suhde ympäristöön ja tulevaisuuteen.  

 

3.5.17 HISTORIA 

3.5.17.1 7. luokka, 1. kurssi 

 
Tavoitteet 

 tuoda menneisyyden maailma, tapahtumat ja ihmiset lähemmäksi oppilaan 
omia kokemuksia 

 opettaa oppilas hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 
 opettaa oppilas selittämään ihmisen toiminnan syitä ja vaikutuksia 
 oppia, että nykyinen hyvinvointimme pohjautuu esi-isiemme työhön 

 
 

Sisällöt 
 Ranskan vallankumous, Napoleon ja 1800-luvun suuret aatteet 

 vallankumouksella sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskunnaksi 

 Napoleon historian suurmiehenä  
  Wienin kongressi ja taantumus 
 liberalismi ja nationalismi 

 Suomi siirtyy Venäjän valtaan 

 Suomen sota 1808 – 1809 
 Porvoon valtiopäivät ja Suomen autonomia 
 Helsinki – uusi pääkaupunki 

 elämää sääty-yhteiskunnassa 
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 Teollinen vallankumous 

 teollistuminen ja sen vaikutukset 

 liikenteen vallankumous 
 työväen elämä 

 Marx, sosialismi ja työväenliike 
 Yhdysvalloista tulee suurvalta 

 Lännen asuttaminen ja intiaanien kohtalo 
 Orjuus ja USA:n sisällissota 

 USA:sta tulee teollisuusmahti 
 Amerikansiirtolaisuus 

3.5.17.2 8. luokka, 2. kurssi  

 
Tavoitteet 
 
Oppilas oppii 
 että eri eturyhmillä on erilaisia pyyteitä 
 käyttämään erilaisia lähteitä sekä vertailemaan ja tulkitsemaan niitä 
 muodostamaan oman perustellun mielipiteensä lähteiden perusteella 
 millaisin ponnistuksin Suomen tasa-arvoinen yhteiskunta on rakennettu 

 
Sisällöt 
 Imperialismin aika 

 siirtomaakilpailun taustat 

 kilpajuoksu Afrikkaan 
 Kiina imperialismin uhrina 
 Japani länsimaistuu 

 Ensimmäinen maailmansota 

 paineita Euroopan painekattilaan 
 ruutitynnyrin räjähdettyä 
 elämä juoksuhaudoissa 

 Versaillesin rauha 
 Venäjästä tulee Neuvostoliitto 

 Venäjän laajeneminen 
 rappeutuva yhteiskunta 

 Maaliskuun vallankumous 
 Bolsevikkien vallankaappaus 

 Suomi irtoaa Venäjästä 

 sääty-yhteiskunnan loppu 

 sortovuodet 
 Suomen itsenäistyminen 
 vuoden 1918 sisällissota 

3.5.17.3 8. luokka, 3. kurssi 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas  

 tunnistaa käsitteet ´demokratia´ ja ´diktatuuri´ 
 ymmärtää totalitarismin yhteydet maailmansotaan 
 ymmärtää yksittäisen ihmisen eettisten valintojen vaikeuden kriisitilanteissa 
 huomaa oman sukunsa panoksen maamme kohtalonvuosina 
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Sisällöt 

 Ikkunat auki Eurooppaan 

 itsenäisen Suomen alkutaival 

 elintason nousu 
 hengen ja ruumiin kulttuuria 
 Lapuanliike 

 Demokratiasta diktatuuriin 

 iloinen 20-luku ja suuri talouspula 
 Hitlerin valtaannousu 
 Kolmas valtakunta 

 Stalinin Neuvostoliitto 
 Toinen maailmansota 

 Hitlerin ulkopolitiikka 
 Akselivaltojen voiton vuodet 

 Liittoutuneiden voitto 
 ihminen totaalisessa sodassa 

 Suomen sotavuodet 

 talvisota 

 välirauha 
 jatkosota 
 Moskovan rauha 1944 

3.5.17.4 8. luokka, 4. kurssi 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas oppii 
 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta 

koskevaa tietoa 
 että omilla valinnoillaan hän rakentaa omaa ja kaikkien yhteistä tulevaisuutta 
 suhtautumaan kriittisesti mediaan ja harjaantuu käyttämään eri lähteiden tar-

joamaa informaatiota 
 

Sisällöt 
 Kylmä sota 

 kriisien kuumekäyrä 
 Yhdysvallat – lännen toivo 
 Neuvostoliitto – idän ihmemaa 

 rautaesirippu romahtaa 
 Suomi sotien jälkeen 

 jälleenrakennuksen Suomi 
 1952 – Suomen suuri vuosi 

 YYA-Suomi 
 EU-Suomi 

 Kolmas maailma 

 Intian niemimaa itsenäistyy 

 Kiinan kansantasavalta syntyy 
 Afrikka vapautuu siirtomaavallasta 
 Lähi-Itä ja öljy 
 

 Kriisien ja mahdollisuuksien maailma 
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 Yhdistyneet Kansakunnat 

 kehitysmaiden ongelmia 
 sivilisaatioiden yhteentörmäys vai 

 mahdollisuuksien globalisaatio 

3.5.17.5 Arviointi 

 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 7. ja 8. luokalle 

 
Oppilas 
 osaa sijoittaa yksittäisiä historian tapahtumia aikajärjestykseen niiden tunnus-

piirteiden perusteella 
 tietää, että sama tapahtuma voidaan tulkita eri tavoin 
 osaa etsiä historiallista tietoa eri lähteistä 
 ymmärtää, että menneisyyden ihmisen tekoja ja päätöksiä on tarkasteltava ky-

seisen aikakauden ihmisten tietojen ja käsitysten valossa 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 7. ja 8. luokalle 

 
Oppilas 
 pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä 
 osaa erotella keskeiset asiat vähemmän tärkeistä 
 osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 
 pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähtei-

tä ja nykyteknologiaa 
 pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja 

arvioimaan niitä 

3.5.18 YHTEISKUNTAOPPI 

3.5.18.1 9. luokka, 1. kurssi (Yksilö ja yhteiskunta) 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas 
 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta 
 oppii hankkimaan ja hyödyntämään yhteiskuntaa koskevaa tietoa 
 tutustuu julkisiin palveluihin ja tulonsiirtoihin 
 oppii tuntemaan tekojensa oikeudelliset seuraamukset 

 
Sisällöt 

 
 Yksilö osana yhteiskuntaa 

 yhteiskuntatieteistä 
 nuorisokulttuurit 

 perheen perustaminen 
 avioliiton purkautuminen 

 Hyvinvointivaltio 

 sosiaalipolitiikan tarkoitus 

 lapsilisistä eläkkeisiin 
 Suomen vähemmistöjä 
 tasa-arvo ja kestävä kehitys 
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 Oikeusvaltio 

 yhteiskunnan pelisäännöt 

 nuori ja rikoslaki 
 oikeudenkäynti 

 rangaistukset 
 Kansalaisen turvallisuus 

 poliisi 
 turvallisuuspolitiikka 

 varusmiespalvelus 
 siviilivastarinta 

 

3.5.18.2 9. luokka, 2. kurssi (Valtio-oppi) 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas 
 oppii yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen kuuluvia tietoja ja taitoja 
 perehtyy yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 
 kiinnostuu yhteisiin asioihin osallistumisesta ja vaikuttamisesta 
 sisäistää demokratian kaiken kestävän vaikuttamisen kivijalkana 

 
Sisällöt 
 Vallankäyttö ja vaikuttaminen 

 demokratia ja diktatuuri 

 puolueet 
 vaalit ja äänestäminen 
 muu kansalaistoiminta 

 Suomen demokratia 

 eduskunta 
 lakien synty 
 valtioneuvosto 

 tasavallan presidentti 
 Kunta 

 kotikuntamme Vantaa 
 kunnallinen päätöksenteko 

 kunnan talous 
 aktiivinen kuntalainen 

 Euroopan Unioni 

 tie Euroopan Unioniin 

 EU:n päätöksenteko 
 nuoret ja EU 
 EU:n nykypäivä ja tulevaisuus 

3.5.18.3 9. luokka, 3. kurssi (Taloustieto) 

 
Tavoitteet 

 
Oppilas oppii 
 hankkimaan ja hyödyntämään talouselämää koskevaa tietoa 
 vastuulliseksi kuluttajaksi 
 arvostamaan työntekoa 
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 yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hy-
vinvoinnin tuojana 

 
Sisällöt 

 Kansalaisen taloudenpito 

 yksilön taloudenpito 

 viisas ja vastuullinen kuluttaja 
 raha ja pankit 
 kansantalouden kiertokulku 

 Suomen talous 

 elinkeinorakenne 
 taloudellinen kasvu 
 vienti ja tuonti 

 ulkomaankaupan taseet 
 Yrittäminen 

 yritystoiminta 
 kilpailu 

 työmarkkinat 
 työntekijä 

 Talouden ongelmat ja talouspolitiikka 

 suhdannevaihtelut 

 inflaatio 
 työttömyys 
 julkinen talous ja verotus 

3.5.18.4 Arviointi 

  
Päättöarvioinnin kriteerit hyväksytylle arvosanalle 

 
Oppilas 
 osaa hankkia tietoa yhteiskunnasta ja talouselämästä 
 tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset 
 oppii tuntemaan julkiset palvelut 
 osallistuu oppitunneille ja yrittää parhaansa edellytystensä mukaan 

 
Päättöarvioinnin kriteerit hyvälle arvosanalle 
 
Oppilas 
 kykenee arvioimaan kriittisesti tiedotusvälineiden välittämiä tietoja yhteiskun-

nasta 
 pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
 ymmärtää, että yhteiskunnallisissa päätöksissä ja taloudellisissa ratkaisuissa on 

olemassa useita vaihtoehtoja 
 osaa vertailla yhteiskunnallisten päätösten ja taloudellisten ratkaisujen vaihto-

ehtoja ja seurauksia 
 ymmärtää yhteiskunnan ja talouden eettisiä kysymyksiä  

 

3.5.19 MUSIIKKI 

3.5.19.1 vuosiluokat 7-8 
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Tavoitteet 
 ylläpitää ja kehittää osaamista musiikillisen ilmaisun eri alueilla  
 ohjata ymmärtämään musiikin merkitystä omassa elämässä ja ympäristössä 
 vahvistaa oppilaan minäkäsitystä 
 rohkaista luovuuteen ja ohjaa musiikin pysyvään harrastamiseen 
 musiikillisen maailmankuvan laajentaminen 

