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1  Loviisan kaupungin perusopetuksen 
opetussuunnitelma 

1.1  Valtakunnalliset perusteet 

Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen kehys, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma 
laaditaan. Opetussuunnitelman tavoitteita ja tarkoitusta sekä opetussuunnitelmaan sisältyviä 
seikkoja on esitelty tarkemmin perusopetuksen opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden 
1. luvussa: Opetussuunnitelma.  

Opetuksen järjestäjällä on vastuu opetussuunnitelma n laadinnasta ja kehittämisestä. 

 

1.2  Opetussuunnitelman sisältö 

Perusopetuksen opetussuunnitelmasta tulee ilmetä seuraavat seikat sen mukaan kuin opetuksen 
järjestäminen edellyttää: 

• arvot ja toiminta-ajatus 
• yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet 
• kieliohjelma 
• noudatettava pakollinen tuntijako 
• toimintakulttuurin, oppimisympäristön ja työtapojen kuvaukset 
• opetuksen mahdolliset painotukset, kielikylpy tai vieraskielinen opetus 
• opetuksen mahdollinen eheyttäminen 
• aihekokonaisuuksien toteuttaminen 
• opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain eri oppiaineissa tai opintokokonaisuuksittain 

vuosiluokkiin jakamattomassa opetuksessa 
• valinnaisaineiden opetus 
• tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle 
• yhteistyö esiopetuksen ja muun perusopetuksen kanssa 
• yhteistyö muiden toimijoiden kanssa 
• oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot 
• eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien oppilaiden opetus 
• oppilaan arviointi ja sen perustuminen hyvän osaamisen kuvauksiin ja päättöarvioinnin 

kriteereihin 
• opinnoissa etenemisen periaatteet 
• todistukset 
• tietostrategia 
• toiminnan arviointi ja jatkuva kehittäminen 
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2  Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 
Valtakunnalliset perusteet 

Perusopetuksen arvopohjaa, tehtävää ja rakennetta on esitelty tarkemmin perusopetuksen 
opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden 2. luvussa. 

2.1  Loviisan perusopetuksen arvot ja toiminta-ajat us 

Loviisan perusopetuksen arvoja ovat:   
• Turvallisuus  
• Suvaitsevaisuus  
• Oikeudenmukaisuus  
• Vastuullisuus  
• Rehellisyys  
• Yhteisöllisyys 

 
Loviisan perusopetuksen toiminta-ajatus:  

• Loviisan kaupungin perusopetuksen tavoitteena on rakentaa omalta osaltaan oppilaille 
hyvän elämän perusteita luomalla koulusta turvallinen oppimisympäristö, missä elämässä 
tarvittavien tietojen ja -taitojen oppiminen on mahdollista. 

• Opetuksessa ja kasvatuksessa korostuvat perustiedot ja -taidot, yritteliäisyys ja kestävän 
kehityksen näkökulma. Tulevaisuuden haasteena on kouluttaa yhteiskunnan jäseniä, joilla 
on terve itsetunto ja tarpeellinen yleissivistys sekä valmiudet toimia monimuotoistuvassa ja 
kansainvälistyvässä maailmassa. 

• Opetuksen järjestämisessä hyödynnetään Loviisan seudun kaksikielistä toimintaympäristöä 
sekä oppilaitosten, työelämän ja julkisen palveluverkoston tarjoamia 
yhteistyömahdollisuuksia. 

• Koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä 
kehittämiseen sekä antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. 

 

Loviisan opetustoimen ja perusturvan teemoiksi on päätetty seuraavat aihepiirit: 

• lukuvuosi 2011-2012  Kaikkien koulu 
• lukuvuosi 2012-2013  Päihteetön koulu 
• lukuvuosi 2013-2014 Tulevaisuuden koulu 
• lukuvuosi 2014-2015 Oppiva koulu 
• lukuvuosi 2015-2016 Harrastava koulu 
• lukuvuosi 2016-2017 Turvallinen koulu 
• lukuvuosi 2017-2018 Luova koulu 
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2.2  Loviisan perusopetuksen tehtävä 

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetus tarjoaa yksilölle 
mahdollisuuden hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus ja toisaalta antaa 
yhteiskunnalle välineen kehittää sivistyksellistä pääomaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa. 

Loviisan kaupungin perusopetuksessa tavoitteena on, että oppilas hankkii peruskoulun aikana  

• elämässään tarvittavat perustiedot ja –taidot  
• valmiudet elinikäiseen oppimiseen  
• terveen itsetunnon  
• kyvyn sosiaalisuuteen ja suvaitsevaisuuteen. 
• taidot tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen  

 
Lisäksi 

• Oppilaiden iloa ja innostusta oppimiseen vaalitaan.  
• Oppilaita kannustetaan kohtaamaan uusia haasteita avoimesti ja luovasti. 
• Oppilaita ohjataan hyville tavoille ja ymmärtämään niiden merkitys jokapäiväisessä 

elämässä. 
• Oppilaiden kielellistä identiteettiä sekä kykyä ilmaista itseään monipuolisesti vahvistetaan ja 

kehitetään. 
• Oppilaiden kiinnostusta luontoon syvennetään ja he saavat käsityksen omasta vastuustaan 

luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan. Oppilaat tehdään tietoisiksi omien 
toimintatapojensa vaikutuksista.  

 

2.3  Perusopetuksen järjestäminen 

Perusopetuslain mukaan opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti siten, 
että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetuksen, ohjauksen ja tuen järjestämisen 
lähtökohtana on hyvä ja turvallinen koulu. Opetuksessa tulee tehdä yhteistyötä kotien kanssa. 

Oppilaalla on oikeus koulupäivinä saada 
• opetussuunnitelman mukaista opetusta 
• oppilaanohjausta 
• riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. 

 
Lisäksi oppilaalla on oikeus 

• tarvittavaan oppilashuoltoon 
• laissa määriteltyihin opintososiaalisiin etuihin ja palveluihin. 

 
Koulupäivän tulee rakenteellaan, sisällöllään ja toimintatavoillaan luoda mahdollisuudet rauhalliseen 
työskentelyyn ja asioihin syventymiseen, yhdessä oppimiseen ja tekemiseen sekä oppimisen ilon ja 
mielekkyyden kokemuksiin. 
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2.4  Perusopetuksen rakenne 

Perusopetus on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Tässä Loviisan kaupungin 
opetussuunnitelmassa määritellään tuntijako sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain 
valtioneuvoston asetuksen ja opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. 

Loviisan kaupungissa annetaan perusopetusta Isnäsin, Kirkonkylän, Koskenkylän, Länsiharjun, 
Tesjoen, Teutjärven ja Valkon alakouluissa vuosiluokille 1-6 ja Myllyharjun yläkoulussa 
vuosiluokille 7-9 sekä Harjuntaustan koulussa, joka on erityiskoulu vuosiluokille 1-9. 

Vuosiluokkien 1-2 opetuksessa tulee ottaa huomioon varhaiskasvatuksen, erityisesti esiopetuksen, 
antamat valmiudet. Alimpien vuosiluokkien opetuksen erityisenä tehtävänä on kehittää valmiuksia 
myöhempää työskentelyä ja oppimista varten. 

Vuosiluokat 8-9 muodostavat perusopetuksen päättövaiheen, jonka tehtävänä on myös ohjata 
oppilasta jatko-opintoihin ja kehittää valmiuksia toimia yhteiskunnassa ja työelämässä. 
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3  Perusopetuksen toteuttaminen  
Loviisan kaupungissa  

Valtakunnalliset perusteet 

Opetushallitus on antanut ohjeet perusopetuksen oppimiskäsityksestä, oppimisympäristöstä, 
toimintakulttuurista, opetusmenetelmistä ja työtavoista Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteissa (2004) ja Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksissa ja 
täydennyksissä (2010). 

 

3.1 Oppimiskäsitys 

Painotukset Loviisan perusopetuksessa 

• Oppiminen perustuu lapsen luontaiseen uteliaisuuteen ja haluun löytää merkitys 
kokemilleen asioille. 

• Perusopetuksen aikana edellisen rinnalle tulevat päämääräsuuntautuneisuus ja 
ongelmaratkaisuja sisältävä oppiminen. 

• Oppiminen on prosessi, jossa lapsi kasvaa vuorovaikutuksessa muiden lasten ja 
aikuisten kanssa sekä rakentaa ymmärrystä itsestään ja ympäröivästä maailmasta. 
Lapsen omalla aktiivisuudella on suuri merkitys. 

• Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa yhdessä muiden 
oppilaiden kanssa, itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa eri 
tietolähteiden kanssa. 

• Opettaja tukee ja ohjaa oppilaan arjen hallintaa ja oman toiminnan ohjausta. Oppimisen 
kohteena on erityisesti lapsen omat oppimis- ja työskentelytavat, jotka helpottavat 
elinikäistä oppimista. 

 

3.2  Oppimisympäristö 

Painotukset Loviisan perusopetuksessa 

• Oppimisympäristö käsittää koulun välituntialueet, rakennukset, sisätilat, kalusteet ja 
välineet. Tämän lisäksi opetusta voidaan antaa myös koulun ulkopuolella kuten lähitilalla, -
luonnossa, urheilupaikoilla, kirjastossa ja muualla ympäröivässä yhteiskunnassa. 

• Koulun ulkopuolisiin opiskeluympäristöihin opetusta suunnittelevan opettajan tulee arvioida 
lapsille koituvat turvallisuusriskit. 

• Psyykkisen ympäristön tavoitetila on avoin, rohkaiseva ja myönteinen ilmapiiri, jonka 
ylläpitämisestä vastuu kuuluu sekä opettajalle että oppilaille. 

• Koulujen tulee olla fyysisesti ja psyykkisesti turvallisia, terveellisiä ja viihtyisiä. Opetustilojen 
väljyys ja välineistön tarkoituksenmukaisuus mahdollistavat monipuolisten 
opetusmenetelmien ja työskentelytapojen käytön sekä luovat edellytykset eriyttämiselle ja 
tuen antamiselle erilaisille oppijoille. 

• Hyödynnetään paikkakunnan kaksikielisyyttä. 
• Oppilaita opetetaan myös erilaisissa tietoverkkoympäristöissä. 
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3.3  Toimintakulttuuri 

Painotukset Loviisan perusopetuksessa 

• Toimintakulttuuriin kuuluvat kaikki koulun viralliset ja epäviralliset säännöt, ohjeet, toiminta- 
ja käyttäytymismallit sekä arvot, periaatteet ja kriteerit, joihin koulutyön laatu perustuu. 

• Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka on avoin ja vuorovaikutteinen sekä tukee yhteistyötä 
niin koulun sisällä kuin kotien ja muun yhteiskunnan kanssa. Myös oppilaalla tulee olla 
mahdollisuus osallistua koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen. 

• Erilaiset juhlat, tapahtumat ja retket tarjoavat monipuolisesti erilaisia oppimiskokemuksia. 
 
Koulukohtaiset tavoitteet: 

Koulut määrittelevät mahdolliset täsmennetyt koulukohtaiset tavoitteet ja painotukset omissa 
lukuvuosisuunnitelmissaan. 

 

3.4  Opetusmenetelmät ja työtavat 

Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että 
koko ryhmän oppimista ja työskentelyä.  

Painotukset Loviisan perusopetuksessa 

• Opetuksessa käytetään oppilaiden edellytykset huomioon ottavia menetelmiä ja 
monipuolisia työtapoja. 

• Opetusmenetelmät ja työtavat valitaan siten, että ne virittävät halun oppia. Niiden avulla 
oppilaat voivat kehittää ajattelun ja ongelmanratkaisun, työskentelyn ja 
vuorovaikutuksen, itsetuntemuksen ja vastuullisuuden, osallistumisen ja vaikuttamisen 
sekä ilmaisun ja luovuuden taitoja. 

• Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan 
toimintaan, elämyksiin ja leikkiin. 

• Opetusmenetelmien valinnalla kehitetään oppilaan valmiuksia ottaa vastuuta omasta 
oppimisesta ja arvioida sitä. 

• Opetusta eriyttämällä oppilaalle tuotetaan sopivia haasteita ja onnistumisen 
kokemuksia sekä tarjotaan mahdollisuuksia kehittyä ja oppia omien vahvuuksien 
mukaisesti. 

• Työtapojen tulee edistää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikan sekä verkossa 
toimimisen taitoja. 
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3.5  Kieliohjelma 

Kieli- ja kulttuuriympäristö Suomen EU -jäsenyys ja kansainvälistyminen edellyttävät jatkossa 
huomion kiinnittämistä entistä enemmän maailman eri kulttuurien tuntemiseen ja niiden 
ymmärtämiseen.   

Järjestettäessä Loviisan opetustoimen kieliopetusta seudun kaksikielisyys on piirre, jota tulee 
hyödyntää siten, että opiskelijat voivat tutustua monipuolisesti näiden kieliryhmien kulttuureihin. 

Suomenkielisten peruskoulujen kieliohjelma: 

• A1 -kieli: englanti, 3. luokalla alkava kaikille yhteinen vieras kieli 
• A2-kieli: ruotsi, 4. luokalla alkava vapaaehtoinen kieli 
• B1 -kieli: ruotsi, 7. luokalla alkava kaikille yhteinen toinen kotimainen kieli 
• B2 -kieli: 8. luokalta alkava valinnainen kieli, joka määritellään koulun tarjonnan mukaan 

Erityiskoulu: 

• A1 -kieli: englanti, 3. luokalla alkava kaikille yhteinen vieras kieli 
• B1 -kieli: ruotsi, 7. luokalla alkava kaikille yhteinen toinen kotimainen kieli 
• Edellä mainittujen kielten lisäksi perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 voidaan tarjota oppilaiden 

valittavaksi lyhyempiä kielten opintokokonaisuuksia sekä kieliohjelmassa mainittujen että 
muiden kielten (esim. venäjä) osalta siten kuin opetussuunnitelmaan perustuvassa 
suunnitelmassa vuosittain päätetään.  
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3.6  Tuntijako 

Suomenkielisten peruskoulujen tuntijako: 

 

Oppiaine / vuosiluokka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yht 

Äidinkieli 7 7 5 5 5 5 3 3 3 43 

A1 –englanti   2 2 2 2 2 3 3 16 

B1 –ruotsi       2 2 2 6 

Matematiikka 4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 

Ympäristö- ja luonnontieto 2 2 3 3      10 

Biologia ja maantieto     2 2 2 2 3 11 

Fysiikka ja kemia     1 1 2 3 2 9 

Terveystieto       1 2   3 

Uskonto tai elämänkatsomustieto 1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 

Historia ja yhteiskuntaoppi     2 2 2 2 3 11 

Musiikki 1 1 2 2 2 2 1   11 

Kuvataide 1 1 2 2 3 3 2   14 

Käsityö 2 2 2 2 2 2 3   15 

Liikunta 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Kotitalous             3     3 

Oppilaanohjaus       1  1 2 

Valinnaisaineet        7 6 13 

Kaikki yhteensä 20 20 23 23 27 27 30 30 30 230 

 

Lisäksi A 2 –kielenä ruotsi : vuosiluokille 4 – 6 2  h / vko 

 
Huom!  
Alkuopetuksen 1. ja 2. vuosiluokalla käsityöhön kiinteästi sijoitetuista tunneista (2+2) toiset (1+1) sekä 
vuosiluokilla 5. ja 6. kuvataiteeseen sijoitetuista tunneista (3+3) kolmannet (1+1) voidaan sijoittaa 
opetussuunnitelmassa samoilla vuosiluokilla mihin tahansa taito- ja taideaineeseen kulloinkin ko. koulussa 
vallitsevan opettajatilanteen ja opettajien vahvuusalueiden mukaisesti. 
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3.7  Oman toiminnan jatkuva kehittäminen ja arvioin ti 

Perusopetuslain 21 §:ssä säädetään koulutuksen arvi oinnista seuraavaa:  
 
"Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata tämän lain tarkoituksen toteuttamista ja tukea 
koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä. 
Opetuksen järjestäjän tulee arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua 3 
momentin mukaiseen ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. 
Opetushallitus huolehtii asianomaisen ministeriön päättämien perusteiden mukaisesti arvioinnin 
kehittämisestä ja ulkopuolisten arviointien toimeenpanosta. Ministeriö voi antaa yksittäisen 
arvioinnin suorittamisen myös muun kuin opetushallituksen tehtäväksi. 
Arviointien keskeiset tulokset tulee julkistaa." 
 
Loviisan kaupungin perusopetusta  arvioidaan systemaattisesti koulutuslautakunnan 
hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti. Sen lisäksi kukin koulu arvioi omaa toimintaansa 
oman arviointisuunnitelmansa mukaisesti. Arviointi kohdistuu sekä koulujen että koko 
opetustoimen toimintaan. Se toimii pohjana kehitettäessä Loviisan opetustoimen laatutyötä. 
 
Koulukohtaiset arviointisuunnitelmat sisällytetään koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. 
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4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
Valtakunnalliset perusteet 

Valtakunnalliset perusteet on esitetty Opetushallituksen 29.10.2010 päivätyssä määräyskirjeessä 
(50/011/2010), joka on otsikoitu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2004 
muuttaminen ja täydentäminen. 

 

• Jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua 
oppimisessa, kehittyä oppijana ja sivistyä ihmisenä. 

• Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön 
liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. 

• Huomio tulee kiinnittää oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen 
tunnistamiseen. 

• Opetuksen järjestäjän tulee huolehtia, että oppilaan oikeus tukeen toteutuu myös 
käytännössä.  

• Koulun johdolla on vastuu tuen järjestämiseen ja toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista ja 
niiden huomioon ottamisesta kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa.  

• Koulu käyttää ensisijaisesti tukiopetusta. Sen lisäksi on monia muita tukimuotoja.  
• Huoltajille tulee antaa tietoa tukitoimista. 
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4.1  Yleinen tuki 

• Opettaja ohjaa oppilaita tunnistamaan omat voimavaransa, oppimiseen liittyvät vahvuutensa ja 
kehityshaasteensa. 

• Oppilaalla on oikeus saada ohjausta ja tukea koulunkäynnin kaikkina työpäivinä. 
• Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluu kaikille opettajille ja kaikkiin 

opetustilanteisiin. 
• Tukiopetuksen lisäksi voidaan käyttää myös oppimissuunnitelmaa, osa-aikaista erityisopetusta 

tai avustajan työpanosta. 
 

4.2  Tehostettu tuki 

• Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. 
• Tehostetun tuen avulla ehkäistään ongelmien kasvaminen, monimuotoistuminen ja 

kasautuminen.  
• Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka laatii opettaja tai opettajat 

yhdessä. Arvion laatimisessa voidaan käyttää myös muita asiantuntijoita. 
 

4.3  Erityinen tuki 

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvu, kehitys ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen 
ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityiseen tukeen siirtyminen edellyttää pedagogisen 
selvityksen tekemistä. Siitä tulee käydä ilmi, miksi tehostettu tuki ei ole riittävä ja mitä tukitoimia 
arvioidaan tarvittavan. 

Selvitys laaditaan oppilashuoltoryhmässä. Se sisältää oppilaan ja opettajan arvion oppimisen 
etenemisestä sekä jo annetusta tehostetusta tuesta. Oppilashuoltoryhmä arvioi myös oppilaan 
kokonaistilannetta. Koulutuspäällikkö tekee hallinnollisen päätöksen erityiseen tukeen siirtämisestä 
pedagogisen selvityksen pohjalta. Oppilaalle, joka siirtyy erityiseen tukeen, tulee laatia 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Päätös on 
määräaikainen ja se tarkistetaan määräajoin, jolloin tehdään uusi pedagoginen selvitys. Aina, kun 
erityiseen tukeen tehdään muutoksia, laaditaan uusi pedagoginen selvitys sekä tehdään uusi 
erityisen tuen päätös. Mikäli erityisen tuen tarpeen arvioidaan päättyneen, tehdään päätös tuen 
lopettamisesta ja oppilas siirtyy saamaan tehostettua tukea ja hänelle laaditaan 
oppimissuunnitelma. Erityiseen tukeen liittyvien dokumenttien arkistoinnista vastaa rehtori tai 
hänen valtuuttamansa henkilö. 
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4.4  Oppimisen ja koulunkäynnin tuki  Loviisan 
opetussuunnitelmassa 

Kun huoli opiskelun sujumisesta herää oppilaalla, huoltajalla tai opettajalla, pohditaan ensisijaisesti 
yleisen tuen  keinoja. Tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada tukea (mm. tukiopetusta, 
muita opetusjärjestelyjä, eriyttämistä) muun opetuksen yhteydessä ja sen ohella. Hänellä on myös 
oikeus saada osa-aikaisen erityisopetuksen lyhytkestoista tai lievään yksittäiseen ongelmaan 
liittyvää tukea. 

Mikäli tuen tarve ilmenee useammassa eri asiassa tai näyttää pidempiaikaiselta tai oppilas 
tarvitsee useampaa tuen muotoa, aloitetaan pedagogisen arvion  (Liite 1) teko. Opettaja tuo 
pedagogisen arvioin moniammatilliseen oppilashuoltotyöhön (opettaja, erityisopettaja, psykologi, 
kuraattori, terveydenhoitaja tai joku muu oppilashuollon työntekijä), jossa arvioidaan ja 
suunnitellaan jatkotoimenpiteet. 

Pedagoginen arvio on: 
• pidempiaikainen yleisen tuen toimintasuunnitelma 
• kuvaus oppilaan tuen tarpeesta 
• yhteenveto oppilaan opetukseen, oppimiseen ja käyttäytymiseen liittyvistä tiedoista 

 

Lisäksi: 
• arvion laatii ja allekirjoittaa opettaja 
• jakson / seurannan kesto on noin 2 kuukautta 
• opettaja arvioi tuen tarpeen jakson lopussa ja arvioi tuen riittävyyden 
• tuen tarvetta seurataan tarvittaessa oppilashuoltoryhmässä 
• arvioon merkitään tuen määrä, ajanjakso, vaikutus ja kuka tukea on antanut 

 

Mikäli tarve tehostettuun tukeen todetaan, oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Oppilaan 
kanssa eniten työskentelevät opettajat vastaavat oppimissuunnitelman  (Liite 2) laatimisesta: 
alakouluissa pääsääntöisesti luokanopettaja (ja mahdollisesti ko. oppiainetta opettava toinen 
opettaja) ja yläkoulussa luokanvalvoja ja / tai tuettavan aineen opettaja yhdessä erityisopettajan 
kanssa.  

Oppimissuunnitelma laaditaan: 
• kun yleinen tuki ei riitä ja tarvitaan tehostettua tukea 
• perustuen pedagogiseen arvioon 
• suunnitelma käsitellään oppilashuoltoryhmässä, joka vastaa tehostetun tuen 

järjestämisestä 
• yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa 
• myös maahanmuuttajaoppilaille ja Jopo-oppilaille 

 

Oppimissuunnitelman laaditaan määräajaksi , jonka jälkeen arvioidaan tuen riittävyys ja 
päätetään jatkotoimista. Arviointi tapahtuu oppilashuoltotyön tuella. Arvioinnin jälkeen oppilaan tuki 
voi jatkua yleisen tuen piirissä, uuden määräajan tehostetun tuen  piirissä tai oppilaan tuen 
tarpeesta voidaan laatia pedagoginen selvitys  sekä hankkia mahdollisesti muita lausuntoja. 
Niiden perusteella voidaan hakea siirtoa erityisen tuen  piiriin. Päätöksen erityiseen tukeen 
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siirtymisestä tekee koulutuspäällikkö. Tehostettu tuki  on aina ensisijainen tukimuoto ennen 
erityiseen tukeen  siirtymistä. 

Ennen erityiseen tuen piiriin siirtymistä kuullaan oppilaan huoltajaa ja laaditaan pedagoginen 
selvitys ( Liite 3). Tätä varten oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat laativat selvityksen 
oppilaan oppimisen etenemisestä ja oppilaalle jo annetusta tehostetusta tuesta. Näiden perusteella 
oppilashuoltoryhmä tekee arvion oppilaan kokonaistilanteesta ja hänen tarvitsemastaan erityisestä 
tuesta (= pedagoginen selvitys). 

Erityisen tuen  päätös on määräaikainen  ja sen tekee koulutuspäällikkö pedagogisen selvityksen 
pohjalta. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan tarvittaessa ja 2. ja 6. vuosiluokan jälkeen. Tällöin 
tehdään uusi pedagoginen selvitys sekä päätös tuen muodosta jatkossa. 

Kun oppilas siirtyy erityisen tuen  piiriin, hänelle laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma = HOJKS  (Liite 4).  

 

4.5  Yksilölliset suunnitelmat  

4.5.1  Oppimissuunnitelma 

Oppimissuunnitelma (Liite 2) laaditaan, kun yleinen tuki ei ole enää riittävää. Tuen riittävyys 
arvioidaan aina moniammatillisesti. Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä määrittelee tuen tarpeen 
ja tuen laadun. Tehostettu tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaalle järjestettävä tuki 
kirjataan oppimissuunnitelmaan laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja yksilöllisten 
tarpeiden edellyttämällä tavalla.  

Oppimissuunnitelman laatii luokanopettaja, aineenopettaja tai oppilasta opettavat opettajat 
yhteistyössä oppilashuoltoryhmän kanssa. Oppimissuunnitelman kirjaa ja päivittää erityisopettaja 
ja oppilaan opettaja yhdessä. Lisäksi päivityksessä kuullaan huoltajaa.  

Oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon (Liite 1). Sen laadinta tehdään yhteistyössä 
oppilaan ja oppilaan huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelmassa kuvataan yleinen oppimisen tuki, 
oppiaineittain määritellään tavoitteet, menetelmät ja arviointi.  Tehostettu tuki sisältää myös osa-
aikaisen erityisopetuksen, oppilaanohjauksen ja oppilashuollon palveluita. Näitä käytetään 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppimissuunnitelmaan kirjataan kodin tukitoimet sekä oppilaan 
arviointi tuen muodosta ja sen riittävyydestä.  

Tehostetun tuen jakson pituus määritellään oppimissuunnitelmassa, jakson jälkeen seuraa välitön 
arviointi. Jakson pituus sovitaan oppimissuunnitelman laadinnan ja sen tarkastuksen yhteydessä. 
Jakson pituus on kuitenkin vähintään kaksi kuukautta. Tehostetun jakson päättyessä tuen tarve 
arvioidaan moniammatillisesti. Tehostetun tuen jakson arviointiin liittyy myös oppilaan itsearviointi. 
Oppimissuunnitelman arvioidaan sopimuksen mukaan mutta kuitenkin vähintään kerran 
lukuvuodessa. Arvioinnin yhteydessä päätetään tehostetun tuen lopettamisesta ja siirtymisestä 
yleiseen tukeen, tehostetun tuen jatkamisesta tai oppilaan erityisen tuen tarpeesta. 

Osana yleistä tukea oppimissuunnitelma voidaan laatia myös maahanmuuttajaoppilaille ja jopo–
oppilaille. 
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4.5.2  Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunni telma 

Hojks eli henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Liite 4) laaditaan kun 
erityisen tuen tarpeesta on tehty päätös. Päätöksen erityisen tuen tarpeesta tekee 
koulutuspäällikkö pedagogisen selvityksen (Liite 3) perusteella. Pedagoginen selvitys tehdään 
oppilashuoltoryhmässä. Selvityksen allekirjoittaa koulun johtaja tai rehtori. Pedagogisen 
selvityksen pohjana tulee olla pedagoginen arvio sekä oppilaalle laadittu oppimissuunnitelma. 
Selvityksessä ilmenee myös tuen kolmiportaisuus. 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
• tehdään ryhmätyönä (oppilas, opettaja, huoltajat ja harkinnan mukaan 

oppilashuoltohenkilöstöä ym. asiantuntijoita)  
• ohjaa opetuksen järjestämistä, arviointia ja seurantaa, selkeyttää tavoitteita 
• pedagoginen työväline sekä opettajalle että oppilaalle 
• vaatii kaikkien osapuolien sitoutumista 
• on virallinen ja luottamuksellinen asiakirja  
• on jatkuva prosessi, joka muuntuu ja elää 

 

Suunnitelman kokoaa erityisopettaja tai erityisluokanopettaja. Oppilasta opettavien opettajien ja 
huoltajan tulee perehtyä suunnitelmaan. 

Opetus suunnitellaan niin, että oppilaan edellytykset ja vahvuudet muodostavat oppimisen 
perustan. Yksilöllistetyt oppimäärät asetetaan vastaamaan oppilaan arvioitua tavoitetasoa. 
Yksilöllisen oppimäärän suorittamisessa oppilas etenee omaan tahtiinsa. 

Oppilaan oppimistyyli kartoitetaan ja hyödynnetään opetuksen valmistelussa. Apuvälineet 
hankitaan edistämään oppilaan valmiuksien kehittymistä. Tärkeitä periaatteita opetuksen 
järjestämisessä ovat myös työpäivän ja opetuksen jäsentäminen ja konkretisointi. Pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan opetus järjestetään oppilaan edellytysten mukaisesti 
ainekohtaisesti tai toiminta-alueittain. 

HOJKS sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin on tarpeen:  
• kuvaus oppilaan erityistarpeista, oppimisvalmiuksista ja vahvuuksista sekä näiden 

asettamista opetus- ja oppimisympäristön kehittämistarpeista 
• opetuksen ja oppimisen tavoitteet 
• niiden oppiaineiden keskeiset tavoitteet ja sisällöt, joissa oppilaalla on yksilöllinen 

oppimäärä 
• oppilaan opinto-ohjelmaan kuuluvien oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärät ja luettelo niistä 

oppiaineista, joissa opiskelu poikkeaa yleisestä oppimäärästä 
• tarvittaessa oppiaineksen jako toiminta-alueittain 
• tarvittavat tulkitsemis- ja avustajapalvelut, erityiset oppilashuoltopalvelut, poikkeavat 

kommunikointitavat, yksilölliset apuvälineet ja erityismateriaalit 
• opetus- ja tukipalveluiden järjestämiseen osallistuvat henkilöt ja heidän vastuualueensa 
• oppilaan edistymisen sekä suunnitelman toimivuuden seuranta ja arviointi 

 

Suunnitelma tarkistetaan kerran vähintään kerran lukuvuodessa, mutta vähintään toisen luokan 
päättyessä sekä ennen seitsemättä luokkaa. Tarkistuksesta vastaavat luokanopettaja, 
luokanvalvoja ja erityisopettaja. 
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5. Oppimisen ja koulunkäynnin 
tukimuodot 

5.1  Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki 

5.1.1  Tukiopetus 

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan 
lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen 
liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella 
voidaan myös ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää niin usein ja niin laajasti 
kuin oppilaan suoriutumisen kannalta on tarpeen. Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. 

 

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tukiopetusta tarvitessaan mahdollisuus 
siihen osallistua. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten 
oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy tai oppituntien ulkopuolella. Sitä voidaan antaa 
samanaikaisopetuksena oppilaan tavallisessa opetusryhmässä, pienryhmässä tai täysin 
yksilöllisesti. Myös erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa 
oppituntien aikana. 

 

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö 
ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, 
joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Aloitteen tukiopetuksen 
antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja. Tukiopetusta on pyrittävä järjestämään 
yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltaja kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen 
toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille. 

 
Tukiopetus yleisen tuen aikana 
 
Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen 
tarpeen ilmenemistä. Tuen tarve voi johtua poissaoloista tai tilapäisistä oppimiseen tai 
koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. 

 
Tukiopetus tehostetun tuen aikana 
 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan yleisen tuen aikana 
annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Tehostetun tuen 
alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet 
ja järjestäminen. Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin 
tilapäisiin tuen tarpeisiin. 

 
Tukiopetus erityisen tuen aikana 
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Ennen erityisen tuen päätöstä, osana pedagogista selvitystä, arvioidaan tehostetun tuen aikana 
annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tukiopetuksen tarve jatkossa. Erityisen tuen 
alkaessa oppilaan tarvitsema tukiopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. 
Tukiopetuksella voidaan edelleen vastata esimerkiksi poissaoloista johtuviin tilapäisiin tuen 
tarpeisiin. 

 

5.1.2  Osa-aikainen erityisopetus 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada muun 
opetuksen ohessa osa-aikaista erityisopetusta, jolla voidaan parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä 
ja ehkäistä oppimisen eri alueisiin liittyvien ongelmien kasvua. Loviisan opetustoimen tulee 
huolehtia, että osa-aikaista erityisopetusta varten on tarvittavaa ja riittävää erityispedagogista 
osaamista. 

 

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä 
tai yksilöopetuksena. Tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen ja 
toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaalle ja huoltajille. Osa-aikaisen erityisopetuksen järjestämisen 
suunnittelussa tehdään tarvittaessa yhteistyötä myös oppilashuollon palveluista vastaavien 
kanssa. 

 
Osa-aikainen erityisopetus osana yleistä tukea 
 
Osa-aikaisen erityisopetuksen avulla voidaan vahvistaa oppimiseen tarvittavia perustaitoja. 
Oppilaan oppimisen vaikeuksiin vaikuttavia tekijöitä tulee arvioida ja oppilaan tulee saada 
tarvitessaan osa-aikaista erityisopetusta. 

 
Osa-aikainen erityisopetus tehostetun tuen aikana 
 
Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. 
Ennen tehostetun tuen aloittamista, osana pedagogista arviota, arvioidaan oppilaan yleisen tuen 
aikana saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen 
erityisopetukseen jatkossa. Tehostetun tuen alkaessa tehtävään oppimissuunnitelmaan kirjataan 
oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen tavoitteet ja järjestäminen. 

 

Osa-aikainen erityisopetus erityisen tuen aikana 
 
Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana riippumatta siitä 
opiskeleeko hän yleisopetuksen ryhmässä tai erityisryhmässä. Oppilaan aiemmin saaman osa-
aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä tarve osa-aikaiseen erityisopetukseen 
arvioidaan osana pedagogista selvitystä. Oppilaan tarvitsema osa-aikainen erityisopetus, sen 
tavoitteet ja järjestäminen kirjataan HOJKSiin. 

 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

20 
 

5.1.3  Erityisopetus 

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta perusopetuslain 
mukaan annettavasta tuesta, esim. tulkitsemis- ja avustajapalvelu. Sellaisen oppilaan, jolle on 
tehty erityisen tuen päätös, opetus ja muu tuki annetaan hänelle laaditun HOJKSin mukaisesti.  

 

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun 
opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. 
Erityisopetuksessa voidaan poiketa oppiaineista ja niitä koskevasta valtakunnallisesta tuntijaosta 
sen mukaan kuin erityistä tukea koskevassa päätöksessä määrätään. 

 

5.1.4  Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta 
vapauttaminen 

Opetus järjestetään ottaen huomioon oppilaiden edellytykset ja se voi perustua erilaajuisiin 
oppimääriin. Ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan opiskelua yleisen ja tehostetun tuen 
avulla siten, että yleisen oppimäärän mukaiset tavoitteet on mahdollista saavuttaa kaikissa 
oppiaineissa. Esimerkiksi eriyttämisen avulla oppilaan opiskelua voidaan tukea keskittymällä 
oppiaineen ydinsisältöihin. Mikäli edes ydinsisältöihin liittyvien tavoitteiden saavuttaminen 
hyväksytysti ei tuesta huolimatta ole oppilaalle mahdollista, yhden tai useamman oppiaineen 
oppimäärä voidaan yksilöllistää. Kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai 
esimerkiksi puutteellinen opiskelutekniikka eivät sellaisenaan voi olla syynä oppimäärän 
yksilöllistämiseen, vaan oppilasta tulee tukea näissä asioissa muilla sopivilla tavoilla. Oppilaalle ja 
huoltajalle tulee selvittää yksilöllistettyjen oppimäärien mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin. 

Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavan tavoitetason 
määrittelemistä hänen omien edellytystensä mukaiseksi. Tavoitteiden tulee kuitenkin olla oppilaalle 
riittävän haasteellisia. Oppimäärän yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä. 
Oppimäärää ei voida yksilöllistää ilman erityisen tuen päätöstä. Ennen erityisen tuen päätöstä 
tehdään pedagoginen selvitys, joka sisältää arvion oppilaan erityisen tuen tarpeesta. Jos 
pedagogisessa selvityksessä todetaan, että oppilaan ei tukitoimista huolimatta arvioida 
saavuttavan oppiaineessa yleisen oppimäärän mukaisia tavoitteita hyväksytysti, oppiaineen 
oppimäärä yksilöllistetään. Kunkin oppiaineen kohdalla arvioidaan erikseen, voiko oppilas opiskella 
oppiainetta yleisen oppimäärän mukaan vai tuleeko oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Jos 
yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, tehdään uusi 
pedagoginen selvitys ja sen pohjalta uusi erityisen tuen päätös. 

Niiden oppiaineiden, joissa oppilaan oppimäärä on yksilöllistetty, tavoitteet, keskeiset sisällöt, 
oppilaan edistymisen seuranta ja arviointi kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen 
opetuksesta vastaava opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä erityisopettajan 
johdolla laativat edellä mainitut HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt 
johdetaan oppiaineen luokka-asteen yleisistä tavoitteista ja sisällöistä, usein myös alempien 
luokkien tavoitteita ja sisältöjä soveltamalla. Oppilaan opiskelua voidaan tukea lisäksi sopivilla 
opiskelumateriaaleilla, -välineillä ja -menetelmillä sekä pedagogisilla järjestelyillä. 
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Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen oppilaan vapauttamista 
oppimäärän suorittamisesta. Vapauttamiseen oppimäärän opiskelusta tulee olla erityisen painavat 
syyt. Vapauttamisesta tehdään perusopetuslain 18 §:ssä tarkoitettu hallintopäätös. Oppilaalle, joka 
on muutoin kuin tilapäisesti vapautettu jonkin aineen opiskelusta, tulee järjestää vastaavasti muuta 
opetusta tai ohjattua toimintaa.  

 

5.1.5  Pidennetty oppivelvollisuus  

Pidennetty oppivelvollisuus koskee niitä oppilaita, joilla ei sairauden tai vammaisuuden vuoksi 
ilmeisesti ole mahdollisuutta saavuttaa perusopetuksen tavoitteita yhdeksässä vuodessa. 
oppivelvollisuus alkaa vuotta aiemmin ja kestää yksitoista vuotta (PL 25§). Oppilas voidaan siirtää 
pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin myös myöhemmässä vaiheessa perusopetuksen aikana. 
Päätös oppivelvollisuuden pidentämisestä ja pidennyksen järjestämistavasta tehdään 
oppilaskohtaisesti asiantuntijaselvityksen perusteella kunnan hallintosäännön mukaisesti. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma esiopetuksen kanssa.  HOJKS:ssa 
huomioidaan pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä opiskelevien erityisoppilaiden 
oppimisedellytykset ja opetussuunnitelma yksilöllistetään oppilaskohtaisesti joko kaikissa aineissa 
tai yksittäisissä oppiaineissa oppimäärien laajuutta muuttamalla. Mikäli oppilaan 
oppimisedellytykset ja taidot riittävät, noudattaa opetus perusopetuksen opetussuunnitelman 
tavoitteita ja sisältöjä. Erityisen tuen tarve tarkastetaan vuosiluokkien 2 ja 6 lopussa. 

Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, tulee tehdä päätös pidennetyn 
oppivelvollisuuden päättämisestä, jolloin oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin. 

 
Esiopetus 
 
Lasten ohjautuminen riittävän varhain tuen piiriin edellyttää yhteistyötä eri hallintokuntien välillä. 
Lapsen huoltajalle tulee antaa ajoissa tietoa pidennetyn oppivelvollisuuden eri vaihtoehdoista ja 
valinnan vaikutuksista. Huoltaja päättää, osallistuuko lapsi oppivelvollisuutta edeltävään 
esiopetukseen. Esiopetuksen kesto ja perusopetuksen aloittaminen tulee suunnitella lapsen 
edistymisen, tuen tarpeen ja kokonaistilanteen perusteella. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetus aloitetaan kuusivuotiaana. Lapsella on oikeus aloittaa 
esiopetus viisivuotiaana. Pidennettyä oppivelvollisuutta suorittavien oppilaiden opetus on erityistä 
tukea.  

 
Kehitysvammaiselle oppilaalle laaditaan kunnan tuki- ja palvelusuunnitelma 
(vammaispalvelusuunnitelma), josta päävastuun kantaa kunnan sosiaalitoimi.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluva 6-vuotias esiopetusoppilas otetaan lähikoulun tai 
erityiskoulun oppilaaksi. Erityiskoulun oppilaaksi otetun lapsen HOJKS:n laadinnasta vastaa 
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erityisopettaja ja lähikoulun oppilaaksi otetun laaja-alainen erityisopettaja. Erityisopettajat tukevat 
ja konsultoivat esiopetuksen toteutusta päiväkodissa.  

Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päiväkodissa. Vaikeimmin 
kehitysvammaisten esiopetuksen HOJKS laaditaan toiminta-alueittain, joita ovat motoriset taidot, 
kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäiset toiminnot ja kognitiiviset taidot. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus voidaan järjestää vaihtoehtoisesti 
seuraavilla tavoilla: 

• Lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa sinä vuonna, kun hän täyttää 
viisi vuotta, jatkaa toisen vuoden oppivelvollisuuden suorittamiseen kuuluvassa 
esiopetuksessa ja aloittaa tämän jälkeen perusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun 
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa yhden vuoden, minkä jälkeen hän 
aloittaa perusopetuksen. 

• Lapsi aloittaa pidennettyyn oppivelvollisuuteen kuuluvan esiopetuksen sinä vuonna, kun 
hän täyttää kuusi vuotta ja opiskelee esiopetuksessa kaksi  vuotta. Tällöin lapsi aloittaa 
perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin eli sinä vuonna, kun hän täyttää 8 vuotta. 

 

Perusopetus 

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen oppivelvollisuuden 
alkamista (Hallintosääntö §18). Tällöin tehdään myös päätös lapsen tarvitsemasta erityisestä 
tuesta. Perusopetuksen myöhemmästä aloittamisesta on myös tehtävä erillinen hallintopäätös 
Loviisan kaupungin hallintosäännön § 18 mukaan. Erityisen tuen antamista koskevassa 
päätöksessä on määrättävä oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä (perusopetuslaki § 17).  

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan opetus voidaan tarvittaessa järjestää siten, 
ettei yhteisenä aineena opeteta toista kotimaista kieltä eikä vierasta kieltä, oppiaineita voidaan 
yhdistää oppiainekokonaisuuksiksi ja jakaa osa-alueisiin tuntijakoasetuksen mukaisesti. 

Tuntimäärät 

           Tunnit yhteensä   (PKA § 21)  
 Esiaste             19,5  h/ viikko.  
 Luokat 1-6      19-24 h/ viikko.  
 Luokat 7-9      30  h/ viikko.  
 

Henkilökohtainen opetuksen järjestämisen suunnitelm a (HOJKS) 

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan hyväksyttyyn 
opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
perusopetuslain mukaisesti. Katso kohta 4.5.2. 
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5.1.6 Toiminta-alueittain opiskelu 

Vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään usein oppiainejaon sijasta toiminta-
alueittain.  Opetuksen järjestämisestä oppiainejaon sijasta toiminta-alueittain päätetään erityisen 
tuen päätöksessä. Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat motoriset taidot, kieli ja 
kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäisten toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot. 

Opetettavat teemakokonaisuudet noudattavat yleisen opetussuunnitelman sisältöä. 

 

Motoriset taidot 

Motoristen taitojen opettamisen tavoitteena on vahvistaa oppilaan kehon hahmotusta sekä edistää 
kokonais- ja hienomotoristen taitojen kehittymistä.  

Osa-alueita:  
• kehon tuntemus, kehonkaavio  
• karkeamotoriikka  
• hienomotoriikka  
• tasapaino ja koordinaatio  
• kestävyys ja lihasvoima  
• puhe-elinten motoriikka  
• kehon rytmi  
• silmän ja käden koordinaatio  
 

Kommunikaatiotaidot 

Kommunikaatiotaitojen  oppimisen tavoitteena on orientoitumisreaktion muodostuminen ja sen 
pohjalle rakentuva erilaisten ilmaisujen ymmärtäminen ja tuottaminen.  

Osa-alueita:   
1. orientoitumisreaktion muodostuminen  
2. kuuleminen ja kuunteleminen 
3. ilmaisujen ymmärtäminen  
4. itsensä ilmaiseminen 
5. vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät   
6. ei-kielellinen ilmaisu 
7. viittomakieli  
8. sanojen tunnistaminen ja asioiden nimeäminen  
9. sanavarasto/puhuminen  
10. kirjoitettu kieli  
11. ajattelun kehittyminen 

 

Sosiaaliset taidot 

Sosiaalisten taitojen  oppimisen tavoitteena on oppilaan vuorovaikutustaitojen kehittyminen 
sosiaalisissa suhteissa ja erilaisissa ympäristöissä. Osa-alueiden tulee sisältää 
vuorovaikutustaitoja ja itsehallinnan taitoja koskevia tavoitteita.  

 Osa-alueita:  
1. vuorovaikutustaidot (mm. katsekontakti ja tilanteisiin liittyvien merkittävien vihjeiden 

havaitseminen ja niihin reagoiminen)  
2. tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen sekä tunteiden hallinta  
3. itsehallintataidot (mm. valintojen tekeminen ja oma-aloitteisuus)  
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4. sosiaalisten koodien tunnistaminen 
 

Päivittäisten toimintojen taidot 

Arkielämän taitojen  oppimisen tavoitteena on lisätä oppilaan aktiivista osallistumista 
elinympäristön toimintoihin ja edistää hänen omatoimisuuttaan ja itsenäistymistään. Jokaisen on 
sitouduttava antamaan oppilaalle mahdollisuus harjoittaa taitojaan kaikissa mahdollisissa 
tilanteissa. Oppilasta avustetaan vain silloin, kun hänen omat taitonsa eivät riitä tehtävän 
suorittamisessa.  

Osa-alueita:  
1. tervehtiminen, itsensä esittely 
2. ruokailu  
3. pukeminen  
4. siisteyskasvatus  
5. itsestä huolehtiminen, läheisyyden säätely  
6. työskentelyvalmiudet  
7. terveys ja turvallisuus  
8. vapaa-aika ja harrastukset 
9. asuminen kotona/asuntolassa/hoitokodissa  

 

Kognitiiviset taidot 

Kognitiivisten taitojen  oppimisen tavoitteena on, että oppilas aktivoituu ja oppii käyttämään 
aistejaan ympäröivän todellisuuden hahmottamiseen.  

Osa-alueiden tulee sisältää aistien stimulointia ja harjoittamista, valinnan, luokittelun, 
ongelmanratkaisun ja syy-seuraussuhteen oppimisen harjoituksia. 

Osa-alueita:  
• aistien stimulaatio ja tunnistaminen  
• visuaalinen tavoittelu ja objektin pysyvyys 
• muistin harjoittaminen  
• leikki  
• kielellinen jäljittely  
• esineen paikallistaminen ja avaruudelliset suhteet  
• erilaisten esineiden käyttö 
• toiminnallinen oppimiskyky  
• syy - seuraus -suhde  
• ongelmien ratkaisu   

 

Toiminta-alueet voivat sisältää yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on 
vahvuuksia jossakin yksittäisessä oppiaineessa. Opetuksen toteuttamisessa eri toiminta-alueiden 
sisältöjä voidaan yhdistää. Toiminta-alueittain järjestettyyn opetukseen liittyy aina myös 
kuntouttavia ja hoitavia elementtejä. 

 

 
Kuntoutus ja terapiat 
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Kasvatus, opetus sekä kasvatuksellinen, sosiaalinen ja lääkinnällinen kuntoutus muodostavat 
kokonaisuuden. Niiden yhteensovittaminen edellyttää opetus- ja sosiaalitoimen sekä 
terveydenhuollon yhteistyötä ja keskinäistä tiedonvälitystä.  

Opetukseen ja kuntoutukseen sisältyviä toimintoja ja tehtäviä toteutetaan koulussa yhteisen 
sopimuksen mukaan. 

Oppilaiden kuntoutus- ja muut henkilökohtaiset ohjaus- ja tukipalvelut jäävät edelleen kunnan 
sosiaali- ja terveystoimen vastuulle (vammaispalvelusuunnitelma, katso kohta 5.1.5).  

 • Oppilaan tarpeet määräävät kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen sisällön  
 • Vanhemmat mukana suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan  
 • Opettajat, avustajat, terapeutit ym. yhteistyökumppanit mukana  
 • Oppilaan erityisjärjestelyt huomioitava  
 

 

5.2  Ohjauksellinen ja muu tuki 

5.2.1  Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen 
oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyötä 
tehdään kouluyhteisön ja luokan tasolla sekä yksittäistä oppilasta koskien. 

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että oppilas suorittaa 
oppivelvollisuutensa.  

Vuorovaikutus kodin kanssa lisää opettajan oppilaantuntemusta ja auttaa opetuksen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa. 

Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä 
arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajan 
mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden edistämiseen. Kodin ja koulun yhteistyössä seurataan oppilaan poissaoloja. 
Luvattomista poissaoloista tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Koulun tulee antaa huoltajille tietoa 
oppilashuollon toiminnasta sekä kouluyhteisön toimintamalleista ja tiedottamiskäytänteistä 
erilaisissa ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. 

Loviisan perusopetuksen ja kodin välisen yhteistyön  muotoja ovat esimerkiksi: 
• vanhempainvartit 
• vanhempainilta koulutulokkaiden vanhemmille  
• luokkakohtaiset vanhempainillat 
• koko koulun yhteinen vanhempainilta 
• luokkatoimikunnat (käytännöistä päättävät luokat) 
• vanhempainyhdistyksen teemaillat ja tapahtumat 
• koulun juhlat 
• vanhempainilta yläkouluun siirtyvien vanhemmille 
• koulutulokkaiden kouluun tutustumispäivä 
• avoimet ovet 
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• muut erikseen sovittavat luokka-, luokkataso- ja koulukohtaiset tapahtumat 
• syyslukukauden alussa jaettava koulutiedote sekä koulun kotisivut 
• erikseen sovittavat palaverit ja muut tiedotteet 
• mahdolliset oppimissuunnitelman tai HOJKS:n laadinta- tai tarkistustilanteet 
• reissuvihko, sähköposti tai puhelin (opettaja sopii oppilaidensa vanhempien kanssa) 
• yhteydenpito Wilma-ohjelman välityksellä 

 

Tarkoituksenmukaiset yhteistyömuodot valitaan aina tilanteen mukaan. 

 

5.2.2  Ohjauksen järjestäminen 

Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan onnistumista koulunkäynnin eri vaiheissa, vahvistaa 
opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia 
valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Ohjauksen tavoitteena on myös auttaa oppilasta 
tunnistamaan vahvuutensa ja toisaalta osaamistarpeensa, kasvattaa itseluottamusta sekä kykyä 
toimia yhdessä ja vastuuta omasta ja yhteisestä työstä eli taitoja, joita elämässä yleisestikin 
tarvitaan. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa. 