 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 Oppilas osallistuu musiikkituntien työskentelyyn ja osaa toimia musisoivan 

ryhmän jäsenenä. 
 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Oppilas  
 osallistuu aktiivisesti ja opinhaluisesti musiikkituntien työskentelyyn. 
 osaa keskeistä lauluohjelmistoa 
 laulaa rytmisesti oikein ja melodialinjan suuntaisesti 

 
Aihekokonaisuudet 
 musiikkia integroidaan koulun yhteisiin teemaviikkoihin, tapahtumiin ja juhliin 
 yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi taide- ja taitoaineiden välillä  

 
 

Keskeiset sisällöt ja työtavat 

 

Luokka-aste Musisointi Kuuntelu Musiikin tuntemus 

7.- 8.lk Laulaminen 

 rohkaiseminen oman 
äänen käyttöön ja yh-
dessä laulamiseen  

 äänenkäytön ohjaami-
nen, ääni-ilmaisu 

 äänenmurroksen huo-
mioiminen 

 tutun ohjelmiston ylläpi-
täminen 

 ikäkauteen sopivat lau-
lut 

 

Soittaminen 

 bändisoittimien opiske-
lua (peruskomppi, kita-
ransoiton alkeet, basso, 
rytmisoittimet, kosket-
timet) 

 kehosoittimet 

 percussio-soittimet 
 

8. VUOSILUOKKA 
 

 syvennetään edellisenä 
vuonna opittuja taitoja 

 kuuntelukyvyn kehittämi-
nen yhteismusisoinnissa 

 kriittiseen ja analyyttiseen 
kuunteluun ohjaaminen 

 monipuolinen musiikin 
kuuntelu: klassista, kevyt-
tä ja kansanmusiikkia 
Suomesta ja ulkomailta 

 

 

 musiikin peruselementtien opiske-
leminen eri työtavoilla 

 blues-kaava 

 rock-musiikin rakenteet.  

 bluesin ja rockin syntyvaiheet 

 tutustuminen ihmisääneen  

 tutustuminen musiikkiteknologiaan 
mahdollisuuksien mukaan 

 suomalainen kansanmusiikki ja 
muiden maiden musiikki: (Euroop-
pa, Etelä-Amerikka) 

 
8. VUOSILUOKKA 

 populaarimusiikin vuosikymmenet 

 näyttämömusiikki 

 esimerkkejä länsimaisesta taidemu-
siikista 
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 kehitetään yhteissoitto-
taitoja 

  

Musiikillinen keksintä 

 improvisointiharjoituk-
sia 

 äänimaisemien tuotta-
minen 

 omien musiikillisten 
ideoiden kokeilu ja tuot-
taminen 

 
 

3.5.20 KUVATAIDE 

3.5.20.1 7. vuosiluokka 

 
Kuvataiteen opetuksessa painotus on kuvan merkityksessä ilmaisun ja viestinnän väli-
neenä. Harjoitellaan oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkinta-
taitoja kuvallisten tehtävien avulla.  Työskennellään yksittäin sekä ryhmissä. 
 
Kuvataidetta opiskellaan pakollisena oppiaineena peruskoulussa vain 7. luokalla yh-
teensä kaksi kurssia. 8. ja 9. luokilla kuvataide on valinnainen oppiaine. 7. luokalla an-
nettava numero on peruskoulun kuvataiteen päättönumero.  
 
Tavoitteet  
 
 oppilas oppii tuntemaan kuvallisen ilmaisun tapoja, materiaaleja, tekniikoita ja 

työvälineitä sekä omaa ilmaisua että itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä 
 nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaise-

misesta kuvallisesti sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä elämän erilaisia il-
miöitä 

 ymmärtää taiteellisen prosessin kulkua työskennellessään itse 

 oppilas kykenee käyttämään sähköisiä viestimiä tiedon hankkimiseen ja sen kä-
sittelyyn 

 oppilas pystyy taiteen tarkastelemiseen ja arviointiin 
 oppii itsenäiseksi työskentelijäksi 

 

Sisällöt 
 
 Kuvailmaisu 

 piirustus, painokuva, maalaus, keramiikka, kuvallisen ajattelun syven-
täminen 

 kuvasommittelua: tasapaino, jännite, rytmi, muoto, väri, tila, liike, aika 
ja viiva 

 havaintojen, ajatusten ja mielikuvien ilmaiseminen kuvina 
 Taiteeseen tutustuminen 

 taidehistoria ja nykytaide 
 näyttely ja museovierailut 
 kuvien analysointi, tulkinta ja kritiikki 

 eri kulttuurit 
 Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu 
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 lähiympäristön, luonnon, rakennettujen alueiden tutkimista 

 suomalaiseen arkkitehtuuriin ja muotoiluun tutustumista 
 muotoiluprosessiin tutustumista 

 Media ja kuvaviestintä 

 verkon ja internetin käyttö 
 kameralla kuvaaminen, digitaalisen kuvan käsittely 
 elokuva / video / TV 

 liikkuva kuva / sarjakuva 
 kuvan ja sanan yhdistämistä, typografian ja taiton perusteita 

 

Arviointi  
 
Oppilaan työ- ja oppimisprosessiin kuuluu oman toiminnan, työskentelyn ja tulosten 
itsearviointi, joka tehdään kirjallisena omaan vihkoon 3. ja 5. jakson lopulla. Opettaja 
arvioi opiskelua sanallisesti että numerolla 3. ja 5. jakson lopulla. Peruskoulun kuvatai-
teen päättönumero annetaan 5. jakson lopussa. Vuorovaikutus ja keskustelut opettajan 
sekä muiden oppilaiden kanssa täydentävät arviointia..  

 

Päättöarvosanaa annettaessa käytetään apuna valtakunnallisia kriteerejä arvosanalle 8. 
 

Aihekokonaisuudet 
 
Kuvataiteeseen läheisimmin liittyvät aihekokonaisuudet ovat  
 Ihmisenä kasvaminen: persoonallisuuden eheyden ja itsetuntemuksen kehitty-

minen taiteellisessa työskentelyssä 
 Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys: kulttuuripiirteiden tunnistaminen ja 

ymmärtäminen taiteessa ja muotoilussa 
 Viestintä- ja mediataito: kuvaviestintä ja mediat keskeisinä oppisisältöinä 
 Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys: taideammattien ja taiteen merkitys yh-

teiskunnassa 
 Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta: ympäristön 

esteettinen ja eettinen arviointi ja arvottaminen, ympäristönäkökulma materiaa-
lien ja työvälineiden valinnassa ja käytössä 

  
Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa 

 

Tärkeimpiä yhteistyötahoja mm:  
 Vantaan taidemuseon Myyrmäkitalon näyttelytila; koululaisille järjestettävät 

taiteilijavierailut, työpajat ja opastukset 
 Vantaan kuvataidekoulun Toteemin ja Myyrmäkitalon toimipisteet, kurssi- ja 

työpajatoiminta ja näyttelyt 
 Nuorisotila Arkki 
 Vantaan taiteilijaseuran taiteilijatalo Gjutars 
 Ateneum 
 Kiasma 
 Designmuseo 
 Helsingin kaupungin taidemuseo/Tennispalatsin museot 
 Kansallismuseo 
 Galleriat 
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3.5.21 LIIKUNTA 

3.5.21.1 Vuosiluokat 7-9 

 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Oppilas 
 osallistuu oppitunteihin 
 ymmärtää sääntöjen merkityksen 
 osaa pukeutua tarkoituksenmukaisesti liikuntaa varten ja huolehtia puhtaudes-

ta 
 tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 
 oppii joitain liikunnan lajitaitoja ja osoittaa mielenkiintoa joihinkin koululiikun-

talajeihin 
 ylläpitää uimataitoaan 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Oppilas 
 osaa toimia vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, 

sääntöjä ja reilun pelin periaatetta 
 osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa 
 varustautuu liikuntatunneille asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 
 tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 

 
Perusliikunta, voimistelu, tanssi ja luontoliikunta 
Oppilas  
 osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 
 osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 
 osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tans-

sissa 
 osaa suunnistaa karttaa ja kompassia käyttäen sekä tietää jokamiehen oikeuk-

sista ja velvollisuuksista 
 osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 

 
Palloilu 
Oppilas 
 hallitsee yleisempien pallopelien perustaidot ja –tekniikat 
 osaa pelisäännöt ja pelaa pallopelejä sovittujen sääntöjen mukaan 

 
Talviliikunta 
Oppilas 
 osaa luistella sujuvasti 
 hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 

 
Uinti 
Oppilas  
 hallitsee uimataidon sekä osaa vesipelastamisen taitoja. 

3.5.21.2 Opetusmenetelmät ja työtavat 

 
Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa otetaan huomioon tässä kehitysvaiheessa esiin tulevat 
sukupuolten erilaiset tarpeet sekä oppilaiden kasvun ja kehityksen erot. Opetuksessa 
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kehitetään alakoulussa opittuja perustaitoja ja syvennetään lajitaitoja. Oppilaat toimi-
vat yksilöinä, pareittain ja ryhmissä. Liikuntatunneilla tutustutaan myös uusiin, ei niin 
perinteisiin koululiikuntalajeihin kuten golf, kiipeily, keilailu ja ratsastus. Samalla ote-
taan huomioon paikalliset olosuhteet, koulun ja lähiympäristön mahdollisuudet. Ope-
tuksessa pyritään kannustamaan oppilasta omatoimiseen, koulun ulkopuoliseen liik-
kumiseen korostaen terveyden ja liikunnan välisiä yhteyksiä. 

3.5.21.3 Aihekokonaisuudet 

 
Oppilasta ohjataan ymmärtämään liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä, jotta hän 
omaksuisi oma-aloitteisen ja liikuntamyönteisen elämäntavan. Päämääränä on kehittää 
ilmaisu- ja vuorovaikutustaitoja niin, että oppilas on halukas toimimaan erilaisissa 
ryhmissä. Samalla häntä kannustetaan ottamaan vastuuta itsestä ja muista ryhmän jä-
senistä. 
 