Tarkoitus on, että ohjaustoiminta muodostaa jatkumon alakoulusta yläkouluun ja edelleen lukioon 
tai ammatilliselle toiselle asteelle.  

 
Oppilaanohjaus vuosiluokilla 1-6:   

• Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 oppilaanohjausta annetaan opetuksen ja muun toiminnan 
yhteydessä eikä sille ole varattu erillisiä oppitunteja.  

• Oppilaanohjauksessa kehitetään opiskelun taitoja ja opetetaan tarkoituksenmukaista 
opiskelutekniikkaa.  

• Oppilasta ohjataan vastuulliseen suhtautumiseen koulutyötä ja tehtäviä kohtaan.  
• Oppilas totutetaan monipuolisiin työskentelytapoihin ja tiedonhankintaan. Tavoitteena on 

kehittää oppilaan perusvalmiuksia oppijana siten, että hän kykenee mahdollisimman hyvin 
etenemään edellytystensä mukaisesti opiskelussa.  

• Oppilasta ohjataan osallistumaan kerhoihin ja kehittäviin vapaa-ajan toimintoihin.  

Vuosiluokkien 1-6 aikana oppilaanohjausta toteutetaan pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä.  

 
Oppilaanohjaukseen vuosiluokilla 7-9 kuuluu: 

• luokkamuotoinen ohjaus 
• yksilöllisiin kysymyksiin syventyvä henkilökohtainen ohjaus 
• vertaistukeen perustuva pienryhmäohjaus ja 
• työelämään tutustuminen 

 
Luokkamuotoista ohjausta annetaan yläkoulun aikana 2 vuosiviikkotuntia. Oppilaalle järjestetään 
myös henkilökohtaista ohjausta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, 
koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Pienryhmäohjauksessa voidaan käsitellä sekä yhteisiä, että henkilökohtaisia, muiden kanssa 
jaettavissa olevia ohjauksellisia kysymyksiä. Työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun välisen 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

27 
 

yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa eri ammattialoista, ammateista ja työelämästä 
sekä saa tietoa yrittäjyydestä. Oppilaalle järjestetään työelämään tutustumisjaksoja koulutus- ja 
ammatinvalintansa perustaksi ja työn arvostuksen lisäämiseksi. Työelämään tutustumisen 
yhteydessä oppilas arvioi hankkimiaan tietoja ja kokemuksia yhdessä työpaikan ohjaavan henkilön 
kanssa. 

 
Ohjaus osana yleistä tukea 
 
Ohjaus on yhteistyötä, josta oppilaanohjaajan lisäksi vastaavat opettajat ja muu henkilökunta. 
Jokainen opettaja vastaa omalta osaltaan oppilaan koulunkäynnin ja opiskelun sekä persoonallisen 
kasvun ohjaamisesta sekä em. tavoitteista. Aineenopettajat ohjaavat oppilasta perehdyttämällä 
hänet oman aineensa opiskelun tavoitteisiin ja arvioinnin perusteisiin, antamalla monipuolista ja 
kannustamiseen pyrkivää palautetta sekä auttamalla kehittämään oppimisessa tarvittavia taitoja.  
Aineenopettajat seuraavat oppilaidensa opintomenestystä omassa aineessaan ja pyrkivät 
ennaltaehkäisemään vaikeuksien syntymistä.  

 
Ohjaus tehostetun tuen aikana 
 
Oppilaan siirtyessä tehostettuun tukeen tarkistetaan ohjauksen tavoitteet ja toimenpiteet niin, että 
ne vastaavat oppilaan sen hetkistä tilannetta ja tarvetta. Erityistä huomiota kiinnitetään 
opiskelutapoja ja –taitoja sekä  opiskelumotivaatiota ja itseluottamusta vahvistaviin 
toimintatapoihin. 

 
Ohjaus erityisen tuen aikana 
 
Oppilaalle laadittavaan HOJKSiin kirjataan myös ohjauksen tavoitteet ja toimenpiteet. Opiskelu- ja 
yhteistyötaitojen kehittäminen, itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen 
lisääminen sekä erityisesti päättövaiheessa oppilaan edellytyksiä vastaaviin jatko-
opiskeluvaihtoehtoihin tutustuminen ovat keskeisiä ohjauksen tavoitteita. 

 

 

5.2.3  Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 

Kehitysvammaisilla ja muilla erityistä tukea tarvitsevilla oppilailla on oikeus saada sellaisia 
maksuttomia palveluja, jotka mahdollistavat opetukseen osallistumisen. Tulkitsemis- ja 
avustajapalvelujen järjestämisen tarkoituksena on turvata oppilaalle perusedellytykset oppimiselle. 

Oppilas voi saada tilapäistä tai jatkuvampaa tukea oppimiselle koulunkäyntiavustajan avulla. 
Koulunkäyntiavustaja voi työskennellä yhden tai useamman oppilaan tukena.  

Oppilas saattaa tarvita tulkitsemispalveluja, esim. kuulovamman tai erityisten kielellisten 
vaikeuksien takia. Oppilas voi myös kommunikaatiovaikeuksiensa takia tarvita puhetta tukevia tai 
korvaavia menetelmiä, esim. erilaisia symbolijärjestelmiä. Tuettu kommunikointi auttaa oppilasta  
integroitumaan kouluyhteisöön.  
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Oppilaan tarvitsemista palveluista ja niiden laajuudesta neuvotellaan yhdessä oppilaan huoltajien 
ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa asiantuntijoilta saadun tiedon perusteella. Tuki voi olla osa- tai 
kokoaikaista. 

Koulutuspäällikkö päättää tulkitsemis- ja avustuspalveluiden järjestämisestä. 

 

5.2.4  Perusopetusta tukeva muu toiminta 

Oppilaille voidaan perusopetuksen yhteydessä tarjota myös muita läheisesti opetukseen liittyviä 
toimintoja, kuten aamu-, iltapäivä- ja kerhotoimintaa. 

Loviisan Sensomotorisessa Keskuksessa kartoitetaan tarvittaessa oppilaan sensomotoriset 
toiminnot ja laaditaan kuntoutusohjelma oppimisedellytyksien parantamiseksi. 

Koulukohtaisesti suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyötä muiden opetusta tukevien tahojen kanssa, 
kuten vapaa-aikatoimen, seurakunnan ja erilaisten yhdistyksen kanssa. 

Toiminta voidaan järjestää osana oppilaiden säännöllisiä tukipalveluja. 

 

5.3  Joustavan perusopetuksen toiminta 

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu oppilaille, joiden on vaikea motivoitua perinteisestä 
luokkaopiskelusta. Taustalla saattavat olla hyvin erilaiset syyt kuten keskittymisvaikeudet, 
oppimiseen liittyvät ongelmat tai runsaat poissaolot. Luokan opetuksesta ja ohjauksesta vastaa  
JOPO-opettaja yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa seuraavalla työnjaolla: 

 

a) JOPO-opettaja 
• luokan opettaminen ja ohjaaminen 
• yhteydenpito koteihin 
a) nuoriso-ohjaaja 
• luokan ulkopuolinen toiminta 
• oppilaan yleinen tukeminen 

 
Opetussuunnitelmassa mainittujen perusopetuksen tavoitteiden lisäksi joustavassa 
perusopetuksessa painotetaan 

• opiskelutaitoja 
• yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 
• elämänhallintaa 
• omaa aktiivisuutta 
• vastuuntuntoa 
• itsetunnon vahvistumista 

 
Jokaiselle JOPO-oppilaalle laaditaan oma oppimissuunnitelma tai HOJKS. 

Tarkoituksena on, että JOPO-luokka selkiyttää oppilaan tulevaisuuden suunnitelmia ja valmentaa 
näin peruskoulun jälkeiseen elämään. Tiiviillä yhteistyöllä kodin ja koulun välillä pyritään tukemaan 
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huoltajia heidän kasvatustyössään. Yhteisiä leirejä ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä 
ruotsinkielisen JOPO-luokan kanssa, jolloin erikielisten yläkoulujen yhteistyö muodostuu 
luontevaksi. 

Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti omassa pienryhmässään. Oppituntien ajat saattavat poiketa 
koulun normaalista aikataulusta. Oppitunteja voivat pitää myös muut opettajat, esimerkiksi 
valinnaisaineissa. Valinnaisaineiden lukumäärä saattaa poiketa yleisopetuksen lukumäärästä.  

JOPO-opiskelussa pyritään yhdistämään opiskelu ja työnteko. Työssäoppimisjaksoja on 
lukuvuoden aikana 3-4 kpl ja yhden jakson pituus on noin neljän viikon mittainen. Oppilaat ovat 
työpaikoilla jakson aikana 2-3 päivää viikossa. JOPO-opiskelussa pyritään yhdistämään opiskelu ja 
työnteko. Työpaikalla oppilas osallistuu pääsääntöisesti normaaleihin työpaikan tehtäviin, mutta 
saa tehtäväkseen myös kulloisellekin työpaikalle räätälöityjä oppimistehtäviä.   

 

 

5.4  Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta 
käsitettä oppilas ja oppilaitoksesta nimitystä koulu. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä 
opetuksen järjestäjä. 

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

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

Perusopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaissa. Tässä luvussa määrätään oppilashuollon keskeisistä periaatteista, 
opetustoimeen kuuluvan oppilashuollon tavoitteista sekä paikallisen opetussuunnitelman ja 
koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta. Opetuksen toteuttamiseen kuuluvasta 
oppimisen ja koulunkäynnin tuesta määrätään perusteiden luvussa 7. 

Oppilashuolto Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Loviisassa ja Lapinjärvellä  jokaisessa perusopetuksen koulussa toteutetaan opetussuunnitelman 
mukaista oppilashuoltoa. Oppilashuolto liittyy koulun henkilöstön kasvatus- ja opetustehtävään. 
Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien tehtävä. Koulun oppilashuollollista 
toimintaa johtaa rehtori, apulaisrehtori tai koulunjohtaja. 
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5.4.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 

Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen 
kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan 
yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset. 
Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Kouluyhteisön tai oppilaiden 
hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä oppilaiden ja huoltajien 
kanssa. 

Koulussa oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista 
vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun 
henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut, sekä 
kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön 
kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan oppilaille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. 
Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. 

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

Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen 
asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää 
pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri 
kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen 
yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen 
kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia. 

Monialainen oppilashuollon yhteistyö Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Oppilashuollon lähtökohtana on oppilas. Oppilashuollon toiminnassa tulee huomioida oppilaan ikä 
ja edellytykset. Oppilashuolto toimii monialaisesti. 

Monialaiset osaajat toimivat yhteistyössä keskinäistä konsultaatiota hyödyntäen. Palvelu 
suunnataan yhteisölle tai yksilölle. Koulun vastuulla on oppilaan ja huoltajan tiedottaminen ja 
ohjaaminen oppilashuollon palveluihin. Oppilashuollosta luodaan jatkumo esiopetuksesta 
perusopetukseen ja toiselle asteelle. Oppilashuollon toimivuutta ja yhteisiä käytänteitä arvioidaan 
ja kehitetään suunnitelmallisesti opetuksen järjestäjän toimesta. Kouluterveyskyselyt ja 
asiakastyytyväisyyskyselyt antavat informaatiota oppilashuollollisten toimintojen toimivuudesta. 

Oppilashuoltoryhmät 
 
Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja koulukohtaiset oppilashuoltoryhmät. 
Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa 
asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden perusteella 
määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuolto-ryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että 
ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja 
kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. 
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Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa opetuksen järjestäjäkohtaisen oppilashuollon yleisestä 
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös 
muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla kahden tai useamman opetuksen 
järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla myös useamman koulutusmuodon yhteinen, jolloin 
ryhmästä on perusteltua käyttää nimitystä opiskelu-huollon ohjausryhmä. 

Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen 
järjestäjä ja oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä ryhmän kokoonpanosta, 
tehtävistä ja toimintatavoista. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän 
keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen 
oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja 
oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon 

palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano 
perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan 
vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai 
oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan 
suostumusta. 

Oppilashuoltoryhmät Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Loviisan ja Lapinjärven oppilashuollon toimintaa johtaa moniammatillinen oppilashuollon 
ohjausryhmä. Ryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja. Ryhmä ohjaa oppilashuollon 
suunnittelua, kehittämistä ja arviointia. Ryhmä koordinoi oppilashuoltoa molempien kuntien 
alueella. 

 Koulussa toimii oppilashuoltoryhmä. Ryhmä on monialainen ja sitä johtaa rehtori, apulaisrehtori tai 
koulunjohtaja. Ryhmään kuuluvat koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja 
erityisopettaja. Yläkouluissa ryhmään kuuluu myös oppilaanohjaaja. Ryhmään pyydetään sovitusti 
muita opettajia ja asiantuntijoita. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja arvioida 
koulukohtaista oppilashuoltotyötä. Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän keskeisenä tehtävänä on 
kouluyhteisön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtiminen. 

Yksittäistä oppilasta tai oppilasryhmää koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisissa 
asiantuntijaryhmissä. Asiantuntijaryhmiin valitaan henkilöt, jotka toimivat vastuullisina toimijoina 
oppilaan hyvinvointia toteutettaessa. Kyseisen ryhmän kokoaa se henkilö, jonka työtehtäviin asian 
käsittely kuuluu. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Vastuuhenkilö toimii yhteistyössä 
oppilaan ja huoltajan kanssa nimetessään ryhmän jäseniä. Jäsenten nimeäminen edellyttää 
oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumusta. 

5.4.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä 
oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien 
hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan koulu-ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja 
esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, 
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huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden 
kanssa. 

Oppilaiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa 
tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Oppilaiden osallisuuden edistäminen on opetuksen järjestäjän 
tehtävä. Oppilashuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja 
avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien 
ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on oppilaiden ja henkilökunnan 
turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun 
järjestyssäännöt lisäävät koulu-yhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. 
Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja 
häirinnältä osana koulukohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Opettaja tai rehtori ilmoittaa koulussa 
tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen 
osallistuneiden huoltajille. Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen 
ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Kouluyhteisöllä on yhtenäiset toimintatavat eri 
oppimisympäristöissä tapahtuvaa opetusta ja välitunteja varten. Eri oppiaineiden opetukseen 
laadittuja turvallisuusohjeita noudatetaan. Opetuksen järjestäjä varmistaa, että oppilaan 
oppimisympäristö työelämään tutustumisen aikana on turvallinen. 

Koulu-ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia edistetään ja 
seurataan jatkuvasti. Niitä arvioidaan kolmen vuoden välein toteutettavissa tarkastuksissa. 
Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös koulukuljetuksia, tapaturmien ennaltaehkäisyä ja 
tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. 

Yhteisöllinen oppilashuolto Loviisassa ja Lapinjärv ellä 
 
Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä kehitetään koko kouluyhteisön hyvinvointia. Oppilashuoltotyö 
on monialaista työtä, jossa korostuu oppilaiden ja huoltajien osallisuus. Koulu kuvaa omassa 
oppilashuoltosuunnitelmassaan osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta edistävät toimenpiteet. 
Koulu päivittää turvallisuusohjeensa vuosittain. 

Yhteisölliseen oppilashuoltotyöhön kuuluu myös alueellinen yhteistyö. Alueellista yhteistyötä on 
esimerkiksi nivelvaiheiden suunnitelmallinen toteuttaminen. 

5.4.3. Yksilökohtainen oppilashuolto 

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon 
palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa 
monialaista oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä 
muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista oppilashuoltoa ja niistä tehtävät 
yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen oppilashuollon toteuttamiseen. 

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista 
kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja 
ongelmien ehkäisy. Oppilaiden yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon 
sekä oppilashuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. 
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Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan 
suostumukseen. Oppilaan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä 
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 
henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja 
luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että oppilas voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee 
kuulluksi. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia 
säännöksiä. 

Asian käsittely myös yksittäisen oppilaan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän 
kokoonpano perustuu oppilaan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan tai huoltajan 
yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon 
yhteistyötahoja tai oppilaan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa oppilaan 
asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Suostumusta ei sen sijaan tarvita tehostettuun ja 
erityiseen tukeen liittyviin käsittelyihin ja selvitysten laadintaan, jotka tehdään monialaisessa 
yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. 

Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan 
oppilashuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon 
järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia 
voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka 
etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan 
seuraavat asiat: 

• yksittäisen oppilaan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen oppilaan 
huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, 

• kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa, 
• kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, 
• asian aihe ja vireille panija, 
• oppilaan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja 

selvitykset, 
• toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset 

tukitoimet, 
• tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden 

toteuttamissuunnitelma 
sekä 

• toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 
Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi 
merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. 

Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä 
oppilasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa 
henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin 
tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä oppilasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa 
pidettäviä. 

Kouluterveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön 
säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavasti oppilashuollon kuraattorit 
kirjaavat asiakas-tiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 

Oppilaan yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on 
salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä 
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oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä 
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja 
luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle oppilaan 
opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Tiedon luovuttaja 
joutuu harkitsemaan esimerkiksi sitä, onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön 
oppilaan tai muiden oppilaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea muun 
muassa sellaista oppilaan sairautta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. 

Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja 
luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan oppilaan tai huoltajan 
suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen tai 
koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on 
pyydettävä oppilaan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen 
järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, 
jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen 
kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen 
järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan 
antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä. 

Yksilökohtainen oppilashuolto Loviisassa ja Lapinjä rvellä 
 
Yksilökohtainen oppilashuoltotyö ja sen tueksi kootun asiantuntijaryhmän työ perustuu aina 
oppilaan tai huoltajan suostumukseen. Yksilökohtaisessa työssä korostuu osallisuus ja kuulluksi 
tuleminen. Asiantuntijaryhmä määrää keskuudestaan vastuuhenkilön kirjaamaan 
opetussuunnitelman edellyttämät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kouluterveydenhuollolla, 
koulupsykologeilla ja kuraattoreilla on lisäksi omat kirjaamis- ja arkistointijärjestelmänsä. 

5.4.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Oppilaille järjestetään mahdollisuus 
osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön 
valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten 
vahvistamista. Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden 
viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta 
suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat 
valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat: 

• lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus, 
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta sekä 
• koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja 
turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen 
opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia 
oppilashuoltosuunnitelmia. 

Oppilashuoltosuunnitelmat Loviisassa ja Lapinjärvel lä 
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Opetussuunnitelma laaditaan oppilashuollon osalta monialaisena yhteistyönä. Opetussuunnitelma 
vahvistetaan Loviisassa sivistyslautakunnan jaostoissa ja Lapinjärvellä sivistyslautakunnassa. 
Oppilashuollon ohjausryhmä vastaa siitä, että oppilashuoltoa koskeva sisältö on yhdenmukainen 
opetussuunnitelmassa ja lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa.  Ohjausryhmä ohjaa 
koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laatimista. 
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5.4.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen 
oppilashuoltosuunnitelman laadinta 

Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollos ta 
Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen 
tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman yhteys lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan sekä koulukohtaisten oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaavat 
linjaukset. Oppilashuoltosuunnitelmien laadintaa ohjaaviin linjauksiin on tarkoituksenmukaista 
sisällyttää suunnitelmien perusrakenne ja osa suunnitelmiin sisältyvistä asioista, jolloin turvataan 
suunnitelmien riittävä yhdenmukaisuus kaikissa kouluissa. Yhteisiä osuuksia täsmennetään ja 
täydennetään koulukohtaisesti. 

Koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma 
Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten 
laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma. Suunnitelma on laadittava yhteistyössä koulun 
henkilöstön, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Oppilashuoltosuunnitelma voi olla myös 
kahden tai useamman koulun yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun 
kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään 
kerran neljässä vuodessa. 

Oppilashuoltosuunnitelmaa laadittaessa sovitaan menettelytavoista, joilla koulun henkilöstö, lapset 
ja huoltajat sekä tarvittavilta osin yhteistyötahot perehdytetään suunnitelmaan. Samalla sovitaan 
suunnitelmasta tiedottamisesta edellä mainituille. 

Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen o ppilashuoltosuunnitelman laadinta 
Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Oppilashuollon tavoitteena on lisätä kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia. Yhteisöllisiä 
toimintatapoja kehitetään järjestelmällisesti ja monialaisesti. Oppilaiden ja huoltajien osallisuutta 
edistetään suunnitelmallisesti. Tavoitteena on edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, 
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. 

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa on osa koulun 
yhteistoiminnallista toimintakulttuuria. Kouluissa kehitetään oppilaiden osallisuutta vahvistavia 
rakenteita ja toimintamalleja esimerkiksi oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilastoiminnalla. 
Yläkouluilla oppilaita otetaan mukaan kouluterveyskyselyn tulosten käsittelyyn ja 
kehittämisehdotuksien laadintaan. 

Opetus- ja kasvatustyö ohjaa oppilaita myönteiseen vuorovaikutukseen ja ongelmatilanteiden 
ratkaisemiseen. Tavoitteena on ratkaista ristiriitatilanteita positiivisin keinoin tarjoamalla oppilaalle 
keskustelu- tai sovittelumenettelyä. 

Oppilashuollon järjestäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä. 
Jokaisessa koulussa on nimetty kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi sekä koulukuraattori. 

Oppilashuollon toimintaperiaatteista esitellään koulujen kotisivuilla, Wilmassa ja 
lukuvuosisuunnitelmissa. Koulut esittelevät oppilashuollon toimintaa vanhempainilloissa tai muissa 
yhteisissä tilaisuuksissa. 

Koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisällyt etään seuraavat asiat: 
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1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä ol evat oppilashuoltopalvelut 
Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio koulun oppilashuollon kokonaistarpeesta ja 
käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi 
ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja 
käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitä ne ovat 
suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa. 

Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee koulun käytettävissä olevien resurssien 
kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon 
yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja 
toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden 
työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia sekä 
elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan kouluyhteisön ja -ympäristön tarpeet, 
asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä 
koulussa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös oppilailta ja huoltajilta sekä opetus- ja 
oppilashuoltohenkilöstöltä saatava tieto. 

Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio koulun käytettävissä olevista 
oppilashuoltopalveluista, joita ovat kouluterveydenhuolto- sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. 
Lisäksi suunnitelmassa kuvataan 

• oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä 
palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö sekä 

• oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin oppilaisiin, kouluyhteisöön ja 
yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan. 

Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä oleva t oppilashuollon palvelut Loviisassa ja 
Lapinjärvellä 
 
Kaikilla kouluilla on käytettävissä ja nimettynä kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja 
koulupsykologi. Nämä palvelut on pääsääntöisesti järjestetty yhteistoiminta-alueen omina 
palveluina.  

Koulu arvioi ja kuvaa, miten käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut vastaavat kokonaistarvetta. 
Koulu hyödyntää arvioinnissaan opetushenkilöstöä, asiantuntijoita, aluetyöryhmiä, 
kouluterveystutkimuksia, laajojen terveystarkastusten yhteisöllistä tietoa, tilastotietoja sekä 
asiakaspalautetta. Koulu tuo oppilashuoltopalvelun kehittämistarpeet ohjausryhmälle tiedoksi. 

2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat  
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 

• yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat kouluyhteisön ja –ympäristön 
terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. 

 

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan 

• - koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt, 
• - yhteistyö koulun ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa 

yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä, 
• yhteistyö oppilaan ohjauksessa, koulutuksen siirtymävaiheissa sekä jatko-opintojen 

suunnittelussa, 
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• yhteistyö ja käytänteet kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä 
kouluyhteisön hyvinvoinnin tarkastuksissa, 

• yhteistyö terveysneuvonnan ja terveystiedon opetuksen välillä, 
• järjestyssäännöt, 
• poissaolojen seuraaminen, niistä ilmoittaminen ja niihin puuttuminen, 
• tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus, 
• tupakkatuotteiden, alkoholin ja muiden päihteiden käytön ehkäiseminen ja käyttöön 

puuttuminen, 
• koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet, 
• suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 
• toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. 

 

Seuraavassa määritellään kahden viimeksi mainitun suunnitelman tarkempi sisältö: 

a. Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Siinä 
otetaan huomioon sekä oppilaiden keskinäiset että oppilaiden ja aikuisten väliset 
vuorovaikutussuhteet koulussa. 

Suunnitelmassa kuvataan: 

• kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen, 
• edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla, 
• yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että 

sen kohteena olevan osalta, 
• yhteistyö huoltajien kanssa, 
• yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa, 
• suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja 

yhteis-työtahoille sekä 
• suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi. 

 

b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa 

Oppilashuoltosuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. 

Kriisi-suunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon 
muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma46. 

Suunnitelmassa kuvataan: 

•  kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa, 
• -johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin 

varautumisessa, 
• sisäisen ja ulkoisen sekä koulun ja opetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän 

periaatteet, 
• psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen, 
• suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja 

yhteistyötahoille, 
• toimintavalmiuksien harjoittelu sekä 
• suunnitelman arviointi ja päivittäminen. 

 
Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Lo viisassa ja Lapinjärvellä 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

39 
 

 
Jokaisella koululla on laadittu järjestyssäännöt, jotka kerrataan ja tarvittaessa päivitetään 
vuosittain. 

Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ohjaa tapaturmien ehkäisemisen sekä ensiavun 

järjestämisen ja hoitoonohjauksen suunnitelmaa, kuten myös tupakkatuotteiden, alkoholin ja 
muiden päihteiden käytön ehkäisemisen ja käyttöön puuttumisen suunnitelmaa, sekä 
koulukuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevia ohjeita. 

Loviisan ja Lapinjärven kouluissa on käytössä Wilma - järjestelmät, jonka avulla seurataan 
poissaoloja. Wilman kautta hoidetaan poissaoloista ilmoittaminen. 

a. Oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma (KiVa). 
Suunnitelmassa kuvataan ennaltaehkäisyn keinot, mahdollisiin tapahtumiin puuttuminen, asioiden 
käsittely, tuki, hoito ja muut tarvittavat toimenpiteet sekä jälkiseuranta. Suunnitelma laaditaan ja 
sitä toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja tarvittavien viranomaisten kanssa. Suunnitelmaa 
seurataan ja arvioidaan ja se päivitetään säännöllisesti. 

b. Jokaisessa koulussa laaditaan kriisisuunnitelma, jossa määritellään toiminta äkillisissä 
kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Se valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten 
kanssa ottaen huomioon mm. pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan ennaltaehkäisyn 
keinot, kriisitilanteisiin varautuminen, toimintatavat, johtaminen, yhteistyö, tiedottaminen, tuki ja 
jälkihoito. Suunnitelmasta tiedotetaan henkilöstölle, oppilaille, huoltajille ja tarvittaville 
yhteistyötahoille. Toimintavalmiuksia harjoitellaan ja suunnitelma päivitetään ja arvioidaan 
säännöllisesti. 

3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen 
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee 

• yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen ja nuoren kehityksen, hyvinvoinnin ja 
oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi. 

 

Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan 

• yhteistyö kouluterveydenhuollon laajoissa terveystarkastuksissa, 
• oppilaan sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen 

koulussa, 
• yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen, joustavan perusopetuksen sekä sairaalaopetuksen 

yhteydessä, 
• oppilashuollon tuki kurinpitorangaistuksen tai opetukseen osallistumisen epäämisen 

yhteydessä, 
• asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset 

menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä, 
• oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys sekä 
• yhteistyö koulun ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten 

nuorisotoimi, lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. 
 
Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Loviis assa ja Lapinjärvellä 
 
Koulu kuvaa omassa oppilashuoltosuunnitelmassaan yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisen 
periaatteet. Oppilashuoltosuunnitelma kirjataan ohjausryhmän ohjeiden mukaisesti. 
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4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaid en ja heidän huoltajiensa kanssa 
Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. 
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat oppilaiden ja huoltajien 
osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi.  

Suunnitelmassa kuvataan 

• oppilaan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon 
suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä 

• yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista 
tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyötahoille. 

 
Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Oppilashuollosta tiedotetaan oppilaille ja huoltajille koulujen yhteisissä tilaisuuksissa, tiedotteissa ja 
kotisivuilla. Oppilaita ja huoltajia osallistetaan oppilashuoltotyön eri vaiheissa. 

5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seura aminen  
Opetuksen järjestäjä seuraa koulun oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. 
Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja 
seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho koulussa, seurattavat asiat ja 
käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan 
seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä 
tuloksista tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän 
omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa 
oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. 

Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraami nen Loviisassa ja Lapinjärvellä 
 
Oppilashuollon ohjausryhmä seuraa vuosittain oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. 
Oppilashuoltosuunnitelma on osa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa. 
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6 Eri kieli- ja kulttuuriryhmiin kuuluvien 
oppilaiden opetus 

Kouluyksiköt vastaavat saamelais-, romani- ja viittomakielisten oppilaiden opetuksen 
järjestämisestä Loviisassa noudattaen valtakunnallisia ohjeita ja opetussuunnitelman perusteita. 

Hyvä suomen kielen taito on ensiarvoisen tärkeä yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaamiseksi 
yhteiskunnassamme. Kielitaito vaikuttaa keskeisesti myös siihen, kuinka täysipainoisesti ihminen 
pystyy osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnan toimintaan. 

 

Maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen toteuttaminen Lo viisan perusopetuksessa 

 

Maahanmuuttajalla tarkoitetaan maahan pysyvässä tarkoituksessa muuttaneita. Maahanmuuttajia 
ovat siten turvapaikanhakijat, pakolaiset, paluumuuttajat, siirtolaiset tai muista syistä Suomeen 
tulleet ja Suomessa syntyneet maahanmuuttajataustaiset lapset. 
 
Maahanmuuttajalapsien opetuksessa noudatetaan perusopetuksen yleistavoitteiden ohella 
erityistavoitteita. Näitä ovat kaksikielisyyteen ja kaksikulttuurisuuteen mahdollistaminen.   

Maahanmuuttajien äidinkielen opetus on perusopetusta täydentävää opetusta. Se ei ole 
perusopetuslain 12. §:n mukaista opetusta, vaan sitä opetetaan erillisen valtionavustuksen turvin. 
Opetukseen ovat oikeutettuja kaikki maahanmuuttajat, mikäli ryhmän koko on 
tarkoituksenmukainen. Tarvittaessa oppilaita kootaan eri kouluista opetusryhmän kokoon 
saamiseksi. 
 

Perusopetukseen valmistava opetus 

 

Peruskoulussa voidaan järjestää oppivelvollisuusikäisille sekä kuusivuotiaille maahanmuuttajille 

ryhmämuotoista perusopetukseen valmistavaa opetusta. Sivistyslautakunta päättää valmistavan opetuksen 

opetusryhmien muodostamisesta.  

 

Muut tukimuodot 

 

Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma oppimisen turvaamiseksi. Suunnitelman 

laadinta saattaa olla todennäköistä maahanmuuttajan erilaisten lähtökohtien vuoksi. Oppimiskäsitykset, 

työskentelytavat ja oppisisällöt saattavat erilaisuudellaan aiheuttaa tuen tarvetta. Oppimisessa on tärkeää 

kunnioittaa ja hyödyntää maahanmuuttajaoppilaan ja hänen huoltajansa osaamista ja tietoa niin kielen, 

kulttuurin kuin elämäntapojen osalta. 
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7  Oppimistavoitteet ja opetuksen 
keskeiset sisällöt 
  

Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt on esitelty tarkemmin perusopetuksen 
opetussuunnitelman valtakunnallisten perusteiden 7. luvussa. 
 
Valtakunnallisten perusteiden hyvän taidon osaamisen kriteerit oppiaineissa ovat tämän 
opetussuunnitelman liitteenä (Liite 6). 

Loviisan perusopetuksen opetussuunnitelmassa oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset 
sisällöt on esitelty noudattaen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden ohjeita ja 
järjestystä.  

Opetustavoitteet ja keskeiset sisällöt on sijoitettu eri vuosiluokille tuntijaon mukaisesti.  

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen opetuksessa on esitelty omana erillisenä osionaan 
kunkin oppiaine-esittelyn lopussa. Ainoastaan kielten osalta aihekokonaisuuksien 
toteuttaminen on omana alaotsikkonaan. 

 

 

7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 

 
Opetus voi olla ainejakoista tai eheytettyä. Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on ohjata 
tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista rakentaen kokonaisuuksia ja korostaen 
yleisiä kasvatuksellisia ja koulutuksellisia päämääriä. 
 
Aihekokonaisuudet ovat sellaisia kasvatus- ja opetustyön keskeisiä painoalueita, joiden tavoitteet 
ja sisällöt sisältyvät useisiin oppiaineisiin. Ne ovat kasvatusta ja opetusta eheyttäviä teemoja. 
Niiden kautta vastataan myös ajan koulutushaasteisiin. 
 
Aihekokonaisuudet kuvataan tässä kohdassa, mutta ne toteutuvat eri oppiaineissa niille 
luonteenomaisista näkökulmista oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla. 
Opetussuunnitelmaa laadittaessa aihekokonaisuudet t ulee sisällyttää yhteisiin ja 
valinnaisiin oppiaineisiin sekä yhteisiin tapahtumi in, ja niiden tulee näkyä koulun 
toimintakulttuurissa . 
 
1. IHMISENÄ KASVAMINEN  
 
Koko opetuksen kattavan Ihmisenä kasvaminen -aihekokonaisuuden päämääränä on tukea 
oppilaan kokonaisvaltaista kasvua ja elämän hallinnan kehittymistä. Tavoitteena on luoda 
kasvuympäristö, joka tukee toisaalta yksilöllisyyden ja terveen itsetunnon ja toisaalta tasa-arvoon 
ja suvaitsevaisuuteen pohjautuvan yhteisöllisyyden kehitystä. 
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TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä omaa ainutkertaisuuttaan 
· arvioimaan toimintansa eettisyyttä ja tunnistamaan oikean ja väärän 
· tunnistamaan esteettisten kokemusten tärkeyden elämänlaadulle 
· tunnistamaan oman oppimistyylinsä ja kehittämään itseään oppijana 
· toimimaan ryhmän ja yhteisön jäsenenä. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kasvuun vaikuttavia tekijöitä, tunteiden tunnistaminen ja 
käsittely, vireyteen ja luovuuteen vaikuttavia tekijöitä 
· oikeudenmukaisuus, tasa-arvo 
· esteettinen havainnointi ja esteettisten ilmiöiden tulkinta 
· opiskelutaidot ja pitkäjänteinen, tavoitteellinen itsensä kehittäminen 
· toisten huomioon ottaminen, oikeudet, velvollisuudet ja vastuut ryhmässä, erilaisia 
yhteistoimintatapoja. 
 
2. KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS  
 
Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma 
kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja 
kansainvälisyyteen. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja näkemään 
suomalaisen kulttuuri-identiteetin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja eurooppalaista kulttuuria 
· ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään oman sukupolvensa 
aikaisempien sukupolvien elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä 
· tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia 
monikulttuurisessa yhteisössä ja kansainvälisessä yhteistyössä 
· ymmärtämään kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden merkitystä yksilölle ja yhteisölle. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· oma kulttuuri, kotiseudun kulttuuri, suomalaisuus, pohjoismaalaisuus ja eurooppalaisuus 
· muita kulttuureita ja monikulttuurisuus 
· ihmisoikeudet ja ihmisryhmien välisen luottamuksen, keskinäisen arvostuksen ja onnistuneen 
yhteistyön edellytyksiä 
· kansainvälisyys eri elämänalueilla ja taidot toimia kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 
· tapakulttuurien merkitys. 
 
3. VIESTINTÄ JA MEDIATAITO  
 
Viestintä- ja mediataito -aihekokonaisuuden päämääränä on kehittää ilmaisu- ja 
vuorovaikutustaitoja, edistää median aseman ja merkityksen ymmärtämistä sekä kehittää median 
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käyttötaitoja. Viestintätaidoista painotetaan osallistuvaa, vuorovaikutuksellista ja yhteisöllistä 
viestintää. Mediataitoja tulee harjoitella sekä viestien vastaanottajana että tuottajana. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja vastuullisesti sekä tulkitsemaan muiden viestintää 
· kehittämään tiedonhallintataitojaan sekä vertailemaan, valikoimaan ja hyödyntämään 
hankkimaansa tietoa 
· suhtautumaan kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtimaan niihin liittyviä eettisiä ja 
esteettisiä arvoja viestinnässä 
· tuottamaan ja välittämään viestejä ja käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti 
· käyttämään viestinnän ja median välineitä tiedonhankinnassa, -välittämisessä sekä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu, erilaiset ilmaisukielet ja niiden käyttö eri tilanteissa 
· viestien sisällön ja tarkoituksen erittely ja tulkinta, viestintäympäristön muuttuminen ja 
monimediaalisuus 
· median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa, median kuvaaman maailman suhde todellisuuteen 
· yhteistyö median kanssa 
· lähdekritiikki, tietoturva ja sananvapaus 
· viestintätekniset välineet ja niiden monipuolinen käyttö sekä verkkoetiikka. 
 
4. OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS  
 
Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta 
hahmottamaan yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista ja kehittää osallistumisessa tarvittavia 
valmiuksia sekä luoda pohjaa yrittäjämäisille toimintatavoille. Koulun oppimiskulttuurin ja 
toimintatapojen tulee tukea oppilaan kehittymistä omatoimiseksi, aloitteelliseksi, 
päämäärätietoiseksi, yhteistyökykyiseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi sekä tukea oppilasta 
muodostamaan realistinen kuva omista vaikutusmahdollisuuksistaan. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· ymmärtämään kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen merkitystä, 
toimintaa ja tarpeita yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta 
· muodostamaan oman kriittisen mielipiteen erilaista asiantuntijuutta hyödyntäen 
· osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten asioiden hoidosta 
omassa kouluyhteisössä ja paikallisyhteisössä 
· kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja sekä toimimaan yritteliäästi ja 
aloitteellisesti 
· toimimaan innovatiivisesti ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä arvioimaan omaa 
toimintaansa ja sen vaikutuksia 
· tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen yksilölle ja 
yhteiskunnalle. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
· perustietoja kouluyhteisön, julkisen sektorin, elinkeinoelämän ja järjestöjen toiminnasta sekä 
työnjaosta 
· demokratian merkitys yhteisössä ja yhteiskunnassa 
· erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja kansalaisyhteiskunnassa 
· verkostoituminen oman ja yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi 
· osallistuminen ja vaikuttaminen omassa koulussa ja elinympäristössä sekä oman toiminnan 
vaikuttavuuden arviointi 
· yrittäjyys ja sen merkitys yhteiskunnalle, perustietoja yrittäjyydestä ammattina sekä työelämään 
tutustuminen. 
 
5. VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄST Ä TULEVAISUUDESTA  
 
Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta -aihekokonaisuuden 
päämääränä on lisätä oppilaan valmiuksia ja motivaatiota toimia ympäristön ja ihmisen 
hyvinvoinnin puolesta. Perusopetuksen tavoitteena on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään 
elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia. Koulun tulee opettaa tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuden 
rakentamista ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestäville ratkaisuille. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· ymmärtämään ympäristönsuojelun välttämättömyyden ja ihmisen hyvinvoinnin edellytykset ja 
niiden välisen yhteyden 
· havaitsemaan ympäristössä ja ihmisten hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia, selvittämään syitä 
ja seurauksia sekä toimimaan elinympäristön hyväksi ja hyvinvoinnin lisäämiseksi 
· arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ja omaksumaan kestävän 
kehityksen edellyttämiä toimintatapoja 
· edistämään hyvinvointia omassa yhteisössä sekä ymmärtämään hyvinvoinnin uhkia ja 
mahdollisuuksia globaalilla tasolla 
· ymmärtämään, että yksilö rakentaa valinnoillaan sekä omaa tulevaisuuttaan että yhteistä 
tulevaisuuttamme, ja toimimaan rakentavasti kestävän tulevaisuuden puolesta. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävä kehitys omassa koulussa ja 
elinympäristössä 
· yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 
· ympäristöarvot ja kestävä elämäntapa 
· ekotehokkuus tuotannossa ja yhteiskunnassa sekä arjen toimintavoissa, tuotteen elinkaari 
· oman talouden hallinta ja kulutuskäyttäytyminen, kuluttajan vaikuttamiskeinot 
· toivottava tulevaisuus ja sen edellyttämät valinnat ja toiminta. 
 
6. TURVALLISUUS JA LIIKENNE  
 
Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään 
turvallisuuden fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia sekä opastaa vastuulliseen 
käyttäytymiseen. Perusopetuksen tulee antaa oppilaalle ikäkauteen liittyvät valmiudet toimia 
erilaisissa toimintaympäristöissä ja tilanteissa turvallisuutta edistäen. 
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TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· tunnistamaan turvallisuus- ja terveysriskejä, ennakoimaan ja välttämään vaaratilanteita sekä 
toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi 
· edistämään väkivallattomuutta ja toimimaan kiusaamistilanteissa rakentavasti 
· toimimaan onnettomuus- ja kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
· toimimaan vastuullisesti ja turvallisesti liikenteessä 
· vaikuttamaan liikenneympäristön ja muun toimintaympäristön turvallisuuteen 
· tuntemaan yhteiskunnan hyvinvointipalveluja. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautuminen omassa elinympäristössä 
· työturvallisuus ja ympäristöturvallisuus 
· terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä toimintamalleja 
· väkivallan ulottuvuudet lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
· keskeiset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
· muut huomioiva liikennekäyttäytyminen, liikenneympäristön turvallisuus ja turvalaitteet 
· lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoittaminen ja turvallisuuden parantaminen 
· turvallisuutta edistävät palvelut 
· kodin ja koulun yhteistyö turvallisuuden edistämisessä. 
 
7. IHMINEN JA TEKNOLOGIA  
 
Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään ihmisen 
suhdetta teknologiaan ja auttaa näkemään teknologian merkitys arkielämässämme. 
Perusopetuksen tulee tarjota perustietoa teknologiasta, sen kehittämisestä ja vaikutuksista, 
opastaa järkeviin valintoihin ja johdattaa pohtimaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia ja 
tasa-arvokysymyksiä. Opetuksessa tulee kehittää välineiden, laitteiden ja koneiden 
toimintaperiaatteiden ymmärtämistä ja opettaa niiden käyttöä. 
 
TAVOITTEET 
Oppilas oppii 
· ymmärtämään teknologiaa, sen kehittämistä ja vaikutuksia eri elämänalueilla, yhteiskunnan eri 
sektoreilla ja ympäristössä 
· käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
· käyttämään tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoja erilaisiin tarkoituksiin 
· ottamaan kantaa teknologisiin valintoihin ja arvioimaan tämän päivän teknologiaan liittyvien 
päätösten vaikutuksia tulevaisuuteen. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
· teknologia arkielämässä, yhteiskunnassa ja paikallisessa tuotantoelämässä 
· teknologian kehitys ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä eri kulttuureissa, eri elämänalueilla eri 
aikakausina 
· teknologisten ideoiden kehittäminen, mallintaminen, arviointi ja tuotteiden elinkaari 
· tietotekniikan ja tietoverkkojen käyttö 
· teknologiaan liittyvät eettiset, moraaliset, hyvinvointi- ja tasa-arvokysymykset 
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· tulevaisuuden yhteiskunta ja teknologia. 

 

7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiske lu 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimäärä on määritelty valtakunnallisissa perusteissa.  

Toisessa kotimaisessa kielessä on ruotsin ja suomen kielessä määritelty A- ja B-oppimäärät sekä 
kaksikielisille oppilaille tarkoitetut äidinkielenomaiset oppimäärät. 

Oppilas opiskelee äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineessa ja toisessa kotimaisessa kielessä 
seuraavassa taulukossa mainittuja oppimääriä sen mukaan kuin opetuksen järjestäjä tarjoaa ja 
oppilaan huoltaja valitsee.  

Oppilaan äidinkieli  Äidinkieli ja 
kirjallisuus  

Äidinkieli ja 
kirjallisuus  

Toinen kotimainen 
kieli  

Toinen kotimainen 
kieli  

  yhteinen erillisrahoitettu yhteinen valinnainen 

suomi suomi 
äidinkielenä 

  ruotsi   

ruotsi ruotsi 
äidinkielenä 

  suomi ruotsi 

saame saame äidinkielenä 
ja suomi 
saamenkielisille 

      

romani suomi tai ruotsi 
äidinkielenä 

romani ruotsi tai suomi   

viittomakieli viittomakieli 
äidinkielenä 
ja suomi tai ruotsi 
viittomakielisille 

    ruotsi tai suomi 

muu oppilaan 
äidinkieli 

oppilaan äidinkieli 
ja 
suomi tai ruotsi 
toisena kielenä 

    ruotsi tai suomi 

maahanmuut- 
tajaoppilaan 
äidinkieli 

suomi tai ruotsi 
toisena kielenä 
tai 
suomi tai ruotsi 

oppilaan äidinkieli ruotsi tai suomi   

 

 

 
 
 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

48 
 

 

7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus suomi äidinkielenä 
 
Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:  

Tuntijako  
Äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellaan jokaisella vuosiluokalla 1-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain 
ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  7 7 5 5 5 5 3 3 3 43 
 

• 8.-9. luokilla äidinkieltä ja kirjallisuutta voi opiskella myös valinnaisaineena  

Tavoite  
Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintavoitteena on toimivan ja vuosi vuodelta laajenevan ja 
syvenevän puhe-, luku- ja kirjoitustaidon saavuttaminen. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
tavoitteena on, että oppilas kehittyy itsensä ilmaisijana ja kokijana eli  

• oppilaan ilmaisuhalu ja -rohkeus vahvistuvat  
• oppilaan puhetaito kehittyy monipuoliseksi, ja hänen puhutun ja kirjoitetun yleiskielen 

hallintansa varmentuu  
• oppilaan lukuharrastus monipuolistuu, hänen kirjallisuuden tuntemuksensa laajenee, hän 

saa elämyksiä kirjallisuuden, teatterin ja joukkoviestinten välittämästä maailmasta ja näkee 
kirjallisuuden yhteyksiä muihin taiteisiin.  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on myös se, että oppilas kehittyy 
viestintäympäristöön vaikuttajana ja osallistujana ja omaksuu monipuolisia ja tehokkaita luku-, 
kuuntelu- ja kirjoittamistaitoja eli 

• oppilas harjaantuu viestintäympäristönsä välittämän tiedon itsenäiseen hankintaan, 
valikointiin, tulkitsemiseen, arviointiin ja jäsentämiseen sekä tiedon muokkaamiseen 
edelleen välitettäväksi  

• oppilas oppii keskeiset asiat suomen kielen äänne-, muoto-, lause- ja tekstirakenteista sekä 
sananmuodostuksesta ja sanastosta havainnoinnin, tutkimisen ja oivaltamisen kautta.  

Työtavat  
Äidinkielen ja kirjallisuuden opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja. Oppilas oppii 
työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmän jäsenenä. Opetuksessa harjaannutetaan sekä 
suullista että kirjallista ilmaisua ja pyritään jatkuvasti syventämään oppilaan lukutaitoa. 
Opetuksessa pyritään käyttämään hyväksi niin sähköisiä viestintävälineitä kuin kirjaston 
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tarjontaakin.  

Arviointi  
Arvioinnissa noudatetaan Loviisan kaupungin yhteisiä oppilasarvioinnin ohjeita sekä 
valtakunnallisia hyvän osaamisen kriteereitä. 
 
Opettaja voi antaa palautetta oppilaille väli- ja lukuvuosiarvioinnin lisäksi sekä suullisesti että 
kirjallisesti. Oppilas harjaantuu myös tarkastelemaan taitojaan ja työskentelyään itsearvioinnin 
kautta.  

 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus, vuosiluokat 1-2 tavoitteet ja sisällöt 

 

Tavoite  
Vuosiluokkien 1−2 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on jatkaa jo kotona, 
varhaiskasvatuksessa, erityisesti esiopetuksessa, alkanutta kielen oppimista. Opetuksen tulee 
olla kokonaisvaltaista, kaikki kielen osa-alueet kattavaa oppilaan arkeen liittyvää suullista ja 
kirjallista kommunikaatiota, joka tukee oppilaan yksilöllistä kielenoppimista. Opetuksessa on 
otettava huomioon, että oppilaat voivat olla oppimisprosessissaan hyvin eri vaiheissa.  

 
 

Sisällöt 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  1.-2. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 1. lk:  7 vkt   
• 2. lk:  7 vkt   

Osa-alueet  Sisällöt  

Lukeminen ja kirjallisuus  • mekaaninen ja ymmärtävä lukutaito  
• lukemisharrastuksen virittäminen  
• tiedon etsiminen  
• kirjastoon tutustuminen  
• eri kirjallisuuden lajeihin tutustuminen 

Kirjoittaminen  • kirjainmuodot, tyyppikirjaimet  
• käsialan opettelu 
• oikeinkirjoitus:  

� pitkä tai lyhyt vokaali  
� kaksoiskonsonantti  
� iso alkukirjain ja piste  

• lausetajun kehittäminen  
• oman tarinan tuottaminen  
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• itse hankitun tiedon kirjaaminen  

Kielentuntemus  • sanojen luokittelua  
• kielen tutkimista  
• äänne ja kirjain  
• sana ja lause  

Ilmaisutaito  • arkipäivän puhe- ja kuuntelutilanteiden 
harjoittelua  

• ilmaisutaitojen harjoittelua puhuen, loruillen, 
leikkien ja esittäen  

Mediakasvatus  • tutustuminen mediaan (TV, www, sanoma- 
ja aikakauslehdet, radio)  

• sisällön arviointi 

 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus, vuosiluokat 3-5 tavoitteet ja sisällöt 

 

Tavoite  
 
Vuosiluokkien 3−5 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen keskeinen tehtävä on äidinkielen 
perustaitojen oppiminen. Opetuksen tavoitteena on sujuvan luku- ja kirjoitustekniikan oppiminen, 
luetun ymmärtämisen syventäminen ja tiedonhankintataitojen kartuttaminen. Oppilasta ohjataan 
kuuntelemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä. Kirjallisuuden 
lukeminen ja monipuolinen kirjoittaminen on tärkeää. Ne tukevat myös oppilaan lukutaidon, 
ilmaisuvarojen, mielikuvituksen ja luovuuden kehittymistä. Oppilasta harjaannutetaan myös oman 
lukukokemuksen jakamiseen ja käsittelemiseen.  