Nykypäivän suomalainen liikuntakulttuuri on erittäin kansainvälinen. Useimpia lajeja 
harrastetaan ympäri maailmaa. Omaleimaisena lajina koululiikunnassa voidaan pitää 
pesäpalloa ja nykyistä sauvakävelyä, unohtamatta kansantansseja. Lisäksi suomalainen 
luonto antaa, vielä toistaiseksi, mahdollisuuden suunnistamiseen ja hiihtämiseen pel-
loilla ja metsissä. Luonnossa liikkumisen tavoitteena on kasvattaa oppilasta ekologi-
seen elämäntapaan ja ympäristöstä huolehtimiseen. 
 
Ryhmien heterogeenisyys, liikuntalajien ja –paikkojen moninaisuus vaatii asianmu-
kaista ja turvallista työskentelyä ja pukeutumista. Oppilasta opastetaan vastuulliseen 
toimimiseen ryhmässä. Eri liikuntapaikoille siirrytään joko kävellen tai pyöräillen, jol-
loin korostuu turvallinen liikennekäyttäytyminen. 

 

3.5.22 KÄSITYÖ 

3.5.22.1 Tavoitteet  

 
Käsityö on yleissivistävä oppiaine, joka kasvattaa työntekoon. Oppilas omaksuu tur-
valliset työtavat ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työskentelyssä. Suunni-
tellessaan ja valmistaessaan käsityötuotteita oppilas oppii soveltamaan teoreettista tie-
toa käytännön työhön sekä ymmärtämään tuotteen esteettiset, ekologiset ja taloudelli-
set arvot. Samalla hän oppii arvostamaan paikallista ja kansallista esine- ja käsityö-
kulttuuria. Oppilas osaa hankkia oma-aloitteisesti sekä nykyaikaiseen materiaali- ja 
työvälinetuntemukseen liittyviä tietoja ja taitoja, joita hän voi soveltaa arkielämässä. 
Tämä auttaa oppilasta kokemaan kädentyöt ja tekniikan mieluisana ja taipumuksiensa 
mukaan valitsemaan niihin liittyvän harrastuksen, työn tai elämänuran sukupuolesta 
riippumatta. Molempien käsityöalueiden taitoja voidaan opiskella myös sekä teknistä, 
että tekstiilityötä sisältävällä, Käsityön erikoistekniikat -valinnaiskurssilla. 

 

3.5.22.2 TEKNINEN TYÖ 

 
Keskeiset sisällöt  

 
Kaikilla kursseilla yhteisesti: 
 opetellaan turvallinen työskentelytapa ja ohjataan oppilas asennoitumaan oi-

kein työturvallisuuteen 
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 opetetaan oppilas ymmärtämään käsityö prosessina, joka lähtee ideoinnista, 
suunnittelun kautta valmiiksi tuotteeksi huomioiden jokaisen oppilaan omat 
kyvyt ja taidot 

 ohjataan oppilas löytämään teknisiä syy-yhteyksiä sekä tekemään luovia oma-
peräisiä teknisiä ratkaisuja 

 opetetaan teknisten piirustusten tulkintaa ja tekemistä. 
 

Kurssi 1 
Tutustutaan koulun työtiloihin ja ohjeisiin sekä käydään läpi turvallisuussäännöt. 
Käydään läpi suunnittelun perusteita ja harjoitellaan omien ideoiden toimivuutta 
suunnittelun pohjana. Toteutetaan metallityö, jossa uutena asiana hitsaukset eri koneil-
la sekä metallien eri työstömenetelmät (sahaukset, taonnat ja taivutukset sekä hiomi-
nen) 
 

Kurssi  2 
Jatketaan suunnittelukokeilua ja kurssin aikana toteutetaan kaksi puutyötä, joissa 
oman ideoinnin osuutta mallin etsimisessä lisätään. Uutena asiana kurssilla opetellaan 
koneelliset puuntyöstömenetelmät, oiko- ja tasohöylällä, vannesahalla ja hiomakoneilla 
sekä liimalevyn valmistus. Myös tuotteen pintakäsittelyn eri mahdollisuuksiin tutustu-
taan.  
 

Kurssi 3 
Kurssin aikana tutustutaan elektroniikan perusteisiin ja toteutetaan valmiiksi koteloitu 
elektroniikkatyö, jossa opitaan piirilevyn valmistaminen. Kurssin lopuksi oppilaalle 
varataan mahdollisuus toteuttaa oma vapaavalintainen työ joko puu tai metallityönä. 
Tässä tuotoksessa oppilaalla on ideointi, suunnittelu ja toteutusvastuu, opettajan hy-
väksymän työsuunnitelman mukaan.  
 

3.5.22.3  TEKSTIILITYÖ  

 
Oppilas oppii 
 ymmärtämään tekstiilityön tuotteen prosessina, johon kuuluu työn suunnittelu, 

valmistus  ja   lopputulos 
 dokumentoimaan suunnitellun tuotteen eri vaiheet 
 arvostamaan esineellistä kulttuuriperintöä 
 seuraavat työmenetelmät: 

 käsinneulonta (neulemerkit, perusneuleet, suljettu neule, kaventaminen, 
silmukkamäärän laskeminen, neuleen hoito)  

o osaa suunnitella ja toteuttaa käyttökelpoisen neuletyön 

 koneompelu (kaavamerkit, kaavojen jäljentäminen, leikkuusuunnitelma, 
mittataulukko, vaatteen valmistaminen) 

o osaa ommella ala- ja yläosan vaatteen 

 kirjonta (kirjontapistot) 
o osaa valmistaa perinteisin tai uudemmin kirjontatavoin tekstiilin 

 virkkaus (virkkausmerkit, perusmallit) 
o kertaa ja laajentaa osaamistaan virkkauksen alueella 

 kuluttajatieto (tekstiilien hoito-ohjeet, tekokuidut) 
o kertaa kuitutietouttaan erilaisten käyttämiensä materiaalien kohdalla 

ja tutustuu tekokuituihin ja niiden hoitoon 

3.5.22.4 Käsityön arviointi  
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Työprosesseihin kuuluu jatkuva oman toiminnan ja työn tulosten arviointi, jossa toteu-
tuvat itsearviointi, vuorovaikutus muiden kanssa ja opettajan kanssa käytävät keskus-
telut sekä opettajan suorittama koko työprosessin aikana tapahtuva arviointi painottu-
en seuraaviin asioihin: 
 työn ja työskentelyn suunnittelun arviointi 
 tiedon ja taitojen soveltamisen arviointi 
 käytännön työskentelyn arviointi 
 valmiin tuotteen arviointi 
 työhön asennoitumisen arviointi 
 käyttäytymisen arviointi 

 
Oppilaat saavat numeron ja opettajan antaman sanallisen arvioinnin kolmannen jakson 
päätyttyä ja numeroarvostelun (päättöarvosana) viidennen jakson lopussa. 

 

3.5.23 KOTITALOUS 

3.5.23.1 Vuosiluokka  7 

 
Tavoitteet 

 
Kotitalouden opiskelun keskeisenä tavoitteena on, että nuori saa välttämättömät tiedot 
ja taidot selviytyä elämässä. Tavoitteena on, että oppilas haluaa ottaa vastuuta omasta 
terveydestään, taloudestaan ja ympäristöstään. Kotitaloustunneilla pyrkimyksenä on 
herättää myönteinen innostus kodin töihin.  

Sisältöalueet 
 
Kotitalouden keskeiset sisältöalueet ovat perhe ja yhdessä eläminen, ravitsemus ja 
ruokakulttuuri, kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta sekä koti ja ympäristö. 
 

Opetusmenetelmät ja työtavat 
 
Kotitaloustunneilla opitaan arjen hallintaa käytännön työtehtävien avulla. Kotitalou-
den opiskelussa on tärkeää se, miten suoriudutaan käytännön tehtävistä, miten ym-
märretään arkipäivän toimintojen merkitystä ja kokonaisuuksia, miten ratkaistaan on-
gelmia muuttuvissa tilanteissa ja miten toimitaan yhteistyössä muiden kanssa. 
 
Kotitaloustunneilla käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Käytännön työsken-
tely kotitaloustunnilla vaatii tiedon soveltamista ja ongelmien ratkaisemista tiedon 
avulla. 
 
Työskentelyyn on varattu tietty aika, jolloin tehtävät suoritetaan alusta loppuun itse-
näisesti ja toinen toistaan auttaen. Työskentely onnistuu, kun jokainen huolehtii vas-
tuullisesti omista tehtävistään, kuuntelee muita, neuvottelee ja tarjoaa oma-aloitteisesti 
apua muille. 
 

Arviointi 
 
Arvioinnin keskeisinä osa-alueina ovat käytännön työtaidot, yhteistyö- ja vuorovaiku-
tustaidot sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaidot. Oppilaan työskentelyä ja taitojen ke-
hittymistä arvioidaan oppilaan kanssa käydyissä keskusteluissa. Myös ryhmän muut 
jäsenet voivat osallistua arviointiin arvioimalla yksilön tai ryhmän suoritusta. Oppilas 
itse arvioi omaa edistymistään kirjallisen itsearvioinnin avulla. Vanhemmat osallistu-



 65 

vat erilaisten käytännön kotitehtävien arviointiin. Opettaja antaa sanallisen arvioinnin 
sekä numeron 3. jakson jälkeen. Päättönumero kotitaloudesta annetaan 7. luokan ke-
väällä. 
 
Hyväksytyn suorituksen kriteerit 
 
Oppilas 
 osallistuu kotitaloustunneille 
 toimii ryhmän jäsenenä, mutta yhteistyötaidoissa parannettavaa 
 noudattaa joskus hyviä tapoja 
 suoriutuu käytännön työtehtävistä toisen avustamana 
 tunnistaa tavallisimpia ruoka-aineita ja työvälineitä 
 ymmärtää pakkausmerkintöjä ja symboleja 
 yrittää toisinaan siivota omat jälkensä 
 osoittaa silloin tällöin kiinnostuneisuutta annettuja tehtäviä kohtaan 

 
Hyvän suorituksen kriteerit 
 
Päättöarvioinnissa korostetaan seuraavia asioita: 
Oppilas  
 osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisessään 
 työskentelee suunnitelmallisesti ja kykenee toimimaan sekä itsenäisesti että 

ryhmässä 
 osaa ruoanvalmistuksen ja leivonnan sekä kodin ja tekstiilien hoitoon liittyviä 

perustaitoja 
 osaa etsiä ja soveltaa tietoa 
 osaa perustella valintojaan ja toimintaansa vastuullisena kuluttajana 
 osaa toimia ympäristöä säästäen 
 osoittaa kiinnostuneisuutta ja on yritteliäs 

 
Aihekokonaisuudet 

 
Opetuksessa ja työskentelyssä painottuvat seuraavat aihekokonaisuudet. 