 

 
Sisällöt 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  3.-4. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 3. lk:  5 vkt   
• 4. lk:  5 vkt   

Osa-alueet  Sisällöt  

Lukeminen ja kirjallisuus  • lukutaidon varmentuminen 
• ymmärtävän lukemisen kehittäminen  
• kestävään lukuharrastukseen motivoiminen 

lastenkirjallisuuden runsaan lukemisen 
kautta  
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• kirjaston käytön harjoittelu  
• tiedonhankinnan perusteet:  

- hakuteokset, internet  
- kriittisyys luettuun tietoon  
- luetun soveltaminen  

Kirjoittaminen  • erilaisia kirjoitustehtäviä (esim. satu, 
mielipidekirjoitus, asiateksti) 

• lausetajun kehittäminen  
• käsialan ja tyyppikirjaimiston 

varmentaminen  
• oikeinkirjoitus: 

- isot välimerkit, pilkku 
- äng-äänne 
- vierasperäisten kirjainten käyttö 
- vuorosanaviivan käyttö 
- iso ja pieni alkukirjain 
- yhdyssanat  

Kielentuntemus  • sanojen luokittelua merkityksen ja muodon 
perusteella 

• sanaluokat: 
- 3. luokka: verbit, substantiivit, adjektiivit  ja 
numeraalit 
- 4. luokka: edellisten lisäksi pronominit  ja 
partikkelit  

Ilmaisutaito  • luontevan esiintymisen harjoittelu erilaisissa 
tilanteissa 

• terve ja monipuolinen äänenkäyttö  
• leikit, kertominen ja kuunteleminen  
• satuihin, tarinoihin ja tapahtumiin 

pohjautuva dramatisointi sekä improvisointi  

Mediakasvatus  • aiemmin opittujen taitojen laajentaminen  

 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  5 vkt   

Osa-alueet  Sisällöt  

Lukeminen ja kirjallisuus  • aiemmin opittujen taitojen varmentaminen  
• tekstin pääasioiden erottaminen 

yksityiskohdista  
• suomalainen ja kansainvälinen kirjallisuus, 

kokonaisteoksia  
• kirja-arvostelut  
• tiedonhankinta eri lähteistä ja omatoiminen 

työskentely  
• lukuharrastuksen sisäistäminen  
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• kirjastonkäytön vakiinnuttaminen  

Kirjoittaminen  • jo opitun kirjoitustaidon varmentaminen ja 
oikeinkirjoituksen vahvistaminen  
- ajatusten ilmaiseminen hyvällä suomen 
kielellä 
- hyvä virkerakenne 
- kpl-jako 
- kirjoitelmien laatiminen eri aiheista ja eri 
tyyleillä 

• selkeä, luettavuudeltaan hyvä käsiala  

Kielentuntemus  • sanaluokat: 
- substantiivit (yleis- ja erisnimet) 
- adjektiivit  (vertailumuodot) 
- pronominit  (pronominiluettelon opettelu, 
nimityksistä vain persoona- ja 
relatiivipronomit, osoituspronominit, muut 
pronominit) 
- partikkelit  (konjunktiot  ja adverbit) 
- verbit  (aikamuodot, persoonamuodot, 
myös kielteisinä ja passiivissa)  

• lauselajit: 
- päälause: rinnasteiset päälauseet  (ja, 
mutta…) 
- sivulause: konjunktiolause (että, jotta…), 
relatiivilause (joka, mikä) ja epäsuora 
kysymyslause (-ko, -kö, kysymyssana)  

• lauseenjäsennys: 
- predikaatti, subjekti ja objekti  

 

Ilmaisutaito  • aiemmin opittujen taitojen laajentaminen ja 
syventäminen  

Mediakasvatus • aiemmin opittujen taitojen laajentaminen ja 
syventäminen 

 
Äidinkieli ja kirjallisuus, vuosiluokat 6-9 tavoitteet ja sisällöt 
 

Tavoite 
 
Vuosiluokilla 6−9 äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen ydintehtävä on laajentaa oppilaan 
tekstitaitoja lähipiirissä tarvittavista taidoista kohti yleiskielen ja oppilaalle uusien tekstilajien 
vaatimuksia. Pyrkimys on, että oppilas tulee entistä tietoisemmaksi tavoitteistaan ja itsestään 
kielenkäyttäjänä. Hän kehittyy tekstien erittelijänä ja kriittisenä tulkitsijana ja pystyy tuottamaan 
erityppisissä viestintätilanteissa tarvitsemiaan tekstejä. Opetuksen tehtävänä on kannustaa 
oppilasta lukemaan ja arvioimaan kirjallisuutta, myös erilaisia median tekstejä. Opetus ohjaa 
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oppilasta hankkimaan yleissivistävää tietoa kirjallisuudesta ja innostaa häntä tutkimaan kieltä.  

 

 
Sisällöt 
 

Äidinkieli ja kirjallisuus  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  5 vkt   

Osa-alueet  Sisällöt  

Lukeminen ja kirjallisuus  => Jo opittujen taitojen varmentaminen.    

Kirjoittaminen  => Jo opittujen taitojen varmentaminen.  

Kielentuntemus  => Jo opittujen taitojen varmentaminen. 
 

Ilmaisutaito  => Jo opittujen taitojen varmentaminen. 
 

 

Mediakasvatus  => Jo opittujen taitojen laajentaminen ja 
syventäminen.   

 

Äidinkieli ja kirjallisuus  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Oppilaan lukutaito syvenee. 
• Hän osaa valita tehtävän kannalta 

tarkoituksenmukaisen lukutavan ja 
havaitsee eroja eri tekstityyppien 
välillä. 

• Oppilaan taito ilmaista itseään sekä 
suullisesti että kirjallisesti kehittyy. 

• Perustiedot kielen rakenteesta 
varmentuvat ja lukuharrastus kehittyy 
entistä monipuolisemmaksi. 

• 7. luokan sisällöt rakentuvat aiemmin 
käsitellyille asioille, joita kerrataan ja 
harjoitellaan edelleen. 

• Lukutaitoa syvennetään sekä asiatekstien 
että kaunokirjallisuuden tulkinnan kautta. 
Oppilaan kuuntelutaito ja puheilmaisu 
harjaantuvat esimerkiksi lukutehtävien 
yhteydessä sekä pienissä esityksissä. 

• Kirjoitustaitoa vahvistetaan edelleen: 
oppilas tuottaa monentyyppisiä, 
rakenteellisesti ja sisällöllisesti 
tarkoituksenmukaisia tekstejä. Opiskellaan 
ja kerrataan oikeakielisyysasioita. 

• Kieliopissa pyritään syventämään oppilaan 
tietoja sanojen luokittelusta ja 
taivuttamisesta. Opiskellaan myös verbi- ja 
lauseoppia. 

• Kirjallisuudessa perehdytään 
peruskäsitteisiin. Oppilaat lukevat sekä itse 
valitsemiaan että opettajan antamia 
kaunokirjallisia tekstejä. Tarkastellaan 
myös elokuvan kerrontaa.  
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Äidinkieli ja kirjallisuus  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Oppilaan tiedot ja taidot kuuntelijana, 
puhujana, lukijana ja kirjoittajana 
kehittyvät edelleen. 

• Oppilas osaa ilmaista mielipiteensä 
sekä suullisesti että kirjallisesti ja osaa 
myös perustella mielipiteensä. 

• Tiedonhakutaidot varmenevat, ja 
julkisen viestinnän keinot tulevat 
tutuiksi. 

• Oppilaan lukuharrastus lisääntyy ja 
monipuolistuu. 

• Kieliopin tuntemus kasvaa. 

• Kaunokirjallisuudessa luetaan 
kokonaisteoksia ja erityisesti novelleja. 
Tutustutaan mm. kauhu-, tieteis- ja 
fantasiakirjallisuuteen sekä syvennetään 
tietoja kirjallisuuden peruskäsitteistä. 

• Oppilaat tutustuvat julkisen viestinnän 
keinoihin: uutiseen, mainontaan ja 
mielipiteen ilmaisuun, jota harjoitellaan 
sekä suullisesti että kirjallisesti. Tutustutaan 
mahdollisuuksien mukaan eri medioihin. 

• Kirjoitustaitoa varmennetaan: 
oikeinkirjoitusta pyritään vakiinnuttamaan ja 
lause- ja virketajua kehittämään. Oppilaat 
kirjoittavat sekä fiktiivisiä tekstejä että 
asiatekstejä, esimerkiksi elokuva- ja kirja-
arvosteluja. Tiedonhankintataitoja 
harjoitellaan eri tekstityyppien lukemisen ja 
tulkinnan kautta. 

• Kieliopista opiskellaan 
oikeakielisyysasioiden lisäksi modukset ja 
lauseenjäsenet. 

 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Oppilaan tiedonhankintataidot 
kehittyvät niin, että hän kykenee 
itsenäisesti etsimään 
tarkoituksenmukaista tietoa eri 
lähteistä.  

• Oppilas kykenee tuottamaan 
monipuolisia tekstejä ja osaa tulkita ja 
arvioida kuulemaansa, näkemäänsä ja 
lukemaansa.  

• Suomen kirjallisuuden vaiheiden 
pääpiirteet ja keskeiset kirjailijat sekä 
teokset tulevat tutuiksi.  

• Oppilas ymmärtää äidinkielensä 
ominaispiirteitä ja tutustuu suomen 
sukukieliin sekä havaitsee kielen 
sosiaalisen ja maantieteellisen 
vaihtelun.  

• Tutustutaan Suomen kirjallisuuden 
vaiheisiin pääpiirteissään ja tarkastellaan 
keskeisimpiä kirjailijoita ja heidän 
teoksiaan. Luetaan monipuolisesti sekä 
vanhaa että uutta kotimaista kirjallisuutta, 
jota voidaan tulkita sekä suullisesti että 
kirjallisesti. Hankitaan monipuolista tietoa 
suomen kielestä: mm. ominaispiirteitä, 
sukukielistä, kirjakielen historiasta ja kielen 
alueellisesta vaihtelusta.  

• Kirjoitetaan monentyyppisiä tekstejä ja 
varmennetaan oppilaan kykyä käyttää 
tarkoituksenmukaista kieltä sekä 
suullisessa että kirjallisessa ilmaisussaan. 
Puheilmaisua harjoitellaan yksin ja 
ryhmissä.  

• Oppilaat täydentävät niitä äidinkieleen ja 
kirjallisuuteen liittyviä tietojaan ja taitojaan, 
joita suomalainen nyky-yhteiskunnassa 
tarvitsee.  

 

 
 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

55 
 

 
Aihekokonaisuudet äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • Kirjallisuus tarjoaa runsaasti esimerkkejä erilaisista 
ihmisistä ja ihmissuhteista. Kirjallisuuden analysointi 
laajentaa oppilaan näkemyksiä ihmisistä ja 
maailmasta. 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Oman äidinkielen ja kotimaisen kirjallisuuden 
tuntemus luovat pohjan muiden kulttuurien 
tarkastelemiselle. 

Viestintä ja mediataito   • Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa harjoitetaan 
monipuolisesti oppilaan viestintätaitoja ja käytetään 
mahdollisuuksien mukaan sähköisiä viestintävälineitä.  

• Sanoma- ja aikakauslehtien avulla voidaan luoda 
pohjaa mediakriittisyydelle. 

 

7.4 Toinen kotimainen kieli 

 

7.4.1 Ruotsin kieli, A2-kielenä 

 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Loviisan suomenkielisessä perusopetuksessa vapaaehtoisena A2-kielenä voidaan lukea ruotsin 
kieltä vuosiluokilla 4-6. A2-kielen opiskelu jatkuu myös vuosiluokilla 7-9. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit      
 

2 2 2 2 2 2 12 
 

 
Vieraitten kielten opetuksen yleistavoite 
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. 
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään 
ja kunnioittamaan eri kulttuureja. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle kulttuuripääomaa sekä 
uusi näkökulma myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että 
taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista 
viestinnällistä harjoittelua.  
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Kielten opiskelun yleistavoitteena  on, että oppilas 

• selviytyy kohdekielellä jokapäiväisen elämän viestintätehtävistä ja –tilanteista ja saa hyvän 
pohjan tuleville kieliopinnoille 

• tottuu käyttämään kielitaitoaan 
• oppii ymmärtämään omaa ja vieraita kulttuureja ja asennoituu ennakkoluulottomasti eri 

kulttuureihin ja niiden edustajiin 
• kehittää työskentelytaitojaan yksin ja ryhmän jäsenenä 
• kehittää itsearviointikykyään ja oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan 
• kokee opetuksen ja opiskelun mielekkäänä, elämyksellisenä ja haasteellisena 
• kiinnostuu kielistä, kulttuureista ja käsittää kielten opiskelun elinikäiseksi haasteeksi 
• ymmärtää kielen viestintävälineeksi kansainvälistyvässä maailmassa 
• Kielitaidon tasojen kuvasasteikko on liitteenä (liite 5). 

 

Ruotsin kieli, vuosiluokat 4-6 tavoitteet ja sisällöt 

Ruotsin kieli  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas oppii  

• ymmärtämään kuulemastaan tekstistä 
tavallisia yksittäisiä sanoja (esim. 
tervehdyksiä, lukuja)  

• vastaamaan itseään koskeviin kaikkein 
yksinkertaisimpiin kysymyksiin 
puhekumppanin apuun tukeutuen  

• ymmärtämään itseään ja 
lähiympäristöään koskevan 
yksinkertaisen tekstin keskeisen 
sisällön tilanneyhteyden tukemana  

• kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja 
lyhyitä lauseita, 

Kulttuuritaidot:   
Oppilas oppii 

• käyttämään joitakin keskeisiä 
arkipäivän tilanteissa tarvittavia 
ilmaisuja  

• tuntemaan alustavasti 
suomenruotsalaista, ruotsalaista ja 
muuta pohjoismaista elämänmuotoa.  

Opiskelustrategiat: 
Oppilas oppii 

• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita 
hyväkseen kielen opiskelussa  

• käyttämään oppikirjaa apunaan  

Tilanteet ja aihepiirit suomen- ja ruotsinkielisen 
kielialueen näkökulmasta  

• Lähiympäristö ja koti ja siihen olennaisesti 
kuuluvat tutut henkilöt, asiat ja toiminnot  

• koulu ja oppilastoverit  
• asioiminen erilaisissa tilanteissa kuten 

kaupassa  

Rakenteet   

• preesens  
• substantiiveja  
• kysymyssanoja  
• lukusanoja  
• persoonapronomineja 
• prepositioita 
• adjektiiveja 
• omistusmuotoja 
• sanajärjestys  

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden 
tunnistaminen 

• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja 
puheesta 

• omien yksinkertaisten viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen 

viestintään tukeutuminen suullisessa 
vuorovaikutuksessa  
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• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä 
arvioimaan työskentelyään suhteessa 
tavoitteisiin.  

 

Ruotsin kieli  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas oppii 

• ymmärtämään henkilökohtaisiin 
asioihin ja tilanteisiin liittyviä lyhyitä 
lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia  

• selviytymään hyvin yksinkertaisista 
palvelutilanteista ja vuoropuheluista 
puhekumppanin avulla  

• kirjoittamaan lyhyen viestin itselleen 
läheisestä aiheesta. 

Kulttuuritaidot: 
Oppilas oppii 

• tuntemaan suomenruotsalaista, 
ruotsalaista ja muuta pohjoismaista 
elämänmuotoa 

• viestimään ruotsinkielisen kulttuurin 
edustajien kanssa aivan 
tavallisimmissa arkipäivän tilanteissa 
ruotsinkieliselle kulttuurille luontevalla 
tavalla.  

Opiskelustrategiat: 
Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi 
kielenoppimistilanteissa  

• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita 
hyväkseen kielen opiskelussa  

• käyttämään oppikirjaa, sanakirjaa ja 
muita tiedonhankintavälineitä 

• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita 
omissa tuotoksissaan 

• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä 
arvioimaan työskentelyään suhteessa 
tavoitteisiin.  

Tilanteet ja aihepiirit  suomen- ja ruotsinkielisen 
kielialueen näkökulmasta  

• asuminen maalla ja kaupungissa (esim. tien 
kysyminen ja neuvominen)  

• asioiminen erilaisissa tilanteissa (esim. 
kaupassa ja ravintolassa)  

• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot  
• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat 

asiat  
• perustietoja suomenruotsalaisesta, 

ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta 
elämänmuodosta 

  Rakenteet   

• ska  
• adjektiivin taivutus  
• pronomineja (esim. hurdan, min, din)  
• säännöllinen imperfekti 
• ett-sukuisten sanojen taivutus 
• imperatiivi 

 Viestintästrategiat   

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden 
tunnistaminen 

• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja 
puheesta 

• omien viestien suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen 

viestintään tukeutuminen suullisessa 
vuorovaiktuksessa 

• kirjallisiin apuneuvoihin tuketuminen tekstin 
tuottamisessa ja tulkitsemisessa  

 

Ruotsin kieli  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   
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Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot: 
 Oppilas oppii 

• kertomaan perustietoja itsestään ja 
lähipiiristään sekä viestimään ruotsiksi 
yksinkertaisissa arkipäivän 
puhetilanteissa tarvittaessa 
puhekumppanin apuun tukeutuen  

• ymmärtämään arkielämää ja 
rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän 
tekstin tai puheen keskeisimmän 
sisällön tilanneyhteyden tukemana  

• kirjoittamaan lyhyen viestin kaikkein 
tutuimmissa, helposti ennakoitavissa 
arkisiin tarpeisiin ja kokemuksiin 
liittyvissä tilanteissa.  

Kulttuuritaidot:   
Oppilas oppii  

• tuntemaan suomenruotsalaista, 
ruotsalaista ja muuta pohjoismaista 
elämänmuotoa 

• viestimään ruotsinkielisen kulttuurin 
edustajien kanssa jokapäiväisissä 
tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille 
luontevalla tavalla.  

Oppimisstrategiat: 
Oppilas oppii 

• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi 
kielen oppimistilanteissa  

• käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita 
hyväkseen kielen opiskelussa 

• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, 
sanakirjaa ja muita 
tiedonhankintavälineitä  

• käyttämään uusia sanoja ja rakenteita 
omissa tuotoksissaan 

• tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja 
heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä 
arvioimaan työskentelyään ja 
kielitaitonsa eri alueita suhteessa 
tavoitteisiin. 

Tilanteet ja aihepiirit suomen- ja ruotsinkielisen 
kielialueen näkökulmasta   

• lähiympäristö ja siihen olennaisesti kuuluvat 
tutut henkilöt, asiat ja toiminnot kuten koti, 
perheenjäsenet ja ystävät  

• koulu ja oppilastoverit sekä opettajat 
• asuminen maalla ja kaupungissa 
• ikäkauteen liittyvät vapaa-ajantoiminnot  
• asioiminen erilaisissa tilanteissa 
• perustietoja suomenruotsalaisesta, 

ruotsalaisesta ja muusta pohjoismaisesta 
elämänmuodosta. 

Rakenteet  

• imperfekti  
• järjestysluvut, päiväykset 
• adjektiivi omistussanan jälkeen 
• objektimuodot 
• komparatiiveja 
• pronomineja  

Viestintästrategiat  

• puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden 
tunnistaminen 

• rajatun tiedon löytäminen tekstistä ja 
puheesta 

• omien viestin suunnittelu 
• puhekumppanin apuun ja nonverbaaliseen 

viestintään tukeutuminen suullisessa 
vuorovaikutuksessa 

• kirjallisiin apuneuvoihin tukeutuminen 
tekstin tuottamisessa ja tulkitsemisessa  

 

Ruotsin kieli  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas   Kielioppiasioista  
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• oppii kertomaan suullisesti ja 
kirjallisesti vapaa-ajan vietostaan ja 
harrastuksistaan sekä ymmärtää 
aihepiiriin liittyvää suullista ja kirjallista 
viestintää  

• oppii toimimaan arkipäivän erilaisissa 
puhetilanteissa, kuten koulussa, 
harrastuksissa, ostoksilla, matkoilla  

• oppii lisää maantuntemusta ja 
kulttuuritietoutta 

• tottuu kuuntelemaan sekä suomen- 
että ruotsinruotsia. 

  

• verbin aikamuodot 
• apuverbit 
• substantiivien taivutus 
• adjektiivien muodot 
• persoona- ja possessiivipronominit 
• sanajärjestys 
• det finns –rakenne 
• ajanmääreet 
• kellonajat 
• man–rakenne 
• objekti 

 

 

Ruotsin kieli  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas   

• oppii käyttämään eri tilanteisiin sopivia 
viestintästrategioita 

Lisäksi 

• syvennetään kielioppirakenteita   

• lisätään oppilaan kulttuuritietämystä ja 
Pohjoismaiden tuntemusta. 

Kielioppiasioista  

• verbin aikamuodot 
• I konditiionaali 
• refleksiiviverbit 
• substantiivien ja adjektiivien yhteistaivutus 
• muodolliset subjektit det ja man 
• adverbit 
• sivulause ja jälkilause 
• sin, sitt, sina 
• imperatiivi 
• järjestysluvut 
• pronominit substantiivien yhteydessä 

 Sanaston aihepiireinä   

• julkiset palvelut 
• terveys 
• hyvinvointi 
• matkustaminen 
• luonto 
• sää 
• paljon kulttuuritietoa eri Pohjoismaista 

  

Ruotsin kieli  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• oppii käsittelemään ikäluokalleen 

Kielioppiasioista   

• futuuri 
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ajankohtaisia aiheita (esim. 
peruskoulun jälkeiset opinnot, 
ammatinvalinta, teini-iän paineet, 
seurustelu) niin suullisesti kuin 
kirjallisesti   

• ymmärtää laajempaa yleistietoa 
sisältävää selvästi jäsenneltyä tekstiä  

• oppii tiedostamaan Suomessa ja 
Ruotsissa puhutun kielen keskeisiä 
eroavaisuuksia.  

Lisäksi:   

• Vahvistetaan kielioppirakenteita. 

• II konditionaali 
• infinitiivi 
• substantiiveista ammatin ja kansalaisuuden 

ilmaiseminen 
• maantieteelliset nimet 
• adjektiivien ja substantiivien taivuttaminen 

pronominin jälkeen 
• epämääräinen ja määräinen muoto 
• adjektiivien vertailu 
• s-passiivi 
• sanajärjestyksen ja aikamuotojen kertaus 

 

 

7.4.2 Ruotsin kieli, B1-kielenä 

 
Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:  

Tuntijako  
Loviisan suomenkielisessä perusopetuksessa toisena kotimaisena kielenä luetaan ruotsin kieltä 
B1- kielenä vuosiluokilla 7-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit              2 2 2 6 
 

 
Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko on liitteenä (liite 5). 
 

Ruotsin kieli (B1-kieli), vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 
 

Ruotsin kieli  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito:  
Oppilas oppii  

• kommunikoimaan ruotsiksi kaikkein 
tavallisimmissa arkielämän 
yksinkertaisissa viestintätilanteissa.  

• ymmärtämään yksinkertaista nuoren 

Tilanteet ja aihepiirit:  

• itsestä ja omanikäistä nuorta koskettavista 
tapahtumista ja harrastuksista kertominen  

• arkiset viestintätilanteet  
• tutustuminen ruotsalaiseen kulttuuriin ja 
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elämään läheisesti liittyvää tekstiä ja 
puhuttua kieltä ja kirjoittamaan itseään 
koskevista asioista lyhyitä 
yksinkertaisia lauseita. 

Pohjoismaihin  

Rakenteet:  

• Lauseopin perusteita  
• Verbeistä infinitiivi, preesens ja apuverbejä  
• Substantiivien ja adjektiivien taivutusta ja muita 

tavoitteiden saavuttamisen kannalta 
välttämättömiä perusrakenteita 

 

Ruotsin kieli   8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito:  
Oppilas oppii  

• kommunikoimaan ruotsiksi arkielämän 
yksinkertaisissa viestintätilanteissa.  

• Oppilas oppii ymmärtämään helppoa 
nuoren elämään läheisesti liittyvää 
tekstiä ja puhuttua kieltä ja kertomaan 
kirjallisesti yksinkertaista kieltä 
käyttäen itseään tai lähipiiriään 
koskevista asioista.  

Tilanteet ja aihepiirit  
 
7. luokalla esiin tulleiden tilanteiden ja aihepiirien 
lisäksi 

• matkustaminen ja vapaa-ajan harrastukset  
• ympäristö ja asuminen maaseudulla ja 

kaupungissa  
• lisää arkipäivän viestintätilanteita ja 

julkisten palvelujen käyttöä  
• lisää tietoja kotimaasta, 

suomenruotsalaisuudesta ja Pohjoismaista  

Rakenteet: 
 
7.luokalla esiin tulleiden rakenteiden vahvistaminen 
ja niiden lisäksi 

• lisää aikamuotoja, uutena imperfekti, 
perfekti ja pluskvamperfekti  

• man -rakenne  
• adjektiivien vertailu  
• keskeisiä lauserakenteita ja sidosrakenteita 
• tavallisimpia pronomineja ja prepositioita  

 

 

Ruotsin kieli  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito:  
Oppilas oppii  

• kommunikoimaan ruotsiksi 
yksinkertaisissa viestintätilanteissa.  

Tilanteet ja aihepiirit  
 
7. ja 8. luokalla esiin tulleiden tilanteiden ja 
aihepiirien lisäksi 
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• ymmärtämään keskeisen sisällön 
selkeästä nuoren elämään läheisesti 
liittyvästä tekstistä ja puhutusta 
kielestä.  

Oppilas harjaantuu  

• kertomaan kirjallisesti melko 
yksinkertaista kieltä käyttäen omaan 
elämäänsä ja konkreettisiin tarpeisiinsa 
liittyvistä asioista. 

• suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus 
Pohjoismaissa  

• ympäristötietoutta  
• tulevaisuuden suunnittelua ja työ- ja 

elinkeinoelämään tutustumista  
• lisää tietoa eri Pohjoismaista  

Rakenteet:  
 
7. ja 8. luokalla esiin tulleiden rakenteiden 
vahvistaminen ja niiden lisäksi 

• lauseopin syventämistä, pää- ja 
sivulauseen sanajärjestys  

• lisää verbirakenteita, uutena I konditionaali 

 

7.5 Vieraat kielet 

 

7.5.1 Englannin kieli (A1-kieli) 

 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Loviisan suomenkielisessä perusopetuksessa oppilaille vieraana luetaan englannin kieltä A1- 
kielenä vuosiluokilla 3-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit      2 2 2 2 2 3 3 16 
 

• 8.-9. luokilla englantia vieraana kielenä voi opiskella myös valinnaisaineena.  

Vieraitten kielten opetuksen yleistavoite  
Vieraan kielen opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. 
Opetuksen tehtävänä on totuttaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja kasvattaa hänet ymmärtämään 
ja kunnioittamaan eri kulttuureja. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle kulttuuripääomaa sekä 
uusi näkökulma myös omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee oppia ymmärtämään, että 
taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista 
viestinnällistä harjoittelua.  
  
Kielten opiskelun yleistavoitteena on , että oppilas 

• selviytyy kohdekielellä jokapäiväisen elämän viestintätehtävistä ja –tilanteista ja saa hyvän 
pohjan tuleville kieliopinnoille    



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

63 
 

• tottuu käyttämään kielitaitoaan    
• oppii ymmärtämään omaa ja vieraita kulttuureja ja asennoituu ennakkoluulottomasti eri 

kulttuureihin ja niiden edustajiin    
• kehittää työskentelytaitojaan yksin ja ryhmän jäsenenä    
• kehittää itsearviointikykyään ja oppii ottamaan vastuuta oppimisestaan    
• kokee opetuksen ja opiskelun mielekkäänä, elämyksellisenä ja haasteellisena  
• kiinnostuu kielistä, kulttuureista ja käsittää kielten opiskelun elinikäiseksi haasteeksi  
• ymmärtää kielen viestintävälineeksi kansainvälistyvässä maailmassa    

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  
 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko on liitteenä (liite 5). 

Englannin kieli, vuosiluokat 3-6 tavoitteet ja sisällöt 

 

Englannin kieli  3. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas  

• oppii ymmärtämään tavallisimpia 
sanoja ja fraaseja  

• oppii vastaamaan häntä koskeviin 
kysymyksiin lyhyesti  

• oppii tunnistamaan tuttuja sanoja ja 
lyhyitä fraaseja  

• opettelee kirjoittamaan tuttuja sanoja ja 
fraaseja  

Kulttuuritaidot: 
Oppilas  

• oppii kertomaan lyhyesti omasta 
elämästään ja lähiympäristöstään  

•  oppii kohteliasta kommunikointia  

Oppimaan oppiminen: 
Oppilas  

• oppii huolehtimaan kouluvälineistään ja 
kotitehtävistään  

• opettelee parityöskentelyä  
• opettelee käyttämään oppikirjojaan 

itsenäisesti  
• harjoittelee itsearviointia  

Tilanteet ja aihepiirit   

Esimerkiksi  

• esittäytyminen  
• tervehtiminen  
• värejä  
• numerot 1-100  
• eläimiä  
• harrastuksia  
• perhesanoja  
• asumiseen liittyviä sanoja  
• säätiloja  
• viikonpäivät  
• kellonaika tasatunnein  
• ruokia ja juomia  
• adjektiiveja  
• koulusanoja  
• kehonosia  
• luontosanoja  
• maiden nimiä  

Rakenteet   

• be-verbi alustavasti  
• have-verbi alustavasti  
• prepositioita 
• yleispreesens 
• säännöllinen monikko  
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Viestintästrategiat 
Oppilas  

• tutustuu kohdekielen kirjoitus- ja 
äänneasujen erilaisuuteen  

• opettelee ääntämismerkit  
• harjoittelee parityöskentelyä, 

mahdollisuuksien mukaan myös 
tietokonetyöskentelyä  

 

Englannin kieli  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas  

• oppii ymmärtämään myös lyhyitä 
lauseita, kysymyksiä ja kehotuksia  

• opettelee kysymään ja vastaamaan 
henkilökohtaisissa asioissa lyhyesti  

• oppii ymmärtämään lyhyitä ja 
yksinkertaisia tekstejä  

• opettelee kirjoittamaan lyhyitä lauseita 
itsestään ja lähipiiristään  

Kulttuuritaidot:   
Oppilas  

• oppii kertomaan omasta elämästään ja 
lähiympäristöstään  

• oppii kohteliasta kommunikointia 
laajemmin  

Oppimaan oppiminen: 
Oppilas  

• huolehtii kouluvälineistään ja 
kotitehtävistään  

• opettelee edelleen parityöskentelyä  
• osaa käyttää oppikirjojaan ja niiden 

sanastoja  
• harjoittelee itsearviointia  

Tilanteet ja aihepiirit  

Esimerkiksi:  

• 3. luokan sanavaraston syventäminen  
• aakkoset  
• oppiaineet  
• kulkuneuvoja  
• vuodenajat  
• kuukaudet  
• kellonajat  
• hedelmiä ja vihanneksia  
• ostossanastoa  
• vaatesanoja  

Rakenteet   

• be -verbi laajemmin  
• have -verbi laajemmin  
• epäsäännöllinen monikko  
• prepositioita  
• omistuspronominit  

Viestintästrategiat  

• syvennetään 3. luokan taitoja  

 

Englannin kieli  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  
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Kielen taidot:  
Oppilas  

• oppii ymmärtämään yksinkertaisia 
keskusteluja  

• opettelee kysymään ja vastaamaan 
omaan elämänpiiriinsä kuuluvissa 
asioissa  

• harjoittelee ymmärtämään tekstiä, 
jossa on joitakin tuntemattomia sanoja
  

• harjoittelee kirjoittamaan lyhyitä 
viestejä  

Kulttuuritaidot: 
Oppilas  

• oppii 3. ja 4. luokilla mainittujen 
tavoitteiden lisäksi vertaamaan oman 
maan ja kohdemaan kulttuurin 
keskeisiä eroja alustavasti  

Oppimaan oppiminen: 
Oppilas  

• opettelee 3. ja 4. luokilla mainittujen 
tavoitteiden lisäksi 
pienryhmätyöskentelyä  

• opettelee tekemään pieniä omia 
tuotoksia  

• tekee itsearviointia  

Tilanteet ja aihepiirit   

• edellisten luokkien asioiden syventäminen 
sanavarastoa laajentaen  

• ammatteja  
• kieliä  
• matkasanastoa  
• Iso-Britannia  

  Rakenteet   

• preesens  
• do- ja does -sanojen käyttö  
• järjestysluvut  

 Viestintästrategiat   

• kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
vastaanottamis-, tuottamis- ja 
vuorovaikutusstrategiat  

 

Englannin kieli  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot: 
 Oppilas  

• oppii ymmärtämään yksinkertaista 
puhetta, joka liittyy hänen välittömään 
elämänpiiriinsä  

• oppii kertomaan lyhyesti itsestään ja 
lähipiiristään  

• oppii ymmärtämään pääajatuksia 
yksinkertaisesta tekstistä, joka sisältää 
vieraita sanoja  

• oppii kirjoittamaan yksinkertaisia 
viestejä ja kertomuksia  

Kulttuuritaidot:   

Tilanteet ja aihepiirit   

• edellisten asioiden syventäminen 
sanavarastoa laajentaen  

Rakenteet  

• imperfekti  
• adjektiivien vertailumuodot  
• sanajärjestys 
• lauseiden yhdistäminen 
• sanojen johtaminen 

Viestintästrategiat  

• kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
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Oppilas  

• tunnistaa oman maan ja kohdemaiden 
kulttuurien keskeisiä eroja  

Oppimaan oppiminen: 
Oppilas  

• oppii mahdollisuuksiensa mukaan  
• toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi 

kielenoppimistilanteissa  
• kielen opiskelun keskeisiä 

harjoittelumuotoja, esim. uusien 
sanojen ja rakenteiden käyttöä omissa 
tuotoksissa sekä sanojen ja sanontojen 
merkityksen päättelyä asiayhteydestä  

• käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, 
sanakirjaa ja muita 
tiedonhankintavälineitä  

• arvioimaan työskentelyään ja 
kielitaitonsa eri alueita suhteessa 
annettuihin tavoitteisiin  

vastaanottamis-, tuottamis- ja 
vuorovaikutusstrategiat  

 

Englannin kieli, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  
Opetuksen tehtävänä on, että oppilaan kielitaito laajenee vaativampiin sosiaalisiin tilanteisiin sekä 
harrastuksien, palveluiden ja julkisen sektorin alueelle. Kirjoitetun kielen osuus opetuksessa kasvaa 
hiukan. Oppilaan taito toimia kohdekulttuurin edellyttämällä tavalla kasvaa ja hän hankkii lisää kielten 
opiskelulle ominaisia strategioita.  

 
 

Englannin kieli  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas oppii  

• ymmärtämään omaan 
elämänvaiheeseensa liittyviä 
yleiskielisiä keskusteluja ja tekstejä,  

• ymmärtämään myös laajempaa 
yleistietoa sisältävää puhetta ja tekstiä  

• kertomaan omasta itsestä ja 
lähipiiristään sekä itselleen tärkeistä 
asioista suullisesti ja kirjallisesti,  

• selviytymään suullisesti omaan 
välittömään elämänpiiriin liittyvissä 
keskustelutilanteissa, vuosiluokalla 

Tilanteet ja aihepiirit   

• LÄHIYMPÄRISTÖ JA SIIHEN KUULUVAT 
TUTUT HENKILÖT, ASIAT JA TOIMINNOT 

• esim. asuminen, sukulaisuus, 
lemmikit, kotityöt  

• tien kysyminen ja neuvominen  
• KOULU JA OPPILASTOVERIT SEKÄ 

OPETTAJAT  
• esim. ystävyyssuhteet, opiskelutavat  
• erilaisuuden hyväksyminen, ihmisen 

kuvailu  
• ASUMINEN MAALLA JA KAUPUNGISSA  

• esim. tutustuminen uusiin ihmisiin, 
itsensä esittely  
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opiskeltujen sisältöjen puitteissa  

Kulttuuritaidot:  
Oppilas  

• tutustuu englanninkielisiin maihin ja 
niiden kulttuuriin  

• omaksuu tietoa oman ja 
kohdekulttuurin eroista ja 
yhtäläisyyksistä  

• harjoittelee englannille tyypillisiä, 
luontevia viestintätapoja  

Oppimaan oppiminen:  
Oppilas  

• harjaantuu tehokkaan kielenopiskelun 
työtapoihin  

• saa tietoa erilaisista 
opiskelustrategioista  

• osallistuu aktiivisesti kielen suulliseen 
harjoitteluun pari- ja 
pienryhmätilanteissa  

• opettelee arvioimaan omaa 
työskentelyään ja suhteuttamaan sitä 
omiin tavoitteisiinsa  

• ASIOINTITILANTEET  
• ostosten teko  

Rakenteet:   

• verbin perusaikamuodot  
• persoonapronominien omistus- ja 

objektimuodot  
• genetiivi, artikkelien peruskäyttö  
• ajan ja paikan prepositioiden käyttöä  
• epämääräisen ajan adverbit  

Viestintästrategiat:   

• Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
vastaanottamis-, tuottamis- ja 
vuorovaikutusstrategiat  

Kulttuuritaidot  

• Australia  
• Thanksgiving-perinne USA:ssa  

 

 

Englannin kieli  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

7. luokalla mainittujen lisäksi:  

Kielen taidot:  
Oppilas oppii  

• ymmärtämään omaan 
elämänvaiheeseensa liittyviä 
yleiskielisiä keskusteluja ja tekstejä  

• ymmärtämään myös laajempaa 
yleistietoa sisältävää puhetta ja tekstiä  

• kertomaan omasta itsestä ja 
lähipiiristään sekä itselleen tärkeistä 
asioista suullisesti ja kirjallisesti  

• selviytymään suullisesti omaan 
välittömään elämänpiiriin liittyvissä 
keskustelutilanteissa vuosiluokalla 
opiskeltujen sisältöjen puitteissa  

Kulttuuritaidot:  

Tilanteet ja aihepiirit   

• KOULU, OPPILASTOVERIT JA 
OPETTAJAT 
- esim. oppiaineet, koulukiusaaminen, 
kouluruokailu 
 

• ASIOIMINEN ERI TILANTEISSA   
- vaateostoksilla, lääkärissä, 
matkatoimistossa, lippua ostamassa,  
- hotellissa, löytötavaratoimistossa, 
poliisiasemalla, ravintolassa 
 

• VAPAA-AJAN VIETTO JA 
HARRASTUKSET 
- esim. matkailu, tutustuminen eri 
harrastuksiin, omasta harrastuksesta 
kertominen 
 

• JULKISET PALVELUT 
- ks. asioiminen eri tilanteissa 
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Oppilas  

• jatkaa tutustumista englanninkielisiin 
maihin ja niiden kulttuuriin  

• omaksuu tietoa englannin kielen eri 
varianteista ja niiden eroista ja 
harjoittelee toimimaan kohteliaasti 
erilaisissa viestintä- ja 
palvelutilanteissa  

Oppimaan oppiminen:  
7. luokalla mainittujen tavoitteiden lisäksi 
oppilas  

• harjoittelee itsenäistä työskentelyä 
ohjeiden mukaan  

• lisää taitojaan kielen suullisen 
harjoittelun eri työtavoissa  

• tutustuu viestintäteknologian tarjoamiin 
mahdollisuuksiin kielenopiskelun 
tukena  

• oppii käyttämään äidinkieltään ja muita 
osaamiaan kieliä hyväksi 
päättelytilanteissa  

• syventää taitojaan analysoida omaa 
oppimistaan suhteessa tavoitteisiin  

 
• TERVEYS JA HYVINVOINTI 

- esim. liikunta, sairaudet 
 

• TEINI-IKÄ JA NUORTEN MAAILMA 
- esim. ihmissuhteet, nuorten ongelmat  

Rakenteet  
Aikaisemmin opiskeltujen lisäksi:  

• VERBIT:  
- konditionaali, futuuri, apuverbit  

• PRONOMINIT 
- relatiivi-, indefiniitti- ja refleksiivipronominit 

• LAUSEOPPI: 
- sanajärjestys, liitekysymys  

Viestintästrategiat   

• Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
vastaanottamis-, tuottamis- ja 
vuorovaikutusstrategiat  

Kulttuuritaidot   

• Uusi Seelanti  
• Irlanti                      
• Britti- ja amerikanenglannin erot  

 

 

Englannin kieli  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielen taidot:  
Oppilas oppii  

• ymmärtämään omaan 
elämänvaiheeseensa liittyviä 
yleiskielisiä keskusteluja ja tekstejä  

• ymmärtämään myös laajempaa 
yleistietoa sisältävää puhetta ja tekstiä  

• kertomaan omasta itsestä ja 
lähipiiristään sekä itselleen tärkeistä 
asioista suullisesti ja kirjallisesti  

• selviytymään suullisesti omaan 
välittömään elämänpiiriin liittyvissä 
keskustelutilanteissa vuosiluokalla 
opiskeltujen sisältöjen puitteissa  

Kulttuuritaidot  
Oppilas  

Tilanteet ja aihepiirit:  
• PERUSTIEDOT OMASTA 

KULTTUURISTA                       
• OPISKELU, TYÖ JA ELINKEINOELÄMÄ 

- esim. jatko-opinnot, työharjoittelu, 
työpaikan hakeminen, työpaikkahaastattelu  
   

• KESTÄVÄ KEHITYS 
- ympäristötietoutta                                          

• TIEDOTUSVÄLINEET  
- tv, sanomalehdet, mainonta, elokuva, 
kirjallisuus  
   

• KULTTUURIEN KOHTAAMINEN 
-siirtolaisuus ja pakolaisuus  

Rakenteet  
7. ja 8. luokalla opiskeltujen lisäksi:  

• VERBIT: 
- passiivi, 2. konditionaali, perusmuodon ja 
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• jatkaa tutustumista englanninkielisiin 
maihin ja niiden kulttuuriin  

• oppii kertomaan omasta kulttuuristaan 
kohdekielellä  

• laajentaa tietämystään kohdekieltä 
puhuvista maista  

Oppimaan oppiminen  
Oppilas  

• oppii ottamaan vastuuta omista 
opiskelustrategioistaan  

• lisää tietojaan oppimistyyleistä, 
suhteuttaa niitä omaan työskentelyynsä 

• oppii käyttämään 
kompensaatiostrategioita korvaamaan  

• kielitaitonsa puutteita  
• tutustuu viestintäteknologian tarjoamiin 

mahdollisuuksiin kielenopiskelun 
tukena  

• syventää taitojaan analysoida omaa 
oppimistaan suhteessa tavoitteisiin  

ing -muodon käyttö, apuverbejä 
 

• SUBSTANTIIVIT: 
- artikkelit maantieteellisten sanojen 
yhteydessä, yksikkömuotoiset substantiivit  
   

• LAUSEOPPI: 
- epäsuora kysymyslause  
 

• PALJOUSSANAT  
Viestintästrategiat  

• Kielitaidon kehitysvaiheeseen sopivat 
vastaanottamis-, tuottamis- ja 
vuorovaikutusstrategiat  

Kulttuuritaidot  
• Suomi         
• USA                          
• Eri taiteenlajien edustajia kielialueen maista 

 

7.5.2 B2-kieli, valinnainen kieli 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Valinnaista B2-kieltä opiskellaan Loviisan suomenkielisessä perusopetuksessa 8. ja 9. 
vuosiluokalla.   

Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit                2 2 4 

 

 

Kielitaidon tasojen kuvausasteikko on liitteenä (liite 5). 

Valinnainen B2 -kieli: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 
 

Valinnainen B2 -kieli  8. ja 9. luokat 
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 Viikkotuntimäärä:   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

 

 Yleinen tavoite  
Kurssin tavoitteena on hankkia perusta käyttökelpoiselle kielitaidolle ja tutustuttaa oppilaat 
kohdemaan kielialueen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla pyritään kehittämään 
puhevalmiutta ja opiskellaan perussanasto, jonka avulla selviää arkipäivän tilanteissa. 
Tämän ohella opiskellaan peruskielioppi, joka on pohjana jatko-opinnoille. 
  
Arviointi  
Oppilaan arviointi perustuu hänen taitoihinsa kuullun, lukemisen, puhumisen ja 
kirjoittamisen alueilla. Oppilaan tuntiaktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja myönteinen 
asenne kielenopiskeluun otetaan arvioinnissa huomioon. 
 

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito  
• Kaksivuotisen oppimäärän tavoitteena 

on saavuttaa peruskielitaito, jolla 
oppilas selviytyy erilaisissa arkielämän 
tilanteissa.  

• Oppilas tutustuu kyseisen kielen 
sanastoon sekä ominaispiirteisiin esim. 
ääntämisessä, aakkosissa ja 
rakenteissa.  

Kulttuuritaidot  
• Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen 

omaan kielialueeseen; sen maihin, 
niiden historiaan, elämäntapaan, 
maantietoon ja kulttuuriin.  

Oppimisstrategiat  
• Oppilasta kannustetaan rohkeasti 

osallistumaan kielenkäyttötilanteisiin 
opintojen alusta alkaen.  

• Oppilas oppii hyödyntämään aiempia 
vieraiden kielten opintojaan uuden 
vieraan kielen opiskelussa.  

Viestintästrategiat  
• Oppilas oppii kohteliaan kielenkäytön ja 

sen merkityksen kyseisellä kieli- ja 
kulttuurialueella.  

Tilanteet ja aihepiirit:   
• esittäytyminen ja tervehtiminen  
• itsestä omasta perheestä ja kodista sekä 

harrastuksista kertominen  
• tavallisimmat ostos- ja asioimistilanteet  

Rakenteet   
• Kahdeksannella vuosiluokalla opitaan 

perustaidot ääntämisessä sekä 
lauseenmuodostamisessa.  

• Oppilas oppii verbiopin perusteet ja oppii 
näin ollen lyhyitä lauseita käyttäen 
ilmaisemaan itseään aihepiiriin sopivalla 
tavalla.  

• Yhdeksännellä vuosiluokalla laajennetaan 
aiemmin opittuja rakenteita. Oppilas oppii 
kertomaan aihepiireihin liittyvistä asioista 
myös menneessä ajassa.  

 

 

 

7.5.3 Aihekokonaisuudet kielten opetuksessa 
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Aihekokonaisuuksien nivoutumista kieltenopetukseen voidaan tarkastella kaikkien kielten 
opetusta koskevana, yhtenä kokonaisuutena.    
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • nivoutuu kielten opetukseen lähinnä välillisesti, osana 
oppimaan oppimisen sisältöjä. Tällöin käsittelyyn 
tulevat opiskelutaidot, itsensä kehittäminen kielen 
oppijana sekä oppilaan rooli erilaisissa pari- ja 
ryhmätyötilanteissa ryhmän jäsenenä.    

Viestintä ja mediataito   • on myös mukana kaikessa kielenopetuksessa 
viestinnän osalta: tarkoitus on harjoittaa oppilaiden 
kykyä tuottaa ja vastaanottaa viestejä kohdekielellä.  

• Oppilaiden maailmassa suuri osa vieraskielisistä 
viesteistä välittyy jonkin median kautta. Lähinnä A1-
kielessä eri medioita tarkastellaan lähemmin.    

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Tämän aihekokonaisuuden voi sanoa esiintyvän 
läpäisyperiaatteella kaikilla luokka-asteilla.   

• Kieltenopetus antaa paitsi kielellisiä valmiuksia, myös 
tietoa kielialueen maista ja niiden kulttuureista sekä 
valmiuksia viestintään.    

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• kytkeytyy lähinnä päättövaiheen opintoihin.   
• Oppilaille annetaan tietoa aihepiirin sanastosta 

kohdekielellä ja ohjataan heitä pohtimaan omaa 
toimintaansa suhteessa ekologisiin periaatteisiin ja 
omaa tulevaisuuttaan ympäristökysymysten ja 
kestävän kehityksen periaatteiden valossa.    

Teknologia  ja  ihminen  • esiintyy lähinnä sanastotasolla: oppilaalle annetaan 
välineitä käsitellä teknologiaan liittyviä aiheita 
kohdekielellä.    

• Tietoteknisten laitteiden mahdollisuudet kielten 
opiskelun tukena tuodaan esiin.  

 

7.6 Matematiikka 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Matematiikkaa opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 1-9. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat: 

Luokka -aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht.  
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viikkotunnit  4 4 4 4 4 4 3 3 4 34 

 

 
Tavoite  
Tavoitteena on saada oppilas ymmärtämään matematiikan merkitys käytännön elämässä omien 
havaintojen ja omantoiminnan kautta. Näin herätetään kiinnostus matematiikkaan oppiaineena, 
joka vaatii ja kehittää ongelmanratkaisutaitoja. 
 
Keskeistä on peruslaskutoimitusten oppiminen ja niiden soveltaminen matemaattisiin ongelmiin 
sekä ongelmien mallintaminen ja esittäminen systemaattisesti matematiikan kielellä. Oppilasta 
totutetaan samalla vähitellen käyttämään täsmällistä matemaattista kieltä. 
 
Peruskoulun tavoitteena on antaa oppilaalle sellaiset matemaattiset perustiedot ja -taidot, jotka 
antavat valmiudet jatko-opintoihin ja selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä.  
 
Tavoitteena ovat myös hyvät ajattelu-, päättely-, perustelu- ja kommunikaatiotaidot.  

Työtavat  
Oppilasta totutetaan kokeilevaan, keksivään ja tutkivaan työskentelyyn sekä ongelmien muotoiluun 
ja ratkaisemiseen ja näissä tilanteissa suoriutumiseen.  
 
Opetuksessa käytetään mahdollisimman paljon konkreettisia apuvälineitä ja malleja hahmottamaan 
lukualueita, käsitteitä, kappaleita ja konkretisoimaan ajatuksia ongelman ratkaisussa. 

  
 

Matematiikka, vuosiluokat 1-2 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Vuosiluokkien 1−2 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, keskittymisen, kuuntelemisen ja kommunikoinnin harjaannuttaminen sekä 
kokemusten hankkiminen matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden muodostumisen perustaksi. 

 
 

Matematiikka  1. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 4 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas 

• tuntee lukumäärät, lukusanat ja 
numerosymbolit alueella 0-100  

• osaa vertailla, luokitella, asettaa 

Luvut ja laskutoimitukset 
 

• lukumäärä, lukusana  ja numerosymbolit   0 
– 100  

• lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, 
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järjestykseen, hajottaa ja koota lukuja 
konkreettisin välinein.  

• ymmärtää kymmenjärjestelmän 
rakentumisen periaatteen.  

• osaa laskea yhteen- ja 
vähennyslaskuja luonnollisilla luvuilla 
0-100 sekä ymmärtää niiden välisen 
suhteen.  

• osaa valita kunkin tehtävän 
suorittamiseen tarvittavan  laskutavan.  

• osaa jakaa luvun konkreettisten 
välineiden avulla.  

• osaa jakaa kokonaisen yhtä suuriksi 
osiksi (murtoluvun käsitteen 
pohjustaminen).   

• osaa automaattisesti täydentää ns. 
kymppiparit.  