1) Ihmisenä kasvaminen liittyy jokaiseen kotitaloustuntiin, koska kotitalous-
tunnilla käytetään erilaisia yhteistoimintatapoja, joihin sisältyy toisten huo-
mioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä 

2) Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys toteutuu kotitalousopetuksessa, 
kun tutustutaan niin suomalaiseen kuin kansainväliseenkin ruoka- ja tapa-
kulttuuriin ja näin saadaan valmiuksia eri kulttuureista tulevien ihmisten 
kohtaamiseen. 

3) Viestintä ja mediataito liittyyy läheisesti kuluttajakasvatukseen, jossa tavoit-
teena on oppia suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin sekä 
oppia vertailemaan ja valikoimaan tietoa. 

4) Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta toteutuu 
oppitunneilla siten, että oppilasta ohjataan arvioimaan ja ymmärtämään 
oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia kestävän kehityksen 
kannalta. 

5) Turvallisuus ja liikenne toteutuu, kun noudatetaan turvallisia työtapoja ja 
ohjataan tunnistamaan terveysriskejä. 
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3.5.24 OPPILAANOHJAUS 

 
Peruskoulun ala- ja yläkoulun oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan kasvua ja kehitys-
tä. Näin edistetään oppilaan opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä. Oppilaanoh-
jaus rohkaisee etsimään myös elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taito-
ja. Oppilaan ohjausta antavat  opinto-ohjaajien lisäksi koulun kaikki opettajat. 
 
Oppilaanohjaus parantaa koulutyön tuloksellisuutta ja hyvinvointia koulussa sekä eh-
käisee syrjäytymistä. 
 
Eri oppilaitosten ja kouluasteiden oppilaanohjaajien ja opettajien yhteistyö tukee oppi-
laan siirtymistä opintopolun eri nivelvaiheissa. 
 

Tavoitteet 
 
Oppilaanohjaus rohkaisee oppilasta kehittymään vastuulliseksi, tasapainoiseksi ja itse-
näiseksi persoonallisuudeksi. Työskentelytapoina ohjaustyössä käytetään menetelmiä, 
jotka ohjaavat oppilasta kehittämään ja käyttämään yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
ryhmän jäsenenä. 
 
Opiskelun- ja uranvalintaohjauksen alueella oppilaanohjaus kannustaa oppilasta pa-
rantamaan oppimisvalmiuksiaan ja tunnistamaan omia oppimisvaikeuksiaan. Päämää-
ränä on yläluokkien aikana kypsyä tekemään itsenäisesti ammattiin ja jatko-opintoihin 
liittyviä valintoja sekä huomioimaan myös muuttuvat olosuhteet. Tätä varten oppilas 
etsii tietoa ja käyttää apunaan viestintäteknologiaa.  
 
Oppilaanohjaus tukee oppilasta yllä mainituissa vaiheissa, antaa ohjausta ammatilli-
sessa suuntautumisessa ja kannustaa syventämään tietämystä yhteiskunnasta, työelä-
mästä ja yrittäjyydestä. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksellista, etnistä ja suku-
puolten välistä tasa-arvoa. 
 

Keskeiset sisällöt  
 
Vuosiluokat 7 - 9 
 
Oppilas 
 saa kokonaiskäsityksen oman koulunsa toimintatavoista 
 oppii käyttämään erilaisia tiedonhankintatapoja ja opiskelumenetelmiä 
 oppii arvioimaan omaa opiskeluaan 
 harjoittelee vuorovaikutustaitoja 
 tekee opintoihin liittyviä valintoja 
 tutustuu Suomen koulutusjärjestelmään   
 hankkii tietoa jatko-opiskelumahdollisuuksista, työelämästä ja ammattialoista 

esimerkiksi Internetin avulla 
 osallistuu tutustumiskäynteihin koulun ulkopuolelle 
 oppii tiedostamaan kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden merkityksen 

mm. opiskelussa ja työelämässä 
 tutustuu sekä oppii käyttämään opetus- ja työhallinnon sekä muita yhteiskun-

nan palveluita 
 

Toteutus 
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Yläkoulun aikana oppilaanohjaus toteutetaan jokaisella vuosiluokkatasolla. Oppi-
laanohjaus toteutetaan  
 luokkamuotoisena ohjauksena 
 pienryhmäohjauksena 
 henkilökohtaisena ohjauksena, jota oppilaan on mahdollista saada halutessaan. 

Ohjaus keskittyy opintojen etenemiseen, koulutuksen- ja ammatinvalintaan se-
kä elämäntilanteeseen liittyviin kysymyksiin. 

 kahden viikon mittaisena työelämään tutustumisena päättöluokalla (TET) 
 
Työelämään tutustuminen (TET) järjestetään päättöluokan syyslukukaudella. Oppilas-
ta kannustetaan hankkimaan tet-paikka itsenäisesti. Oppilaanohjaajat valmentavat op-
pilasta tutustumispaikan hakemiseen sekä tiedottavat tet-jakson käytänteistä työpai-
kan vastuuhenkilölle sekä oppilaan huoltajille. Tet-jakson tavoitteena on antaa tietoa 
työelämästä, erilaisista työtehtävistä ja tukea oppilaan ammatinvalintaa sekä antaa 
mahdollisuus harjoittaa ihmissuhdetaitoja. Työelämään tutustumisjakson suorittami-
nen hyväksytysti edellyttää niin tutustumispaikalla annettujen kuin oppilaanohjaajan 
antamien työtehtävien suorittamista sekä annettujen ohjeiden noudattamista. Oppilas 
saa tet-jakson päättyessä työtodistuksen, jossa arvioidaan tutustumisjakson onnistu-
mista. 
 
Oppilaanohjauksen päämääränä on tukea oppilasta opintojen suunnittelussa ja moti-
voida häntä pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä jatko-opintoihin. Kaikkien oppilasta 
opettavien opettajien tehtävänä on antaa ohjausta oman aineensa opiskelussa. Eri op-
piaineiden opiskelussa tulee antaa tietoja, miten kyseistä oppiainetta voi soveltaa työ-
elämässä. Oppilas saa maininnan päättötodistukseen oppilaanohjauksesta ja työelä-
mään tutustumisesta suoritettuaan oppilaanohjauksen kaikki osa-alueet. 

 
 

3.6 Tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 

Tavoitteena on, että jokainen kouluyhteisön jäsen käyttäytyy asianmukaisesti. 
 

4 Opiskelun yleinen tuki 
 

4.1 Oppilashuollon suunnitelma ja siihen liittyvän yhteistyön järjestämi-
nen 

 
Kilterin toiminta-ajatus on oppilashuollon toiminnan pohjana. Tavoitteena on oppilaan 
kaikinpuolinen hyvinvointi, jota koko koulun henkilökunta pyrkii edistämään yhdessä 
kotien kanssa.  
 
Päävastuu oppilashuollosta kuuluu oppilashuoltoryhmälle. Kilterin koulun oppi-
lashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, oppilaanoh-
jaajat ja pienryhmäopettajat. Oppilashuoltoryhmässä käsiteltävien asioiden luottamuk-
sellisuuden vuoksi niistä tiedotetaan harkinnan ja tarpeen mukaan opettajakunnalle. 

 
Jokainen opettaja antaa ohjausta ja tukea omassa oppiaineessaan. Fyysisen kehityksen 
tukeminen kuuluu erityisesti terveydenhoitajalle, terveystiedon opettajille sekä liikun-
nanopettajille. Jatko-opintojen suunnittelu kuuluu erityisesti oppilaanohjaajille. 

 
Luokanvalvoja seuraa oppilaan poissaoloja, ongelmatapauksissa poissaolojen seuranta 
siirtyy oppilashuoltoryhmälle. 
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Minkäänlaista kiusaamista ja väkivaltaa ei suvaita. Jokaisella koulun henkilökunnan 
jäsenellä on velvollisuus puuttua kiusaamiseen tai väkivaltaan niitä havaitessaan ja 
tarvittaessa ohjata tapaukset oppilashuoltoryhmälle. 
 
Mielenterveyteen liittyvissä asioissa oppilaat kääntyvät tai heidät ohjataan terveyden-
hoitajan tai kuraattorin puoleen. Tarvittaessa oppilaat ohjataan koulun ulkopuolisten 
mielenterveyspalvelujen piiriin. 

 
Päihteiden käyttö on kaikissa kouluun liittyvissä toiminnoissa kielletty. Oppilashuolto-
ryhmä huolehtii tapauskohtaisesti jatkotoimista oppilaiden päihdetapauksissa.  

 
Erilaisissa kriisitilanteissa toimitaan tapauskohtaisesti kriisisuunnitelman mukaan. 
Koulu järjestää kriisiapua tarvittaessa. 

 
Tavoitteena on, että oppilaat osallistuvat kouluruokailuun, käyttäytyvät asiallisesti 
ruokalassa ja syövät monipuolisesti. 

4.2 Oppimissuunnitelman laatimisen periaatteet 

Oppimissuunnitelma on yksilöllinen suunnitelma oppimisen tavoitteista, keinoista, 
etenemisnopeudesta ja tarvittavista tukitoimista sekä mahdollisista painoalueista ja va-
linnaisaineista. Oppimissuunnitelman laatimisen tarpeen arvioivat oppilashuoltoryh-
mä ja aineenopettajat tapauskohtaisesti. Oppimissuunnitelman tavoitteena on saada 
oppilaan koulutyöstä entistä tavoitteellisempaa ja vastuullisempaa sekä antaa huoltajil-
le keinoja tukea oppilasta tämän opiskelussa. Oppimissuunnitelman laatimisessa ovat 
mukana oppilas, huoltajat, asianomaiset opettajat sekä tarvittaessa muita asiantuntijoi-
ta, esim. opinto-ohjaaja, kuraattori, erityisopettaja. Henkilökohtainen opetuksen järjes-
tämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) korvaa oppimissuunnitelman erityisopetukseen 
siirretyillä tai otetuilla oppilailla. 

 

4.3 Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus  

4.3.1 Eri tukimuodot 

 
Koulussamme oppilasta autetaan vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan tukiope-
tuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai luokkamuotoisella erityisopetuksella. 
Myyrmäen alueella toimii myös Etappi-luokka. 

4.3.2 Osa-aikainen erityisopetus 

 
Oppilaalla, jolla on lieviä oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia ja joka tarvitsee muun 
opetuksen yhteydessä erityistä tukea oppimisvalmiuksiensa parantamiseen, on mah-
dollisuus osa-aikaiseen erityisopetukseen. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan eri-
tyisopettajan ja aineenopettajan yhteistyönä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joko 
pienryhmässä tai samanaikaisopetuksena.  

4.3.3 Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma 

 
Erityisopetuspäätöksellä olevan oppilaan erityisopetuksen tarve määritellään 
HOJKS:ssa. Erityisopettajan ja opettajan yhteistyössä tekemien seulojen ja seurannan 
pohjalta pyritään löytämään ne oppilaat, joilla on oppimisvaikeuksia tai muita oppimi-
sen esteitä. Testeinä käytetään koulutuksen järjestäjän päättämiä testejä sekä muita so-
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veltuvia testejä. Erityisopettajat tekevät testeistä yhteenvedot sekä konsultoivat tulok-
sista opettajia ja oppilashuoltoryhmää. Seulonnan tulosten perusteella erityisopettaja ja 
aineenopettaja suunnittelevat tarvittavat tukitoimet ja jatkoseurannan. Opetusta pyri-
tään antamaan niin kauan kuin se on tarpeellista oppilaan kokonaiskehityksen kannal-
ta. Kun oppilas osallistuu osa-aikaiseen erityisopetukseen, erityisopettaja osallistuu ky-
seisen oppiaineen arviointiin yhdessä aineenopettajan kanssa.  

4.3.4 Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden opetus 

 
Mikäli mahdollista, oppilas opiskelee ikätovereittensa kanssa yleisopetuksessa. Oppi-
laalle laaditaan oppimissuunnitelma. Tarvittaessa oppilas saa tukea osa-aikaiselta eri-
tyisopettajalta. 

 
Jos oppilaan opiskelu muun opetuksen yhteydessä ei ole mahdollista, opetus järjeste-
tään osittain tai kokonaan pienluokassa. Pienluokka on noin 10 oppilaan erityisluokka. 
Opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Mahdollisuuksien mukaan luokassa on kou-
lunkäyntiavustaja. Pienluokissa opiskellaan joko yleisopetuksen opetussuunnitelman 
tai yksilöllisten oppimäärien mukaan. Jokaiselle pienluokan oppilaalle on laadittu 
HOJKS. Lisäksi yksilöllisen oppimäärän mukaan opiskelevalle oppilaalle tehdään lu-
kuvuosittain liitteeksi opiskelusuunnitelma, jossa on määritelty oppiainekohtaiset ta-
voitteet. 

4.3.5 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) 

 
Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditussa henkilökohtai-
sessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS:ssa) on määritelty 
yksilölliset oppilaan vahvuudet ja erityistarpeet, tavoitteet ja tarvittavat tukitoimet se-
kä edistymisen ja suunnitelman toimivuuden, seurannan ja arvioinnin periaatteet. 
 
HOJKS tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajan, oppilashuoltoryhmän ja 
mahdollisten muiden asiantuntijatahojen kanssa.  

4.3.6 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus  

 
Opetus toteutetaan Vantaan kaupungin opetussuunnitelmien mukaisesti. 
 

4.4 Ohjaustoiminta opiskelun tukena  

4.4.1 Kerhotoiminnan järjestäminen  

 
Kerhotoimintaa järjestetään koulun käytössä olevien resurssien ja oppilaiden kiinnos-
tuksen mukaan. Koulun lukuvuosisuunnitelmassa ilmoitetaan kerhotoiminnan vuo-
tuinen suunnitelma. 
 
Kilterissä järjestetään tarpeen mukaan oppilaskerhoja. Kerhot kokoontuvat varsinaisen 
kouluajan ulkopuolella. Ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. 

 
Kerhot tukevat monipuolisesti koulun kasvatus- ja opetustyötä. Oppilaat joutuvat toi-
mimaan tiiviissä yhteistyössä keskenään ja opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. 
Toiminta vaatii oppilaalta pitkäjännitteistä sitoutumista ja vastuuta. Nuoret joutuvat 
käyttämään erilaisia materiaaleja tai laitteita ja huolehtimaan niistä. Kerhot tuovat 
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vaihtelua koulutyön arkeen ja antavat muuta koulutyöskentelyä täydentäviä valmiuk-
sia harrastamiseen ja mahdollisiin jatko-opintojen tai työelämän tarpeisiin. 

 
Kerhoissa voidaan toteuttaa ja ideoida erilaisia koulun toimintaan liittyviä esityksiä 
tms. Ne antavat oppilaalle mahdollisuuden esiintymiseen ja onnistumisen elämyksiin. 
Kerhoissa oppilaat voivat toteuttaa myös omia produktioitaan. 

4.4.2 Tukiopetuksen järjestäminen   

 
Tukiopetus on eriyttämisen muoto, joka on tarkoitettu tukemaan oppilaita tilapäisissä 
oppimisvaikeuksissa. Tukiopetusta annetaan harkinnanvaraisesti ja tilanteen mukaan. 
Jos oppimisvaikeudet johtuvat luvattomista poissaoloista tai vanhempien anomista 
lomista, koulu ei kuitenkaan ole velvoitettu antamaan tukiopetusta. 
 
Tukiopetus aloitetaan kun oppimisvaikeudet on havaittu. Aloitteen tukiopetuksesta 
voi tehdä joko opettaja tai oppilas, mutta tukiopetuksen järjestäminen edellyttää oppi-
laan sitoutumista asiaan. Ennen kuin oppilaan menestyminen oppiaineessa tai aine-
ryhmässä arvioidaan heikoksi, hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua tukiopetuk-
seen. 
 
Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan huoltajien 
kanssa, ja heille tulee antaa tietoa tukiopetuksen järjestämisestä. 
 

5 Oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen ku-
vauksiin ja päättöarvioinnin kriteereihin 

 
Arviointi jakaantuu selvästi kahteen osaan: opintojen aikaiseen arviointiin ja päättöar-
vosteluun. 
 
Arvioinnin muodot ja ajankohdat selviävät koulun arviointisuunnitelmasta, joka on 
koulun opetussuunnitelman liitteenä. Oppiaineen päättöarvosanan antamisen luokka-
aste ilmenee samasta liitteestä. Jokaisen jakson jälkeen annetaan jaksotodistus, josta 
käy ilmi muun muassa se, onko oppilas suorittanut kurssin hyväksytysti. Oppilas saa 
numerotodistuksen viimeistään kahdeksannen luokan keväällä. Numero on kumula-
tiivinen niin jakso- kuin lukuvuositodistuksessa. 

 
Käyttäytymisen arviointi on jokaisen opettajan velvollisuus. Arvioinnin tulee olla oh-
jaavaa ja kannustavaa. Se voi olla joko suullista tai kirjallista pohjautuen oppilaan it-
searviointiin sekä luokan ja opettajan arvioon. Viime kädessä luokanvalvoja tiedottaa 
huoltajalle oman luokkansa oppilaiden käyttäytymiseen liittyvistä ongelmista. 

 

5.1 Opintojen aikainen arviointi 

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua, kuvata, mi-
ten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet ja auttaa oppilasta muodostamaan realis-
tinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään. Arvioinnin tehtävä on myös antaa opet-
tajalle tietoa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Arvioinnin kohteena on ennen 
kaikkea oppilaan työskentely ja edistyminen suhteessa omiin ja opetussuunnitelmassa 
asetettuihin tavoitteisiin. Koska opintojen aikaisen arvioinnin tavoitteena on kannus-
taa, tukea ja ohjata, keskeinen arvioinnin muoto on välitön suullinen palaute. Lisäksi 
annetaan kirjallista arviointia, jonka tulee olla säännöllistä ja perustua monipuoliseen 
näyttöön.  
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Lukuvuoden aikana oppilas arvioi itseään sekä työskentelyään. Oppilaan tulee myös 
saada palautetta itsearvioinnistaan. Itsearvioinnin välineinä voidaan käyttää mm. kes-
kustelua, oppimispäiväkirjaa, portfoliota sekä erilaisia kaavakkeita. 
 

5.2 Päättöarviointi 

Päättöarviointi suoritetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukai-
sesti. 
 

5.3 Opinnoissa etenemisen periaatteet 

5.3.1 Vuosiluokalta siirtäminen 

 
Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikki 
opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiainei-
den ja aineryhmien opinnot. 
 
Oppilas voi kuitenkin siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä 
suorituksia, jos arvioidaan, että oppilas kykenee selviytymään puuttuvista suorituksis-
ta ja seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Päätöksen seuraavalle vuosiluo-
kalle siirtymisestä tekevät rehtori ja oppilasta opettavat opettajat. 
 
Oppilaalle varataan mahdollisuus suorittaa puuttuvat opinnot hyväksytysti 31.7. men-
nessä. 

 

5.4 Todistukset    

Käytetään oppilashallinto-ohjelman todistuksia sekä lisäksi ainekohtaisia arviointime-
netelmiä. 
 

6 Kodin ja koulun yhteistyö  
 
Kodin ja koulun yhteistyön tavoitteena on oppilaan hyvinvointi ja oppimisen tukemi-
nen. Onnistumisen kannalta on tärkeätä, että yhteistyöhön sitoutuvat sekä oppilas 
huoltajineen että koko kouluyhteisö.  
 
Kuudesluokkalaiset vanhempineen kutsutaan vierailemaan kouluun ja kotiin lähete-
tään tiedote koulun alkamiseen liittyvistä asioista. Ensimmäisen kahden kouluviikon 
aikana uusien oppilaiden huoltajille järjestetään vanhempainilta, jossa huoltajat tutus-
tuvat luokanvalvojiin ja tapaavat opettajakunnan ja johtokunnan. Ensimmäisissä van-
hempainilloissa kartoitetaan huoltajien toiveet kodin ja koulun yhteistyöstä.  
 