• opettelee kuvaamaan sanallisesti, 
kuvallisesti ja matemaattisin merkein 
omia ajatuskulkujaan ja 
ratkaisumallejaan   

järjestykseen asettelu (<, =, >, lukusuora)  
• lukujen hajottaminen ja kokoaminen 

konkreettisilla välineillä  
• kymmenjärjestelmän rakentuminen  

(kymmenjärjestelmävälineet)  
• yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0 - 

100  sekä näiden laskutoimitusten väliset 
yhteydet  

• yksinkertaisia jakolaskuja konkreettisin 
välinein  

• kymppiparit  
• päässälaskuja  

Algebra  
Oppilas  

• osaa muodostaa lukujonoja (kasvavia, 
väheneviä, parillisia, parittomia).  

• osaa tulkita kuvista 
säännönmukaisuuksia, suhteita ja 
riippuvuuksia.   

Algebra 
 

• lukujonoja: kasvavat, vähenevät, parilliset, 
parittomat  

• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja 
riippuvuuksien etsiminen kuvista   

Geometria  
Oppilas  

• tunnistaa geometrisia peruskuvioita ja 
kappaleita omasta elinympäristöstään.  

• osaa nimetä geometriset peruskäsitteet 
• osaa rakentaa, piirtää ja jäljentää 

kaksiulotteisia muotoja.  
• osaa tehdä yksinkertaisia peilauksia ja 

suurennoksia.  
• hahmottaa ja täydentää mielessään 

kolmiulotteisia kuvioita.  

Geometria  

• kaksiulotteiset muodot: ympyrä, kolmio, 
nelikulmio, monikulmio  

• kolmiulotteiset kappaleet: pallo, kuutio, 
suorakulmainen särmiö, ympyräkartio ja 
ympyrälieriö     

• kaksiulotteisten muotojen rakentelu, 
piirtäminen ja kopioiminen  

• yksinkertaiset peilaukset ja suurennokset 
(symmetria)  

• geometristen muotojen tunnistaminen 
ympäröivästä tilasta   

   

Mittaaminen  
Oppilas  

• tuntee mittaamisen periaatteen ja osaa 
käyttää tarvittavia mittavälineitä 
pituuden, massan ja tilavuuden 
määrittämiseksi.  

• tunnistaa 1, 2, 5 ja 10 euron rahat ja 
osaa laskea hintoja.  

Mittaaminen 
 

• mittaamisen periaate (viivain, mittanauha, 
punnukset, mitta-astiat)  

Mittayksiköt: 
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• tuntee  analogisesta kellosta tunnit ja 
minuutit.  

• oppii arvioimaan saamaansa tulosta.  

• pituusmitat: m, cm  
• hinta: €, 
• massa: kg, g  
• aika: h, min  
• tilavuus: l, dl  
• mittaustuloksen arviointi  

Tietojenkäsittely ja tilastot  
Oppilas 

• osaa etsiä, kerätä ja tallentaa 
yksinkertaisia tietoja.  

• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja 
diagrammeja.  

• osaa esittää kokoamansa tiedot  

Tietojenkäsittely ja tilastot 
 

• yksinkertaisten taulukoiden ja 
pylväsdiagrammien lukeminen  

• tietojen kerääminen, tallentaminen ja 
esittäminen pylväsdiagrammina  

 

 

Matematiikka   2. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 4 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas 

• oppii luonnollisten lukujen 
numerosymbolit lukualueella 100 – 
1000 ja ymmärtää paikkajärjestelmän.  

• osaa vertailla, järjestää, hajottaa ja 
koota lukuja.  

• varmentaa kymmenjärjestelmän  
rakentumista.  

• hallitsee kymmenylityksen yhteen- ja 
vähennyslaskuissa.  

• osaa laskea yhteen ja vähennyslaskuja 
kolminumeroisilla luvuilla  allekkain 
käyttäen muistinumeroa ja lainaamista. 

• ymmärtää kertolaskun idean ja osaa 
ulkoa kertotaulut 1-5 sekä 10.  

• ymmärtää alustavasti jakolaskun idean 
konkreettisten välineiden avulla.  

• kehittää päässälasku- ja 
päättelytaitojaan.  

Luvut ja laskutoimitukset  

• numerosymbolit  100-1000  
• lukujen ominaisuudet: vertaileminen, 

järjestykseen asettaminen, hajottaminen ja 
kokoaminen konkreettisin välinein  

• kymmenjärjestelmän rakentumisen 
varmentaminen  

• kymmenylityksen hallinta  
• yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0-

1000 (myös allekkain) ja laskutoimitusten 
välinen yhteys luonnollisilla luvuilla  

• kertolaskut 1-5, 10  
• yksinkertaisia jakolaskuja konkreettisilla 

välineillä  
• päässälaskuja  

Algebra  
Oppilas  

• harjoittelee vaikeutuvia lukujonoja.  
• oppii huomaamaan kuvista 

säännönmukaisuuksia, suhteita ja 
riippuvuuksia.  

Algebra  

• yksinkertaiset lukujonot (kasvavat, 
vähenevät, parilliset, parittomat, joka 
kolmas, neljäs tai viides, …)  

• säännönmukaisuuksien, suhteiden ja 
riippuvuuksien havainnointia kuvista  
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Geometria  
Oppilas  

• havainnoi, kuvailee ja oppii nimeämään 
kolmiulotteisia geometrisia kappaleita 
ympäristössään.  

• oppii määrittelemään pisteen, suoran, 
janan, sivun, kulman ja kärkipisteen.  

• oppii geometriset peruskäsitteet 
puolisuora ja murtoviiva.  

Geometria 
 

Jo opittujen taitojen syventäminen.  
 
Lisäksi: 

• piste, suora, jana  
• kolmion ja neliön perusominaisuudet: sivu, 

kulma, kärkipiste 
• peruskäsitteet: murtoviiva ja puolisuora  

Mittaaminen  
Oppilas  

• osaa mitata massan, pinta-alan ja 
tilavuuden.  

• osaa valita sopivan mittavälineen 
kuhunkin tehtävään ja käyttää sitä 
oikein.  

• oppii merkitsemään metrejä ja 
senttimetrejä sisältävän 
mittaustuloksen kahdella tavalla.  

• oppii arvioimaan saamaansa tulosta.  
• osaa vertailla ja muuntaa mittayksiköitä 

Mittaaminen  

Jo opittujen taitojen syventäminen. 

Mittayksiköt: 

• pituusmitat: km  
• aika: s 
• hinta: snt  
• vertailu ja muuntaminen   

Tietojenkäsittely ja tilastot  
Oppilas 

• osaa lukea yksinkertaisia taulukoita ja 
pylväsdiagrammeja.  

• oppii keräämään tietoja sekä 
tallentamaan ja esittämään niitä  
taulukoina ja pylväsdiagrammeina.  

Tietojenkäsittely ja tilastot 
 

Jo opittujen taitojen syventäminen.  

 

Matematiikka, vuosiluokat 3-5 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Vuosiluokkien 3−5 matematiikan opetuksen ydintehtävinä ovat matemaattisen ajattelun 
kehittäminen, matemaattisten ajattelumallien oppimisen pohjustaminen, lukukäsitteen ja 
peruslaskutoimitusten varmentaminen sekä kokemusten hankkiminen matematiikan käsitteiden ja 
rakenteiden omaksumisen pohjaksi. 

 
 

Matematiikka   3. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 4 vkt   
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Tavoitteet  Sisällöt  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• tutustuu lukualueeseen 0-10 000, 
ymmärtää lukujärjestelmämme 
kymmenjärjestelmänä ja 
paikkajärjestelmänä ja oppii lukemaan ja 
kirjoittamaan nelinumeroisia lukuja  

• oppii pyöristämään lukuja täysiksi 
kymmeniksi ja täysiksi sadoiksi  

Luvut ja laskutoimitukset  

• lukualue 0 -10 000, kymmenjärjestelmä  
• pyöristäminen täysiksi kymmeniksi ja 

sadoiksi  

Yhteen - ja vähennyslasku  

• harjoittelee nelinumeroisten lukujen 
yhteen- ja vähennyslaskua allekkain ja 
oppii lainaamaan peräkkäin sekä 
lainaamaan yhden ja kahden nollan yli  

• kertaa yhteen- ja vähennyslaskua 
päässälaskuna yksi - kolminumeroisilla 
luvuilla  

• harjoittelee käyttämään yhteen- ja 
vähennyslaskun matemaattisia termejä 
(summa, erotus jne. )  

Yhteen - ja vähennyslasku  

• nelinumeroisten lukujen yhteen- ja 
vähennyslaskua  

• yhteen- ja vähennyslasku päässä yksi - 
kolminumeroisilla luvuilla  

Kertolasku  

• muodostaa 6-10 kertotaulut ja harjoittelee 
käyttämään niitä sujuvasti myös sovellus 
ja ongelmatehtävissä  

• tutustuu kertolaskun nimityksiin  
• oppii kertomaan allekkain 

yksinumeroisella luvulla käyttäen useita 
muistinumeroita  

Kertolasku  

• 6-10 kertotaulut  
• kertolaskun nimitykset  
• allekkain kertominen yksinumeroisella 

luvulla  

 Jakolasku  

• ymmärtää jakolaskun käsitteen ja osaa 
käyttää ositusjakoon ja sisältöjakoon 
liittyviä erilaisia ajattelumalleja  

• oppii ratkaisemaan jakolaskuja käyttäen 
hyväksi kertotauluja ja kerto- ja 
jakolaskun yhteyttä  

• tunnistaa ja osaa käyttää jakolaskun 
kahta erilaista merkintätapaa  

• harjoittelee jakamista itsellään ja täydellä 
kymmenluvulla  

Jakolasku  

• jakolaskun käsite, ositusjako ja sisältöjako 
• jakolasku ja jakolaskun eri merkintätavat  
• luvun jakaminen itsellään ja täydellä 

kymmenluvulla.  

Aika  

• ymmärtää tunnin ja minuutin sekä tunnin 
ja vuorokauden välisen suhteen ja oppii 
tekemään helppoja muunnoksia näillä 

Aika  

• h- ja min- sekä h- ja d- muunnokset  
• kellonajan pistemerkintä  
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ajan yksiköillä  
• oppii ilmoittamaan kellonajan 

pistemerkintänä ja osaa sanoa 
pistemerkintänä annetun kellonajan 
arkikielellä  

• oppii tulkitsemaan helppoa aikataulua ja 
laskemaan lyhyen aikavälin 
päässälaskuna  

• aikataulu ja lyhyen aikavälin päässälasku  

Murtoluvut  

• ymmärtää tasajaon välttämättömyyden 
murtolukuja muodostettaessa  

• oppii yhdistämään murtoluvun kuvan, 
lukutavan ja merkinnän  

• järjestää samannimisiä murtolukuja 
keskenään suuruusjärjestykseen ja 
samanosoittajaisia murtolukuja 
keskenään suuruusjärjestykseen  

Murtoluvut  

• murtoluvun kuva, lukutapa ja merkintä  
• samannimisten suuruusjärjestys ja 

samanosoittajaisten suuruusjärjestys  

Algebra  
Oppilas  

• Oppilas tulkitsee ja kirjoittaa lukujonoja 

Algebra  

• lukujonot  

Geometria  
Oppilas  

• tutkii erilaisten geometristen kappaleiden 
ominaisuuksia  

• tutustuu tasogeometrian peruskäsitteisiin 
jana, suora, suorakulma, 
yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus  

• tunnistaa, piirtää ja luokittelee erilaisia 
monikulmioita  

• tutustuu symmetria-akseliin ja oppii 
piirtämään symmetrisen kuvion kaikki 
symmetria-akselit  

• mittaamista ja arviointia  
• oppii mittayksiköt mm, dm ja km  
• mittaa ja arvioi lähiympäristön kohteiden 

pituuksia ja massoja  

Geometria 
 

• geometriset kappaleet  
• jana, suora, suorakulma, 

yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus.  
• monikulmiot  
• symmetria-akseli  
• mm, dm ja km.  
• lähiympäristön pituuksia ja massoja  

Tietojenkäsittely ja tilastot  
Oppilas 

• harjoittelee etsimään, tulkitsemaan, 
muokkaamaan ja soveltamaan tietoa 
teksteistä, taulukoista ja diagrammeista  

Tietojenkäsittely ja tilastot 
 

• tekstit, taulukot ja diagrammit 

 

Matematiikka  4. luokka 
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 Viikkotuntimäärä: 4 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• ymmärtää viisi- ja kuusinumeroiset 
luvut lukujärjestelmässämme  

• oppii pyöristämään lukuja täysiksi 
tuhansiksi  

• oppii arvioimaan ja tarkistamaan 
laskutoimitusten tuloksia  

• oppii tutkimaan erilaisten vaihtoehtojen 
lukumäärän kokeilemalla  

Luvut ja laskutoimitukset  

• viisi- ja kuusinumeroiset luvut  
• pyöristäminen täysiksi tuhansiksi  
• laskutoimitusten tuloksien arviointi ja 

tarkistaminen   

Yhteen - ja vähennyslasku  

• osaa allekkain yhteen- ja 
vähennyslaskun muistinumeroineen ja 
lainaamisineen nelinumeroisilla luvuilla  

Yhteen - ja vähennyslasku  

• allekkain yhteen- ja vähennyslasku 
nelinumeroisilla luvuilla  

Kertolasku  

• hallitsee kertotaulut 0-10  
• harjoittelee allekkain kertomista 

kaksinumeroisella kertojalla  
• harjoittelee tasakymmen- ja 

tasasatalukujen kertomista keskenään  

Kertolasku  

• kertotaulut 0-10.  
• allekkain kertominen kaksinumeroisella 

kertojalla.  
• tasakymmen- ja tasasatalukujen 

kertominen keskenään.  

Jakolasku  

• harjoittelee kaksinumeroisen luvun 
jakamista yksinumeroisella luvulla 
päässälaskuna  

• oppii jakamaan useampinumeroisen 
luvun yksinumeroisella luvulla 
lukuyksiköittäin  

• oppii jakamaan luvun jakokulmassa 
yksinumeroisella jakajalla  

• oppii jakamaan nolliin päättyvän luvun 
10:llä, 100:lla, 1000:lla jne  

Jakolasku  

• kaksinumeroisen luvun jakaminen 
yksinumeroisella päässä  

• useampinumeroisen jakaminen 
yksinumeroisella lukuyksiköittäin  

• jakokulmassa jakaminen yksinumeroisella 
jakajalla  

• nolliin päättyvän luvun jakaminen 10:llä, 
100:lla, 1000:lla jne  

Murtoluvut  

• oppii murtoluvun ja sekaluvun 
kuvamallin, symbolimerkinnän ja 
lukutavan  

• oppii muodostamaan murtoluvun 
joukkomallista ja merkitsemään 
murtoluvun lukusuoralle  

• oppii samannimisten murtolukujen 
yhteen- ja vähennyslaskun  

• osaa muuntaa massan ja pituuden 

Murtoluvut  

• murtoluvun ja sekaluvun kuvamalli, 
symbolimerkintä ja lukutapa  

• murtoluku joukkomallista ja merkintä 
lukusuoralle  

• samannimisten murtolukujen yhteen- ja 
vähennyslasku  

• massan ja pituuden murtolukumerkinnät 
pienemmiksi yksiköiksi ja 
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murtolukumerkintöjä pienemmiksi 
yksiköiksi ja desimaalimerkinnöiksi  

desimaalimerkinnöiksi  

Desimaaliluvut  

• ymmärtää desimaaliluvun käsitteen  
• osaa yhdistää yksi- ja 

kaksidesimaalisten lukujen kuvamallin, 
lukutavan ja numeromerkinnän  

• osaa järjestää suuruusjärjestykseen 
yksi- ja kaksidesimaalisia lukuja  

• ymmärtää murto- ja desimaaliluvun 
välisen yhteyden ja osaa ilmoittaa 
kymmenes- tai sadasosina olevan 
murtoluvun desimaalilukuna ja 
päinvastoin  

• oppii laskemaan kymmentä 
pienempien yksidesimaalisten lukujen 
yhteen- ja vähennyslaskuja 
päässälaskuna  

• oppii laskemaan kaksidesimaalisten 
lukujen yhteen- ja vähennyslaskuja 
allekkain  

• oppii muuntamaan eurot ja sentit 
desimaalimerkinnäksi ja päinvastoin 
sekä muuntamaan metrit ja senttimetrit 
desimaalimerkinnäksi ja päinvastoin  

Desimaaliluvut  

• desimaaliluvun käsite  
• yksi- ja kaksidesimaalisten lukujen 

kuvamalli, lukutapa ja numeromerkintä  
• yksi- ja kaksidesimaalisten lukujen 

suuruusjärjestys  
• murto- ja desimaaliluvun yhteys  
• kymmenes- tai sadasosina oleva murtoluku 

desimaaliluvuksi ja päinvastoin  
• yksidesimaalisten lukujen yhteen- ja 

vähennyslasku päässälaskuna (0 – 9,9)  
• kaksidesimaalisten lukujen yhteen- ja 

vähennyslasku allekkain  
• eurot ja sentit desimaalimerkinnäksi ja 

päinvastoin  
• metrit ja senttimetrit desimaalimerkinnäksi 

ja päinvastoin  

Aika  

• oppii käyttämään kalenteria ja 
merkitsemään päivämäärän  

• oppii vuorokauden, viikon, kuukauden 
ja vuoden väliset suhdeluvut ja oppii 
käyttämään niitä laskuissa  

• tuntee sekunnin ja minuutin välisen 
suhdeluvun ja osaa käyttää sitä 
muunnos-tehtävissä  

• harjoittelee arvioimaan lyhyitä 
aikavälejä  

Aika  

• kalenteri ja päivämäärä  
• d- ja vk- sekä kk- ja a- suhdeluvut  
• s- ja min- suhdeluku  

Algebra  
Oppilas  

• harjoittelee lausekkeen laatimista 
sanallisesta tehtävästä  

• palauttaa mieleen 
laskujärjestyssopimuksen ja 
harjoittelee laskemaan monivaiheisia 
lausekkeita vaiheittain 

Algebra  

• lauseke sanallisesta tehtävästä  
• laskujärjestyssopimus  
• monivaiheiset lausekkeet vaiheittain.  

Geometria  
Oppilas  

Geometria 
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• oppii tunnistamaan ja piirtämään 
terävän kulman, tylpän kulman, 
suorakulman ja oikokulman  

• oppii tunnistamaan ja piirtämään 
teräväkulmaisen, tylppäkulmaisen ja 
suorakulmaisen kolmion  

• osaa nelikulmioiden luokittelun  
• oppii suurentamaan ja pienentämään 

kuvion yhdenmuotoisena ja annetussa 
mittakaavassa  

• piirtää kuvalle peilikuvan peilaussuoran 
toiselle puolelle  

• terävä kulma, tylppä kulma, suorakulma ja 
oikokulma  

• teräväkulmainen, tylppäkulmainen ja 
suorakulmainen kolmio  

• nelikulmiot  
• suurentaminen, pienentäminen  
• yhdenmuotoisuus, mittakaava  
• peilikuva, peilaussuora  

Tietojenkäsittely ja tilastot  
Oppilas 

• harjoittelee taulukoiden, (pylväs-, viiva- 
ja lämpötila-) diagrammien ja 
karttapiirrosten tulkintaa ja 
diagrammien laadintaa sekä sanallisten 
tehtävien ratkaisemista  

• harjoittelee tietojen etsimistä ja 
tulkintaa kalenterista, tekstistä ja 
taulukoista 

Tietojenkäsittely ja tilastot 
 

• diagrammit  
• kalenteri, tekstit ja taulukot  

 

Matematiikka  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 4 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• varmentaa yhteen-, vähennys-, kerto- 
ja jakolaskun laskemisen 
päässälaskuna sekä algoritmein 
positiivisilla kokonaisluvuilla  

• ymmärtää jaollisuuden ja oppii 
soveltamaan jaollisuussääntöjä  

• oppii sulkeiden käytön  
• tutustuu negatiivisen kokonaisluvun 

käsitteeseen  
• osaa ratkaista lausekkeen oikeassa 

järjestyksessä  

Luvut ja laskutoimitukset  

• yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku 
päässä ja allekkain positiivisilla 
kokonaisluvuilla  

• jaollisuus ja jaollisuussäännöt  
• sulkeet ja laskujärjestys  
• negatiivisen kokonaisluvun käsite  

Yhteen- ja vähennyslasku  

• allekkain yhteen- ja vähennyslasku 
nelinumeroisilla luvuilla  

Murtoluvut  

• palauttaa mieleen murtoluvun 
pintamallin, joukkomallin ja 
lukusuoramallin tulkinnan ja käytön  

• oppii muuntamaan murtoluvun 
sekaluvuksi ja päinvastoin  

• oppii laventamaan ja supistamaan 
murtolukuja  

Murtoluvut  

• murtoluvun pintamalli, joukkomalli ja 
lukusuoramalli  

• murtoluku sekaluvuksi ja päinvastoin  
• murtoluvun laventaminen ja supistaminen  
• erinimisten murtolukujen yhteen- ja 

vähennyslasku  
• samannimisten sekalukujen yhteen- ja 
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• oppii laskemaan yhteen ja 
vähentämään toisistaan erinimisiä 
murtolukuja muuntamalla ne ensin 
samannimisiksi  

• oppii laskemaan yhteen ja 
vähentämään toisistaan samannimisiä 
sekalukuja  

• oppii kertomaan ja jakamaan 
murtolukuja luonnollisilla luvuilla  

• harjoittelee murtoluvun muuntamista 
desimaaliluvuksi ja päinvastoin  

vähennyslasku  
• murtolukujen kertominen ja jakaminen 

luonnollisilla luvuilla  
• murtoluku desimaaliluvuksi ja päinvastoin  

Desimaaliluvut  

• ymmärtää desimaaliluvun käsitteen ja 
oppii tunnistamaan lukusuoralta, 
lukemaan ja kirjoittamaan 
kolmidesimaalisia lukuja  

• harjoittelee desimaalilukujen yhteen- ja 
vähennyslaskua päässälaskuna ja 
allekkain  

• oppii desimaalilukujen kertomisen ja 
jakamisen luonnollisella luvulla 
päässälaskuna ja allekkain  

• oppii katkaisemaan päättymättömän 
jakolaskun ja pyöristämään osamäärän 
annetulle tarkkuudelle  

• oppii murtoluvun, desimaaliluvun ja 
prosenttiluvun välisen yhteyden  

Desimaaliluvut  

• desimaaliluvun käsite  
• kolmidesimaalisten lukujen käsittely  
• desimaalilukujen yhteen- ja vähennyslasku 

päässä ja allekkain  
• desimaalilukujen kerto- ja jakolasku 

luonnollisella luvulla päässä ja allekkain  
• päättymättömän jakolaskun katkaiseminen 

ja osamäärän pyöristäminen  
• murtoluvun, desimaaliluvun ja 

prosenttiluvun välinen yhteys  

Algebra  
Oppilas  

• oppii arviomaan laskun tulosta 
laskemalla sen päässälaskuna 
pyöristetyillä luvuilla  

• harjoittelee lausekkeen arvon 
laskemista laskujärjestyssopimusta 
noudattaen  

• harjoittelee lausekkeen laatimista 
sanallisesta tehtävästä  

• tutkii lukujen säännönmukaisuuksia, 
suhteita ja riippuvuuksia  

• oppii ratkaisemaan yhtälöitä ja 
epäyhtälöitä päättelemällä 

Algebra  

• laskun tuloksen arviointi laskemalla se 
päässä pyöristetyillä luvuilla  

• lausekkeen arvon laskeminen 
laskujärjestyssopimuksen mukaisesti  

• lausekkeen laatiminen sanallisesta 
tehtävästä  

• lukujen säännönmukaisuudet, suhteet ja 
riippuvuudet  

• yhtälöiden ja epäyhtälöiden päättelyratkaisu 

Geometria  
Oppilas  

• oppii piirtämään määrätynkokoisen 
ympyrän harpilla ja käyttämään harppia 
esim. kuusikulmion piirtämisessä  

• oppii mittaamaan kulman piirtokolmiolla 
ja piirtämään kolmion avulla 
määrätynkokoisen kulman  

Geometria 
 

• ympyrän piirtäminen harpilla  
• kulman mittaaminen piirtokolmiolla ja 

tietynkokoisen kulman piirtäminen kolmiolla 
• piirin ja pinta-alan laskeminen  
• mittaaminen ja mittavälineet  
• pituuden, massan, tilavuuden (vetomittana) 
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• tutustuu pinta-alan yksikköihin  
• tutustuu piirin ja pinta-alan laskemiseen 
• ymmärtää mittaamisen käsitteen ja 

oppii käyttämään erilaisia mittavälineitä 
• ymmärtää pituuden, massan ja 

tilavuuden (vetomitat) 
yksikköjärjestelmät 
kymmenjärjestelminä  

• oppii tekemään yksikkömuunnoksia 
joko käyttämällä yksikköjärjestelmän 
paikkakaaviota, yksiköiden 
luettelukeinoa tai yksiköiden välisiä 
suhteita  

• oppii ymmärtämään ja käyttämään 
pinta-alan yksiköitä  

• ymmärtää pinta-alayksiköiden välisen 
suhdeluvun 100 ja harjoittelee 
yksiköiden välisiä muunnoksia  

ja pinta-alan yksikköjärjestelmät  
• yksikkömuunnokset  
• milligramma ja millilitra  
• neliömillimetri, neliösenttimetri, 

neliödesimetri, neliömetri, aari, hehtaari ja 
neliökilometri  

• pinta-alayksiköiden suhdeluku 100 ja 
yksiköiden väliset muunnokset 

Tietojenkäsittely ja tilastot  
Oppilas 

• oppii laskemaan annettujen lukujen 
keskiarvon  

• tulkitsee ja tuottaa pylväs-, viiva- ja 
sektoridiagrammeja  

• tutustuu koordinaatistoon 

Tietojenkäsittely ja tilastot 
 

• keskiarvo  
• pylväs-, viiva- ja sektoridiagrammi  
• koordinaatisto  

 

Matematiikka, vuosiluokat 6-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Vuosiluokkien 6−9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden 
ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän 
matemaattisten ongelmien mallintaminen, matemaattisten ajattelumallien oppiminen sekä 
muistamisen, keskittymisen ja täsmällisen ilmaisun harjoitteleminen. 