Yhteydenpito opettajien ja huoltajien välillä on jatkuva ja luonnollinen osa koulutyötä. 
Luokanvalvojat tapaavat oppilaita huoltajineen ns. perhetapaamisissa vähintään kah-
desti yläkoulun aikana. Ajankohtaisia asioita käsitellään huoltajien kanssa myös luok-
katasojen vanhempainilloissa. Huoltajilla on mahdollisuus käyttää oppilashuollon pal-
veluita.  
 
Kodin ja koulun välinen tiedottaminen järjestetään mahdollisimman monipuoliseksi. 
Perinteisen tiedonvälityksen ja säännöllisten tapaamisten lisäksi kodin ja koulun väli-
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nen yhteydenpito toimii sähköpostin ja koulun verkkosivujen kautta. Oppilaan aktiivi-
suutta ja vastuuntuntoa tarvitaan kodin ja koulun yhteistyön onnistumiseen. 

 

6.1 Yhteistyö muiden tahojen kanssa 

Yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa Myyrmäen alueella on kuuden 
alakoulun ja kolmen yläkoulun yhteinen opetussuunnitelma, jota tämä suunnitelma 
täydentää. 
 
Koulumme tekee yhteistyötä seurakunnan, poliisin, kirjaston, nuorisotoimen, Heure-
kan, museoiden, autokoulun, sotaveteraanien sekä erilaisten yritysten, seurojen ja yh-
distysten kanssa. Kunakin lukuvuonna sovitaan erikseen yhteistyötahoista ja -
muodoista. Tämän yhteistyön avulla oppilaiden käsitys kouluamme ympäröivästä yh-
teiskunnasta selvenee. Tätä kautta myös tuemme oppilaittemme kasvua kohti omatoi-
mista ja vastuullista aikuisuutta.  

 

7 Toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 
 

Toiminnan jatkuvaa kehittämistä tehdään omien havaintojen pohjalta sekä suoritettu-
jen arviointien pohjalta. Kehittämisyöstä ovat vastuussa kaikki, opettajat, avustajat, 
muu henkilökunta ja oppilaskunta sekä johtokunta (vanhemmat). 

 
Oppilaisiin liittyviä arviointituloksia ovat: 
 luokalle jääneiden määrä 
 ehtoja saaneiden määrä 
 päättötodistusten keskiarvot 
 poissaolojen määrät 
 myöhästymisten määrä 
 rangaistusten määrä 
 valtakunnallisten kokeitten tulokset 
 opetushallituksen kokeet 
 makeko 
 porttikokeet 
 allu-testit erityisoppilaille 
 lukitestit 
 kiusaamiskyselyt 
 Stakesin kouluterveyskysely 

 
Henkilökuntaan liittyviä arviointeja ovat: 
 kunta 10-tutkimukset 
 henkilökunnan sairaspoissaolojen määrä 
 kehittämiskeskustelut 

 
Kehittämistyötä tehdään erityisesti: 
 pedsussa 
 palavereissa 
 oppilaskunnan kokouksissa 
 välituntipalavereissa 
 erilaisissa työryhmissä 
 työnohjausryhmässä 
 oppilashuoltoryhmässä 
 yhteisillä  tilaisuuksilla 
 lisäksi osallistutaan opetuksen järjestäjän teettämään toiminnan arviointiin 
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8 Liitteet 
 

8.1 Liite 1: English Stream 

 
 

CURRICULUM FOR ENGLISH STREAM STU-

DENTS KILTERI YLÄ-ASTE 
 
 

Curriculum overview  
 
This curriculum has been developed in accordance with the guidelines and principles laid out in 
(framework curriculum for Finnish comprehensive schools chapter 3.4.3 pages 73-77) by the na-
tional board of education. This curriculum whilst covering a wide range of subject matter has a 
solid basis in the development of student understanding of the English language, comprehension, 
fluency development, active vocabulary expansion and grammar. Every effort has been made to 
ensure that the study units contained in this curriculum are suitable for all upper secondary school 
grades; however some units may need some slight amendments for seventh graders in order to 

meet their needs effectively.  

 
 
 

ATTENTION: 
 
Student progress throughout the courses in this curriculum will be continuously assessed through 
written assignments, oral presentations, interpretations of texts, written  tests, degree of student 
participation and student willingness to work as a productive and co-operative member of a team 
and on the basis of individual work.  
 
Students will be evaluated according to numerical grades detailed in the framework curriculum 

for Finnish comprehensive schools, National board of education 1994. 

 
 
 

Course timing  
 
Each course will continue for the whole academic year, which will be divided by terms. Each term 

will contain four study courses each lasting two study weeks per term.  

 
 

COURSE ES 1 
Title: The other side of the coin 
 
This course aims to instill a broader and deeper understanding of life for the ordinary people of 
the UK today. The unit moves away from traditionally held beliefs and preconceptions that are so 
often promoted in foreign language classrooms today. The emphasis will be placed on helping the 
student gain a clear insight into the nature of contemporary British society. This will be achieved 
by focusing on the way the class system has segmented the British public, how government social 
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engineering projects have divided communities and how the frustrations of the common man have 
been subdued by agents of social control e.g. football.  
 
This course will broaden student’s cultural knowledge and vocabulary for social and cultural is-
sues.  
 
Materials for this course will be provided by the teacher and will include newspaper articles, 
internet resources and film. 
Course assessment: 
 
Students will be assessed on the basis of written work, a test and level of student participation in 

debates and general class discussion.  

 
 
 

COURSE ES 2 
Title: Overcoming Finnglish 
 
This course will concentrate on the communicative grammar and pronunciation problems most 
commonly faced by Finnish speakers of English. The use of prepositions and articles in speech, an 
endemic problem, will be looked at closely. Special attention will be paid to the elicitation of prob-
lematic sounds e.g. TH as in Teeth, CH as in Cheek. 
 
This course aims to polish student’s spoken English skills. Materials for this unit will be provided 
by the teacher and will include prepared exercises.  
 

Course assessment: Assessment: Assessment will be 2 short written tests and oral exercises. 

 
 
 

COURSE ES 3 
Title: Creative writing 
 
This course aims to allow student minds to breath, explore and experiment with existing language 
skills and encourages students to take necessary risks. And interpretation of ancient texts from the 
Phaistos disc found in Crete as just one example.  
 
This course will require research, internet and books. Each term students will be given a new in-
terpretation task. 
 
Course assessment: 100% effort will be required in the research phase of this unit in order that stu-

dent get thorough grasp of the assignment. One piece of creative writing per term. 

 
 
 

COURSE ES 4 
Title: Informal English and regional dialect 
 
This course aims to familiarize students with the wide range of British dialects and slang. This will 
help students when coming into contact with native speakers, Scouse, Cockney, Jordie, Manc, 
Welsh, Irish and Scots will be studied.  
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Materials for this course will include film and music.  
 
Course assessment: Assessment will be through listening exercises, dialog interpretation and writ-

ten assignments.  

 
 
 

COURSE ES 5 
Title: Life skills 
 
This course is designed to prepare students for practical life situations especially if the student 
plans to follow an international career path. The focus will be in the key skill areas, such as oral 
presentations, CV building and the language skills needed for further studies abroad.  
 
Materials for this course will include internet research and material provided by the teacher. 
 
Course assessment: Assessment will be through the production of a viable CV and oral presenta-

tion.  

 
 

COURSE ES 6 
Title: Literature, theatre and the media 
 
This course aims to introduce students to language of the arts and the media through the review 
and interpretation of literature, news articles, novels and plays. The main focus will be on intro-
ducing students to longer written texts and gaining skills required for reading between the lines.  
 
Materials for this course will include a novel to be chosen by teacher and student.  
 

Course assessment: Assessment will be based on a book review.  

 
 
 

COURSE ES 7 
Title: History’s role in the geography of the British Isles 
 
This course has a combined aim to introduce students to key historical events from Britain’s past 
whilst at the same time giving students an overview of varied and interesting geography of British 
Isles.  
 
Materials for the course will include maps, articles and net research.  
 
Course assessment: Assessment will be through short presentation, written test and a written as-

signment. 
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8.2 Liite 2: Valinnaisaineopas 

 
 
 

7.-LUOKKIEN VALINNAISUUS KEVÄÄLLÄ 2005  
 
 

 I ja II valinnaisaineen valinta on tehty syksyllä 2004 

 III, IV ja V valinnainen aine valitaan seitsemännen luokan 
kevätlukukaudella ja niitä opiskellaan 8. ja 9. luokilla 

 Oppilas valitsee itselleen III, IV, ja V valinnaisaineen sekä 
kullekin valinnalleen varavalinnan 

 HUOM! A2-kielen alaluokilla valinneet merkitsevät yhdek-
si valinnaisaineekseen kyseisen kielen jatkovalinnan 

 HUOM! English Stream -luokkien oppilaat merkitsevät 
English Streamin yhdeksi valinnaisaineeksi 

 Valinnaisaineet arvostellaan pääasiassa numeroarvosanoil-
la. 

 
 

III JA IV VALINNAISAINEEN ESITTELY 
 
 
III ja IV valinnaisaineessa tuntimäärä on noin 110 oppituntia eli keskimäärin 2 tuntia viikossa 
8. luokalla  ja  9. luokan syksyllä. 
 
 

1. VALINNAINEN KOTITALOUS (KO) 
 
Kotitalousopetuksen tavoitteena on oppia: 

 myönteistä suhtautumista kodin töihin 
 huolehtimaan omasta ja perheen ravitsemuksesta, rahan käytöstä, kodin ja asuinympäris-

tön terveellisyydestä ja viihtyisyydestä     

 arvostamaan kodin tehtävien tasapuolista jakamista ja kantamaan vastuuta omasta osuu-
desta 

 elämänhallintaa 
 
Kotitaloustunneilla perehdytään 

 ruoanvalmistukseen 

 leivontaan 
 ateriasuunnitteluun ja juhlien järjestämiseen 
 suomalaiseen ja kansainväliseen tapakulttuuriin 

 kodinhoitoon 
 vaatehuoltoon 
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 kodintalouteen ja kuluttajatietoon 

 tapakulttuuriin 
Kotitaloudessa painotetaan tekemällä oppimista. Kotitalouden arvioinnissa huomioidaan asenne ja 
sosiaalisuus sekä käytännön työskentelytaidot, joiden perusteella oppilas saa numeron todistuk-
seen. 
 
 

2. KUVATAIDE (KU) 
 
Kuva ympäröi ihmisiä kaikkialla. Kuvataiteen tunneilla opitaan ymmärtämään ja käyttämään ku-
van kieltä. 
 
Esimerkkejä sisällöistä: 
 
Piirustus ja maalaus 

 erilaiset piirtimet ja materiaalit 

 valo- ja värioppi 
Kuvasommittelu 

 havainnointi ja tutkiminen 
 kolmiulotteisuuden harjoittelu 

Painokuva 
Keramiikka ja muotoilu 
Taidehistoria    

 näyttelykäynti 
 taideteokset 

Kuvaviestintä ja media 

 valokuva, liikkuva kuva 

 kuvankäsittely 
 

 
3. LIIKUNTA 

 
Tavoite: Kunnon ylläpito ja kehittäminen, omasta hygieniasta ja varusteista huolehtiminen, erilais-
ten liikuntakokemusten hakeminen ja liikuntataitojen parantaminen. Erilaisissa ryhmissä toimimi-
nen ja reilu peli.  
 

 ulko- ja sisäpalloiluyleisurheilu 
 luistelu ja jääpelit 

 uinti 
 suunnistus 
 telinevoimistelu 

 erikoislajeissa tutustutaan perinteisistä koululiikuntalajeista poikkeaviin lajeihin 
 
Huom: Valinnaisliikuntaan sisältyy maksullisia erikoislajikäyntejä noin 30 oppituntia. Erikoislaji-
maksu noin 30 euroa / oppilas. 
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4. MUSIIKKI 
 
Valinnaisen musiikin tavoitteena on 
 

 luoda kokemuksia ja elämyksiä musiikin avulla 
 kehittää musiikillisia taitoja ja tietoja 

 innostaa musiikin harrastamiseen  
 
Musiikkitunneilla tutustutaan monipuolisesti musiikin eri tyyleihin ja ilmenemismuotoihin. Aihe-
piireinä ovat mm. 
 

 populaarimusiikin tyylit 
 suomalainen musiikki ja maailmanmusiikki 

 taidemusiikki 
 näyttämömusiikki ja elokuvamusiikki 

 
Musiikissa sisältöjä toteutetaan toiminnallisilla työtavoilla: soittamalla, laulamalla ja kuuntelemal-
la. Valinnaisaineen painotus on erityisesti aktiivisen yhteismusisoinnin harjoittelussa. 
 
Oppiaineen sisältöä suunniteltaessa on mahdollista ottaa huomioon oppilaiden harrastuneisuus ja 
kiinnostuksen kohteet. Musiikin voivat valita kaikki musiikista kiinnostuneet oppilaat. 
 
 

5. TEKNINEN TYÖ (TN) 
 
Teknisen työn tavoitteena on kehittää monipuolisesti oppilaan suunnittelukykyä, ongelmanratkai-
sutaitoa ja kädentaitoja sekä myönteisiä asenteita turvalliseen työntekoon ja tekniikkaan. Opiske-
lussa rohkaistaan suunnittelemaan persoonallisia tuotteita ja tuetaan oppilaita luottamaan omiin 
kykyihinsä. Opiskelun pohjana on 7. luokalla opetetut eri materiaalien työstömenetelmät ja muut 
teknisen työn perustaidot. 
 
Tekninen työ on pääosin käytännön työskentelyä, johon liittyy paljon eri koneiden ja laitteiden 
käyttöä. Työskentelyssä pyritään kuitenkin huomioimaan se, että käsityö on prosessiluonteista 
sisältäen muun muassa seuraavat vaiheet: ideointi, suunnittelu, ongelmanratkaisu, huolellinen 
suunnitelman mukainen toteutus ja arviointi. Lähtökohtana työskentelyssä on oppilaan omatoimi-
nen tuotteiden ja työideoiden kehittely ja toteutus.  
 
Tekninen työ sisältää monenlaisia osa-alueita, joihin oppilailla on mahdollisuus perehtyä. Esimer-
kiksi oppilas voi valita puutöitä, metallitöitä, pienkoneiden korjausta sekä niiden huoltoa, elektro-
niikkatöitä, muovitöitä ja taitojen lisääntyessä tuotteiden ja prosessien laajuutta voidaan lisätä. 
 
Valinnaisesta teknisestä työstä saa oman numeron todistukseen ja arviointi jakautuu viiteen osa-
alueeseen: 
 
1) työn ja työskentelyn suunnittelun arvioiminen 
2) tiedon soveltamisen arviointi 
3) käytännön työskentelyn arviointi 
4) tuotteen arviointi 
5) asennoitumisen arviointi 
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6. TEKSTIILITYÖ (TS) 
 
Tekstiilityö on tarkoitettu kaikille oppilaille, jotka haluavat saavuttaa taidon valmistaa käsityö-
tuotteita itse. Kädentaidothan ovat oppimista ja harjaantumista vaativa prosessi, mitä ei voi saa-
vuttaa pelkästään lukemisen ja kielen avulla. 

 
Tekstiilityön opetuksen tavoitteita ovat 

 löytää  omat vahvuudet ja kehittää  suunnittelutaitoa 
 oppia valmistamaan tuotteita, joissa korostuu työn laatu ja esteettisyys, ainesten 

oikea valinta, tarkoituksenmukaisuus ja käyttökelpoisuus 

 ymmärtää suunnitelman, valmistusprosessin ja lopullisen tuotteen yhteys 
 
Tekstiilityön tunneilla perehdytään seuraaviin käsityön alueisiin 

 joustavat materiaalit saumurilla  / colleget, trikoot, neulokset, fleecet 

 neulonta / käsin ja koneella 

 kodintekstiilit / kankaankudonta, tilkkutyöt, kirjonta käsin ja koneella 

 vauvan pukeutuminen 

 vaate omien mittojen mukaan 

 

Tekstiilityön arvioinnissa huomioidaan asenne työhön ja sosiaalisuus, valmistusprosessin kul-

ku sekä lopputulos, joiden perusteella oppilas saa numeron todistukseen. Tekstiilityö on pää-

osin käytännön työskentelyä, jossa saa opastusta ja vihjeitä harrasteisiin ja oppii arvosta-

maan käsityön tekoa. 
 
 

7. TEKSTINKÄSITTELY 
 
Tekstinkäsittely on hyödyllinen taito niin opiskelussa kuin tulevassa ammatissakin. Opiskelu 
koostuu kolmesta osa-alueesta: näppäimistötaito, tekstinkäsittely ja sovellus, jossa tekstinkäsitte-
lyyn liitetään tekstien kääntäminen englannista suomeen.  
 
8. luokalla opiskellaan tietokoneen kirjainnäppäimistö kymmensormijärjestelmällä näppäimiin 
katsomatta sekä laskukonenäppäimistö 5-sormijärjestelmällä. Jos 7. luokalla on suorittanut näp-
päimistötaidon kurssin, edellä mainitun ajan voi käyttää nopeuden ja virheettömyyden kehittämi-
seen. Lisäksi tutustutaan tekstinkäsittelyohjelman tärkeimpiin ominaisuuksiin esim. asiakirjojen, 
tutkielmien ja julkaisujen oikeaoppisen kirjoittamisen näkökulmasta.  
9. luokalla tekstinkäsittely laajenee ”työpajaksi”, jossa vahvistetaan 8. luokalla opittuja taitoja sekä 
käännetään englanninkielisiä tekstejä suomeksi. 
 
 

8. TIETOTEKNIIKKA (AT) 
 
Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle käsitys tietotekniikan mahdollisuuksista, perustaidot ylei-
simpien työvälineohjelmien käyttämiseen ja innostaa oppilasta omatoimiseen tietotekniikkaan 
perehtymiseen. 
 
Kurssilla käsitellään seuraavia asioita: 

 tietokoneen historia ja sen merkitys yhteiskunnan kehittymisessä 
 tietokonelaitteiston osat, lisälaitteet 

 käyttöjärjestelmän merkitys, eri käyttöjärjestelmiä 
 tietoturva 
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 tiedonhankinta ja –hallinta 

 tekstinkäsittely (MS Word) 
 taulukkolaskenta (MS Excel) 

 kortistot (MS Access) 
 kuvankäsittely (Photoshop) 
 Internet-sivujen laatiminen 

 
Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla. 
 

 
V VALINNAISAINEEN ESITTELY 

 
 
V valinnaisaine on jaksotettu. Tuntimäärä on noin 110 oppituntia. 
8-luokalla yhdessä jaksossa viisi tuntia viikossa ja 9-luokalla 2 
jaksossa viisi tuntia viikossa. 
 
 

B2-KIELET 
 
B2-kielen opiskelussa on kolme keskeistä tavoitetta: 
 

 oppia selviytymään tällä kielellä jokapäiväisissä elämäntilanteissa 
 oppia käyttämään kieltä rohkeasti 

 saada valmiudet kielitaidon myöhempään kehittämiseen 
 
Valinnaisen kielen opiskelu yläasteella on eräänlainen vieraan kielen alkeiskurssi. Sen aikana käsi-
tellään kielen perusrakenteet sekä opitaan ymmärtämään yksinkertaisia kirjoitettuja ja puhuttuja 
tekstejä. Oma tuottaminen painottuu ennen kaikkea puhumiseen. Keskeisiä aihepiirejä ovat muun 
muassa ihminen ja ympäristö, jokapäiväisen elämän palvelu- ja tapaamistilanteet sekä kohdekult-
tuurin tavat.  
 
 

9. RANSKA (RA) 
 

 kansainvälisissä suhteissa välttämätön kieli, jota käyttää noin 300 miljoonaa ihmistä Eu-
roopassa, Kanadassa, Afrikassa ja Aasiassa 

 rakenteeltaan selkeä ja johdonmukainen 
 italian, espanjan ja portugalin sukulaiskieli 
 sanastoltaan lähellä myös englantia ja ruotsia 

 tärkeä monilla työelämän aloilla 
 - hotellit, ravintolat, matkailu, kosmetiikka, muoti 
 - tekniikka, viestintä (radio, tv, lehdistö) 
 - kauppa, kehitysyhteistyö, kansainväliset järjestöt 
 - tiede, taiteet 
 
Tavoitteena on 

 oppia ääntämisen perusteet 
 keskeiset kielen rakenteet ja käyttökelpoinen sanavarasto 
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 saada tietoa maan kulttuurista 

 painotus on suullisessa kielitaidossa 
 

 
10. SAKSA (SA) 

 

 Saksaa puhuu äidinkielenään yli 100 miljoonaa ihmistä Euroopassa. Sillä tulee siis toimeen 
lähes kaikkialla Keski-Euroopassa ja suuressa osassa Itä-Eurooppaa. 

 Saksan ääntäminen on helppoa ja rakenteeltaan se on selkeä kieli. Se on tärkeä ulkomaan-
kaupassa, tekniikassa, teollisuudessa ja matkailussa. 

 EU tarjoaa runsaasti jatko-opiskelumahdollisuuksia saksankielisillä alueilla. 
 
 

11. VENÄJÄ (VE) 
 

 150 miljoonan ihmisen äidinkieli 
 yksi YK:n virallisista kielistä 

 rakenteeltaan samantapainen kuin ranska, saksa ja latina 
 venäjän aakkoset ovat käytössä monissa muissakin kielissä 
 tärkeä kaupan ja matkailun kieli 

 avaa tien rikkaaseen kulttuuriin: musiikkiin, kirjallisuuteen, taiteeseen, tanssiin ja urhei-
luun 

  

 
 
12. DRAAMA  
 
 
Yleistä: Draama on taideaine, jossa korostuvat sosiaaliset, ilmaisulliset ja taiteellis-esteettiset tavoit-
teet. Leikkiin ja ryhmätoimintaan perustuvien harjoitusten avulla tarkastellaan maailmaa, sen il-
miöitä, sekä ihmisten toimintaa ja tunteita. Työtavat perustuvat osallistumiseen, eivät osaamiseen. 
Tavoitteena on rohkaista oppilaita kokeilemaan erilaisia toimintatapoja. Näin syntyy mahdollisuus 
tuoda esille jotain itselle tärkeää. Kaiken toiminnan lähtökohtana on myönteinen villiintyminen.   
 
Arviointitapa on oppilaan itsearviointi ja opettajan palaute. Draaman kurssisuorituksilla on vaiku-
tusta äidinkielen päättöarvosanaan. 
 
1. KURSSI (8. lk.) 
 
Tavoitteena on tutustua draamaan oppiaineena ja sen eri työmuotoihin.  Työskentelyssä edetään 
vaiheittain siten, että alkuvaiheessa luodaan hyväksyvä ja kannustava työskentelyilmapiiri. Työs-
kentelyn edetessä omalle ilmaisulle etsitään muotoa ja hiotaan sitä ryhmäharjoitusten avulla. 
Kurssin loppuvaiheessa tutustutaan yhteen näytelmäkirjallisuuden klassikkoon draamaprosessin 
keinoin. Tämän pohjalta oppilaat tekevät omalle ryhmälle kurssin lopputyön, jossa painottuvat 
fyysinen ilmaisu, tilan käyttö ja äänimaailma.   
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1. KURSSI  (9. lk.) 
 
Tavoitteena on tutustua näyttelijän- ja ohjaajantyön perusteisiin. Näyttelijäntyön harjoitukset pe-
rustuvat improvisaatioon. Ohjaajantyössä korostuu ohjaajan näkemys esityksestä. Jokainen ohjaa 
katkelman näytelmätekstistä pienryhmässä, ja tuotokset esitetään lopputyönä omalle ryhmälle.  
 
2. KURSSI  (9. lk.) 

 
Tavoitteena on tehdä yleisöesitys koululle. Esityksen valmistamisessa nivoutuvat yhteen aiemmin 
opitut taidot ja tiedot. Esitys pohjautuu kursseilla syntyneisiin ideoihin. 
 
 

13. EKONOMIA 
 
 
Ekonomia on talouteen ja yhteiskuntaan liittyvä valinnaisaine, josta on hyötyä niin oman talouden 
hallinnassa kuin jatko-opinnoissa ja tulevissa työtehtävissäkin. 
 
8. luokan kurssilla keskitytään oman talouden hoitoon tutustumalla palkkoihin, veroihin, vuok-
riin, vakuutuksiin ym. kulutusmenoihin ja laaditaan niiden pohjalta talousarvio. Tietolähteenä 
käytetään Internet-sivustoja.  
 
Tärkeitä aihealueita ovat myös matkailu, asunnon hankinta ja rahoitus sekä vakuutustoiminta ko-
konaisuudessaan.  
 
9. luokalla tutustutaan yritysmaailmaan, opitaan kirjanpidon perusteet ja yritysten ja asunto-
osakeyhtiöiden tilinpäätöksien tulkintaa. Mahdollisuuksien mukaan käydään opintokäynneillä 
yrityksissä.  
 
 

14. KOTITALOUS 
 
Katso kurssin 1 esittely. Oppilas voi valita kotitalouden joko jaksottamattomana tai jaksotettuna. 
Molempia ei voi valita.   
 

 
15. KUVATAIDE  

 
Katso kurssin 2 esittely. Oppilas voi valita kuvataiteen joko jaksottamattomana tai jaksotettuna. 
Molempia ei voi valita.   
 

 

16. MATEMATIIKKAA TUTKIEN JA TUUMAILLEN 
 
 
1. Kurssilla käsitellään sellaisia matemaattisia asioita, joita oppituntien puitteissa ei voida tai ehdi-
tä tutkia esim. logiikkaa, nollan aiheuttamaa hämmennystä historiassa, pyramideja, eläinten arkki-
tehtuuria, matematiikkaa ja taidetta tai leikittelyä luvuilla. Edellä olevia aiheita tutkittaessa hyö-
dynnetään myös nettiä. Kurssilla otetaan huomioon oppilaiden toivomuksia. 
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2. ja 3. kurssi ovat lukion pitkän matematiikan kursseja, joista jälkimmäisen pitää lukion opettaja. 
Suoritetut kurssit oppilas voi lukea hyväkseen kaikissa Länsi-Vantaan lukioissa sekä erikseen so-
pimalla muissakin lukioissa.  
 
Valinnaisen matematiikan kurssisuorituksilla on vaikutusta matematiikan päättöarvosanaan. 
 

 
17. TEKNINEN TYÖ 

 
Katso kurssin 5 esittely. Oppilas voi valita teknisen työn joko jaksottamattomana tai jaksotettuna. 
Molempia ei voi valita.   
 
 

18. TEKSTIILITYÖ  
 

KATSO KURSSIN 6 ESITTELY. OPPILAS VOI VALITA TEKSTIILITYÖN JOKO JAKSOTTAMATTOMANA TAI JAKSOTETTUNA. 

MOLEMPIA EI VOI VALITA.   

19. TIETOTEKNIIKKA (AT) 
 

KATSO KURSSIN 8 ESITTELY. OPPILAS VOI VALITA TIETOTEKNIIKAN JOKO JAKSOTTAMATTOMANA TAI JAKSOTETTUNA. 

MOLEMPIA EI VOI VALITA.   

 
20. YHDISTELMÄKURSSI 

 
 
1. LUONNONTIETEEN KURSSI 
 
Kurssilla tutustutaan kokeellisten töiden ja käytännön kokeiden avulla fysikaalis-kemiallisiin  il-
miöihin. Kemian aihealueita voivat olla kosmetiikka, lannoitteet, puu ja paperi sekä tekstiilit.  
Fysiikan tutkimusalueita voivat olla voimaan ja liikkeeseen liittyvät ilmiöt. Perehdytään myös 
kosmologian perusteisiin. 
Töissä voidaan käyttää apuna tietokonepohjaista Empirica-mittausjärjestelmää. Tehdään mahdol-
lisuuksien mukaan vierailukäyntejä luonnontieteellisiin kohteisiin. 
 
Arvioinnissa painotetaan kokeiden suunnittelua, huolellista tekemistä ja työselostusten laatimista. 
Oppilaat tekevät itsearvioinnin, jonka pohjalta opettaja keskustelee oppilaan kanssa tai antaa sa-
nallisen arvioinnin. 
 
Tämän kurssin suorituksella on mahdollisuus vaikuttaa kemian/fysiikan arvosanaan. 
 

 

2. KANSAINVÄLISIIN JA MUIHIN KOULUN ULKOPUOLISIIN HANKKEISIIN LIITTYVÄ 
TOIMINTA 

 
Kurssilla on tarkoitus työskennellä kulloinkin meneillä olevan kansallisen tai/ja kansainvälisen 
hankkeen teeman puitteissa. 
Tällä hetkellä olemme mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää liikkuvan kuvan (videon) 
hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa sekä yhteishankkeissa. Näin opittuja taitoja käytetään 
paitsi oman koulun sisäisessä opiskelussa myös kansainvälisten yhteishankkeiden toteutuksessa. 



 84 

 
Oppilaat valmistavat kurssilla lyhyen videon, joka siirretään www-sivulle. 
 
 
3. ENGLISH FOR FUTERE PURPOSES  
 
Lähdetkö ulkomaille opiskelemaan tai töihin? Kaipaako suullinen englannin kielen taitosi vahvis-
tusta esim. pienten näytelmien muodossa? 
Tällä englannin kurssilla keskitytään suulliseen kielitaitoon, hankitaan tietoa Suomesta, opiskelu- 
tai työmahdollisuuksista ulkomailla sekä opetellaan täyttämään erilaisia kaavakkeita.  
 
Tämän kurssin suorituksella on mahdollisuus vaikuttaa englannin arvosanaan. 
 
 
4. INFORMAATIOTEKNIIKKA,  AV -jatkokurssi 
 
Kurssin tarkoituksena on luoda oppilaalle perusvalmiudet nykyaikaisen informaatioteknologian 
käyttöön. Kurssin kävijät ja käyneet toimivat koulumme AV-oppilaina.  
 
Kurssin aiheita:  

 videotyöskentely, kuvaaminen 
 studiotyöskentely, uutislähetys 

 auditoriotyöskentely, valot, äänet, kuvat 
 kuvaaminen, valaisu ja äänitys ulkona 

 editointi, äänitys, Md, tietokone 
 tietokone, diashow, video, DVD 

 
 
 
 
 
 