 
 

Matematiikka  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  4 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ajattelun taidot ja menetelmät  
Oppilas  

• osaa esittää murtolukuja välineillä, 
kuvilla ja osaa hahmottaa 
konkreettisesta mallista murtoluvun 
paperille  

Ajattelun taidot ja menetelmät  

• murtolukujen hahmottaminen  
• desimaalilukujen järkevä tarkkuus  
• desimaalilukujen pyöristäminen  
• kirjainten käyttäminen ongelmissa  
• laskutoimituksien yhd. lausekkeeksi  
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• osoittaa murtoluvun ymmärtämistä  
• osaa arvioida desimaalilukujen 

pyöristämisen järkevällä tarkkuudella  
• osoittaa käsitteiden ymmärtämistä 

käyttämällä kirjaimia yksinkertaisten 
ongelmien ratkaisussa päättelemällä  

• osaa soveltaa matematiikkaa 
käytäntöön yhdistäen useampia 
laskutoimituksia samaan 
lausekkeeseen  

• osaa käyttää piirroksia ja välineitä 
geometrisen ajattelun tukena  

• osaa arvioida pituuksia, pinta-aloja ja 
tilavuuksia ja osaa yhdistää kyseisiä 
suureita ongelmien ratkaisuissa  

• piirrosten ja välineiden käyttö  
• pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien 

arviointi  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• tuntee lukujärjestelmän miljardiin asti  
• hallitsee peruslaskutoimitukset edellä 

mainituilla lukualueilla  
• osaa erinimisten ja samannimisten 

murtolukujen ja sekalukujen yhteen- ja 
vähennyslaskuja yksinkertaisilla luvuilla 

• osaa murtoluvun kertomisen 
luonnollisella luvulla  

• tuntee murtoluvun ja desimaaliluvun 
välisen yhteyden  

• osaa desimaalilukujen 
peruslaskutoimituksia yksinkertaisilla 
luvuilla  

• osaa desimaalilukujen katkaisemisen ja 
pyöristämisen järkevällä tarkkuudella  

• osaa käyttää yhdistettyjä 
laskutoimituksia sisältäviä lausekkeita 
soveltamistehtävissä  

• osaa matemaattiset ajan yksiköt ja 
aikavälin laskemisen  

• tuntee prosentin käsitteen ja osaa 
laskea prosenttiarvon, kun 
prosenttilukuna on ostoksilla yleisimmin 
käytetyt prosenttiluvut  

• osaa laskea päättelemällä 10 %, 20 %, 
25 %, 50 % ja 75 % luvusta  

Luvut ja laskutoimitukset  

• lukukäsite miljardiin asti  
• kokonaisluvut käsitteenä  
• murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku  
• murtoluvun kertominen luonnollisella luvulla 
• desimaalilukujen peruslaskutoimitukset  
• yhdistetyt laskutoimitukset  
• ajan yksiköt ja aikavälin laskeminen  
• prosentinkäsite ja prosenttiarvon 

laskeminen 

Algebra  
Oppilas  

• hallitsee yksinkertaisten yhtälöiden 
kirjoittamisen ja ratkaisemisen 
kokeilemalla sekä laskulausekkeen 
muodostamisen  

• osaa arvioida tuloksen mielekkyyttä  

Algebra  

• laskulausekkeen muodostaminen  
• yhtälöiden kirjoittaminen ja ratkaisu  
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Geometria  
Oppilas  

• tunnistaa ja osaa piirtää geometrisiä 
kuvioita, monikulmioita, ympyrän, ja 
suorakulmaisen särmiön ja tunnistaa 
niiden osat  

• osaa laskea suunnikkaan ja kolmion 
pinta-alan  

• osaa pinta-alayksiköt ja niiden 
muunnokset  

• osaa laskea suorakulmaisen särmiön 
tilavuuden  

• osaa tilavuuden yksiköitä ja niiden 
yhteyden aiemmin opiskeltuihin 
yksiköihin, esim. 1 dm3 = 1 litra 

Geometria 
 

• kuvioiden ja kappaleiden piirtäminen  
• suunnikkaan ja kolmion pinta-alat  
• pinta-alayksiköt  
• suorakulmaisen särmiön tilavuus  
• tilavuuden yksiköitä  
• pituuden, pinta-alan ja tilavuuden 

arvioimista 

Tilastot  
Oppilas  

• ymmärtää keskiarvon käsitteen ja osaa 
laskea keskiarvon  

Tilastot  

• keskiarvo käsitteenä ja keskiarvon 
laskeminen  

 

Matematiikka  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ajattelun taidot ja menetelmät  
Oppilas  

• osaa soveltaa oppimaansa valitsemalla 
oikean laskulausekkeen 
sovellustilanteissa.  

• osaa selostaa ja perustella 
laskutoimituksia ja ajatuskulkujaan.  

• osaa arvioida tuloksen järkevyyttä ja 
osaa valita tuloksen tarkkuuden ja 
yksikön.  

• ymmärtää kirjainten merkityksen ja 
tarkoituksenmukaisuuden 
matemaattisissa lausekkeissa.  

• osaa päätellä yksinkertaisesta 
väitteestä onko väite tosi vai epätosi.  

• huomaa eri tapauksien 
säännönmukaisuuksia.  

• osaa tulkita yksinkertaisen 
matemaattisen ongelman ja suunnitella 
ongelman ratkaisun matemaattisena 
lausekkeena.  

Ajattelun taidot ja menetelmät  

• loogista ajattelua vaativaa vertailua, 
järjestämistä, mittaamista, sääntöjen 
etsimistä  

• ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden 
käyttöä, esim. kolmiulotteiset 
murtolukumallit ja erilaiset pelit  

• matematiikan historiaa  

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

Luvut ja laskutoimitukset  
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• tuntee lukuihin, lukujoukkoihin ja 
laskutoimituksiin liittyviä käsitteitä, 
lukujen merkitsemistapoja ja lukujen 
ominaisuuksia sekä osaa käyttää niitä 
ajattelussaan ja kommunikoinnissa.  

• osaa laskea kokonais- ja 
desimaalilukujen peruslaskutoimitukset 
laskimella sekä yksinkertaisilla luvuilla 
myös paperia ja kynää käyttäen sekä 
päässä.  

• osaa arvioida laskemiensa tulosten 
järkevyyttä ja suuruusluokkia sekä 
osaa valita tulosten ilmoittamisessa 
sopivan tarkkuuden ja yksikön.  

• osaa selostaa ja perustella lukuihin ja 
laskutoimituksiin liittyviä 
ajatuskulkujaan päätelmiään ja 
laskelmiaan sekä suullisesti että 
kirjallisesti.  

• tuntee murtolukujen muunnokset ja 
peruslaskutoimitukset sekä osaa 
laskea murtolukulaskuja kynää ja 
paperia käyttäen.  

• tuntee tavallisimpien suureiden 
yksikköjärjestelmät ja osaa 
yksikkömuunnoksia.  

• osaa valita tarkoituksenmukaisen 
laskutavan sovellustilanteissa ja osaa 
käyttää laskinta apuneuvona 
jokapäiväisten matemaattisten 
ongelmien ratkaisussa.  

• osaa suunnitella ja muodostaa 
laskulausekkeen.  

• eri lukualueet: luonnolliset luvut, 
kokonaisluvut, rationaaliluvut ja reaaliluvut  

• vastaluku, itseisarvo ja käänteisluku  
• peruslaskutoimitukset  
• aikalaskut, aikaväli   

Algebra  
Oppilas  

• osaa laskujärjestyssäännöt.  
• osaa merkitä yksinkertaisia 

säännönmukaisuuksia 
kirjainlausekkeina, sieventää 
kirjainlausekkeita ja laskea niiden 
arvoja annetuilla kirjainten arvoilla. 

Algebra  

• lausekkeen muodostaminen ja sen 
sieventäminen, lausekkeiden yhteen-, 
vähennys-, kerto- ja jakolasku  

• laskujärjestys  
• muuttujan arvon sijoittaminen 

lausekkeeseen  
• kirjainlausekkeet   

Funktio  
Oppilas  

• osaa koordinaatistoon liittyvät 
nimitykset sekä järjestetyn lukuparin ja 
koordinaatiston pisteen vastaavuuden.  

• tietää, että matemaattisia riippuvuuksia 
voidaan kuvata koordinaatistossa.  

• osaa etsiä ja muodostaa riippuvuuksia 
ja sääntöjä. 

Funktio  

• koordinaatistoon liittyvät käsitteet ja 
lukuparin esittäminen koordinaatistossa  

• riippuvuuden havaitseminen ja esittäminen 
koordinaatistossa 
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Geometria  
Oppilas  

• osaa tavallisimmat geometriset 
peruskäsitteet ja -kuviot, tunnistaa ne 
ympäristössään sekä osaa niihin 
liittyvät nimitykset.  

• tietää ja tunnistaa esimerkiksi kulmiin, 
monikulmioihin ja ympyrään liittyviä 
merkintöjä ja käsitteitä.  

• osaa käyttää geokolmiota ja harppia  
geometristen kuvioiden piirtämiseen.  

Geometria 
 

• geometriset peruskäsitteet tasossa 
• monikolmioihin ja ympyrään liittyviä 

käsitteitä  
• säännölliset monikulmiot  
• geometrinen piirtäminen  
• symmetria suoran ja pisteen suhteen  

 

Matematiikka  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ajattelun taidot ja menetelmät  
Oppilas  

• osaa luokitella asioita  
• osaa muotoilla säännönmukaisuuden 

matemaattisena lausekkeena  
• osaa tulkita ongelman matemaattiseen 

esitysmuotoon ja ratkaista ongelman 
yhtälöä ja verrantoa käyttäen sekä 
arvioida tuloksen oikeellisuutta  

• osaa selostaa ja perustella 
ajatuskulkujaan, päätelmiään ja 
laskelmiaan sekä suullisesti että 
kirjallisesti.  

Ajattelun taidot ja menetelmät  

• matemaattisten tekstien tulkinta ja 
matemaattisen lausekkeen muodostaminen 

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien 
käsitteiden tulkinta ja käyttö  

• luokittelun ja järjestämisen käyttöä  
• loogista ajattelua vaativaa mallintamista ja 

rakentamista  
• matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• osaa muotoilla lukuihin ja suureisiin 
liittyviä tehtäviä tutuissa tilanteissa  

• osaa käyttää monipuolisesti 
laskutoimituksia ongelmien ja 
yhtälöiden ratkaisuun  

• osaa käyttää yksikkömuunnoksia 
sovellustehtävissä  

• osaa valita tulosten ilmoittamisessa 
sopivan tarkkuuden ja yksikön  

• ymmärtää lukujen suhteen ja 
verrannollisuuden  

• omaa hyvän peruslaskutaidon  

Luvut ja laskutoimitukset  

• suhde ja verrannollisuus  

Algebra  
Oppilas  

• tuntee polynomikäsitteen sekä 

Algebra  

• potenssimerkintä, potenssien laskusäännöt 
• neliöjuuri  
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polynomiin liittyvät nimitykset, ja osaa 
polynomien kertomisen vakiolla  

• tuntee ensimmäisen asteen epäyhtälön 
ja tutustuu epäyhtälöiden 
ratkaisemiseen 

• osaa sieventää algebrallisia 
lausekkeita  

• osaa muodostaa ja ratkaista 
ensimmäisen asteen yhtälön 
algebrallisesti  

• osaa muodostaa verrannon ja käyttää 
verrantoa ongelmien ratkaisemisessa  

• polynomin käsitteet  
• polynomien yhteen- , vähennys- ja 

kertolasku  
• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaisu 

algebrallisesti  
• vaillinaisen toisen asteen yhtälön 

ratkaiseminen 
• suhde ja verranto 
• lukujen ominaisuudet, lukujonot 

   

Geometria  
Oppilas  

• tietää, mitä tarkoittavat yhtenevyys, 
yhdenmuotoisuus, mittakaava ja 
tunnistaa yksinkertaiset yhtenevät, 
yhdenmuotoiset kuviot ympäristössään 

• osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta ja 
mittakaavaa tehtävien ratkaisussa  

• osaa käyttää yleisimpiä geometrisia 
käsitteitä ja nimityksiä suullisessa ja 
kirjallisessa esityksessään sekä 
ymmärtää nämä käsitteet puheessa ja 
kirjallisessa esityksessä  

• osaa piirin ja pinta-alan käsitteet,  
hallitsee niiden mittayksiköiden 
muunnokset ja laskukaavat sekä 
laskukaavojen soveltamisen  

• tietää suorakulmaisen kolmion 
ominaisuudet, Pythagoraan lauseen ja 
sen sovellukset.  

Geometria 
 

• monikulmion piiri ja pinta-ala  
• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  
• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet  
• Pythagoraan lause  
• Muistikolmiot  

 

Matematiikka  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 4 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ajattelun taidot ja menetelmät  
Oppilas  

• osaa päätellä eri ratkaisuvaihtoehtoja 
esim. taulukoita ja puu- tai 
polkudiagrammia käyttäen  

• osaa ilmaista loogista ajatteluaan 
oikeita termejä käyttäen kuten esim. ja, 
tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole 
olemassa  

• osaa suunnitella ongelman ratkaisun ja 
ratkaista yhtälöparin 

Ajattelun taidot ja menetelmät  

• ongelmien ratkaiseminen eri menetelmiä 
käyttäen  

• todistuksen pohjustaminen  
• loogista ajattelua vaativien sääntöjen ja 

riippuvuuksien etsiminen sekä niiden 
esittäminen  

• matematiikan historiaa 
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Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas  

• osaa arvioida laskemiensa tulosten 
järkevyyttä ja suuruusluokkia sekä 
osaa valita tulosten ilmoittamisessa 
tarkkuuden merkitsevien numeroiden 
tarkkuudella  

• ymmärtää prosentin käsitteen ja 
hallitsee peruslaskut prosenteilla 

Luvut ja laskutoimitukset  

• merkitsevät numerot  
• prosenttilaskenta  

Algebra  
Oppilas  

• osaa kertoa binomin binomilla  
• tunnistaa lukualueena määrittelyjoukon 

ja ratkaisujoukon  
• osaa ratkaista algebrallisesti ja 

graafisesti yksinkertaisen yhtälöparin ja 
käyttää yhtälöä sekä yhtälöparia 
ongelmien ratkaisemiseen  

• tuntee ensimmäisen asteen epäyhtälön 
ja tutustuu epäyhtälöiden 
ratkaisemiseen 

Algebra  

• polynomilaskentaa: binomin kertominen 
binomilla  

• määrittelyjoukko ja ratkaisujoukko 
lukualueena   

• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen 
algebrallisesti ja graafisesti 

Funktio  
Oppilas  

• ymmärtää riippuvuuskäsitteen sekä 
muuttuja- ja funktiokäsitteen  

• hallitsee koordinaatiston käytön  
• osaa piirtää suoran kulmakertoimen ja 

vakion avulla  
• osaa laskea funktion arvon ja funktion 

arvoa vastaavan muuttujan arvon   
• osaa muodostaa ympäröivästä 

maailmasta riippuvuutta esittävän 
lausekkeen ja kuvata sitä 
koordinaatistossa  

• osaa tulkita funktion kuvaajaa: funktion 
nollakohdat, funktion suurimman ja 
pienimmän arvon  

• osaa määrittää kahden suoran 
leikkauspisteen piirtämällä 

Funktio  

• riippuvuuden havaitseminen ja sen 
esittäminen muuttujien avulla  

• suoran piirtäminen kulmakertoimen ja 
vakion avulla  

• funktion käsite  
• yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja 

niiden kuvaajien piirtäminen 
koordinaatistoon funktionkuvaajan 
tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja 
pienin arvo, funktion kasvaminen ja 
väheneminen  

• epäyhtälö 

Geometria  
Oppilas  

• tunnistaa ja osaa piirtää kolmiulotteisia 
kappaleita  

• osaa kappaleen pinta-alan ja 
tilavuuden kaavat ja osaa laskea 
kaavojen avulla kappaleen 
kokonaispinta-alan ja tilavuuden  

Geometria 

 

• kappaleiden piirtäminen  
• avaruuskappaleen pinta-ala ja tilavuus  
• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion 

ratkaiseminen 
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• osaa käyttää trigonometriaa 
suorakulmaisiin kolmioihin liittyvissä 
tehtävissä ja soveltaa tätä taitoa 
käytännön elämän ongelmatilanteissa 

Tilastot ja todennäköisyys  
Oppilas  

• oppii ymmärtämään tilastojen 
merkityksen arkielämässä  

• osaa määrittää annetusta aineistosta 
sellaiset tilastolliset tunnusluvut kuten 
frekvenssi, keskiarvo, moodi ja 
mediaani  

• osaa laatia tilastollisesta aineistosta 
taulukon ja kuvata niitä erilaisilla 
diagrammeilla. Niiden laatimisessa voi 
käyttää apuna tietotekniikassa opittuja 
taitoja  

• osaa määrittää mahdollisten tapausten 
lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen 
empiirisen tutkimuksen 
todennäköisyydestä  

• ymmärtää todennäköisyyden ja 
satunnaisuuden merkityksen 
arkielämässä  

Tilastot ja todennäköisyys  

• todennäköisyyden käsite  
• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi  
• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin 

määrittäminen  
• hajonnan käsite  
• diagrammien tulkinta 

 

Aihekokonaisuudet matematiikan opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt   

Ihmisenä kasvaminen  • Koko opiskelu on ihmisenä kasvamista sekä yksilönä 
että ryhmän jäsenenä. Matematiikka tukee ajattelun ja 
ongelmanratkaisutaitojen kehittymistä sekä 
geometristen muotojen hahmottamista.  

• Oppilaan luottamuksen vahvistaminen omiin kykyihinsä 
• ja kiinnostuksen herättäminen oppiaineeseen 

sukupuolesta ja taustasta riippumatta.  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Opitaan, että matematiikka on kansainvälistä ja sen 
juuret ovat antiikissa. Se on monien keksintöjen ja 
esimerkiksi rakennustaiteen monumenttien 
suunnittelun perusta.  

Viestintä ja mediataito   • Opitaan esittämään selkeästi asioita ja suhtaudutaan 
kriittisesti omiin ja toisten ratkaisuihin.  

• Etsitään ratkaisuja ja tietoa muualta.  
• Harjaannutaan tulkitsemaan mediassa esiintyviä 

tilastoja ja niistä laadittuja diagrammeja sekä luomaan 
esitysgrafiikkaa itse.  

Osallistuva kansalaisuus ja • Opitaan käytännön ongelmia ratkaistaessa yrittäjyyden 
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yrittäjyys   vaatimaa sitkeyttä, päättelykykyä  ja uteliaisuutta sekä 
huomataan omat mahdollisuudet.  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• Opitaan havainnoimaan, pohtimaan ja laskemaan 
omaa kulutusta erilaisissa tilanteissa.  

• Ymmärretään kierrätyksen ja kestävän kehityksen 
ekologinen ja taloudellinen merkitys.  

• Huomataan, että matematiikasta on hyötyä  ympäristön 
•  ilmiöiden ja talouden lainalaisuuksien mallintamisessa 

ja tilastollisessa seurannassa.  

Teknologia  ja  ihminen  • Opitaan hyödyntämään opiskelussa tilanteeseen 
sopivia teknisiä välineitä ja laitteita (esim. laskinta ja 
tietokonetta).  

• Havaitaan, että matematiikka on apuväline 
luonnontieteen ja tekniikan numeeristen ongelmien  
ratkaisemisessa esimerkiksi teollisuusautomaatiossa, 
rakentamisessa, liikenteessä ja kodin suunnittelussa.  

 

7.7 Ympäristö- ja luonnontieto 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako 

Ympäristö- ja luonnontietoa opiskellaan vuosiluokalla 1-4. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  2 2 3 3           10 

 

 

Tavoitteet  

Ympäristö- ja luonnontieto on biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista 
koostuva integroitu aineryhmä, jonka opetukseen sisältyy kestävän kehityksen näkökulma. 
Opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja rakennettua 
ympäristöä, itseään ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta.  

 

 

Ympäristö- ja luonnontieto, vuosiluokat 1-4 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Ympäristö- ja luonnontiedon opetus tukeutuu tutkivaan ja ongelmakeskeiseen lähestymistapaan, 
jossa lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön ja oppilaaseen itseensä liittyvät asiat, ilmiöt ja 
tapahtumat sekä oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset. Kokemuksellisen ja 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

91 
 

elämyksellisen opetuksen avulla oppilaalle kehittyy myönteinen ympäristö- ja luontosuhde. 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon lähestymistavat ja sisällöt valitaan oppilaiden edellytysten ja 
kehitystason perusteella sekä siten, että opiskelutilanteissa voidaan työskennellä myös maastossa. 
Ympäristö- ja luonnontietoon liittyvät käsitteet voidaan jäsentää kokonaisuuksiksi, joissa 
tarkastellaan oppilasta, ympäröivää maailmaa ja hänen toimintaansa yhteisön jäsenenä. Näiden 
kokonaisuuksien opiskelu auttaa häntä ymmärtämään omaa ympäristöään sekä ihmisen ja 
ympäristön välistä vuorovaikutusta. 
 
Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna. 

 

Ympäristö - ja luonnontieto  1. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Eliöt ja elinympäristöt 
Oppilas oppii  

• tuntemaan lähiympäristönsä luontoa ja 
rakennettua ympäristöä  

• tekemään havaintoja luonnosta eri 
aisteja käyttäen  

• käyttämään eliöiden rakenteeseen ja 
vuodenaikoihin liittyviä käsitteitä  

• huolehtimaan ympäristöstään  

Mahdollisimman paljon oppitunteja 
luonnossa   

Oppilas  

• ymmärtää sopimusten ja sääntöjen 
olemassaolon ja pyrkii noudattamaan 
niitä.  

  Oppilas  

• hyväksyy, kunnioittaa ja arvostaa 
itseään ja muita sekä vahvistaa niitä 
edistäviä vuorovaikutustaitojaan.  

  Oppilas oppii 

• ryhmässä työskentelemisen taitoja  
• oikeanlaisen pukeutumisen periaatteita 

suhteessa vuodenaikaan ja säähän  
• toimimaan annettujen ohjeiden mukaan 

koulussa, lähiympäristössä ja 
liikenteessä  

• henkilökohtaisen hygienian hoitamisen 
perusteita ja syitä (mm. hampaiden ja 

Eliöt ja elinympäristöt  

• tutustuminen koti- ja koulualueeseen 
eliöiden elinympäristönä  

• koti ja koulualueen rakenteisiin 
tutustuminen  

• luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina  
• ruoan alkuperään ja tuottamiseen 

tutustutaan mahdollisuuksien mukaan  

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana   

• koti- ja koulualueen luonnonilmiöiden ja  
ihmistoimintojen havainnoiminen  

• lähiympäristön hahmottaminen ja 
havainnollistaminen esim. piirtämällä, 
rakentelemalla ja muovaamalla  

• Suomen karttakuva 
• vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyviä 

käsitteitä ja ilmiöitä; viikonpäivät ja 
kuukaudet  

Ympäristön ilmiöitä  

• sääilmiöitä  
• lämmönlähteiden tutkiminen ja lämpötilan 

mittaaminen  
• liikkeen tutkiminen  
• magneettiin ja hankaussähköön 

tutustuminen    

Ympäristön aineita  

• veden ja ilman ominaisuuksien tutkiminen  
• erilaisten materiaalien kuten lasin, muovin, 
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käsien pesu)  
• tapaturmilta välttymisen perusteita  
• hyviä käytöstapoja  
• turvallisen liikennekäyttäytymisen 

perusteita  

  Oppilas tutustuu 

• terveellisen ravinnon ja ruokailun 
merkitykseen  

• unen ja levon merkitykseen  
• hätätilanteissa toimimisen perusteisiin  

puun, paperin, metallien ja tekstiilien 
tutkiminen  

Ihmisen terveys ja turvallisuus  

• säännöt 
• kehon osat 
• terveellinen ruoka, hygienia 
• liikunta, pukeutuminen ja lepo 
• tunteet 
• liikenne, liikennemerkit 
• turvallinen koti 
• raha 
• ystävyys 
• internet 
• toiminta hätätilanteissa 

 
 

Ympäristö - ja luonnontieto  2. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii   

• tuntemaan luontoa ja rakennettua 
ympäristöä sekä havainnoimaan 
elinympäristön muutoksia  

• hankkimaan tietoa tutkimalla 
ympäristöä ja tekemällä yksinkertaisia 
kokeita  

• käyttämään niitä käsitteitä, joiden 
avulla ympäristöä  sekä siihen kuuluvia 
ilmiöitä selitetään  

• huolehtimaan ympäristöstään  
• ymmärtämään kartan perusperiaatteita  

Oppilas ymmärtää  

• sopimusten ja sääntöjen olemassaolon 
ja pyrkii noudattamaan niitä.  

Oppilas hyväksyy, kunnioittaa ja arvostaa 

• itseään ja muita sekä vahvistaa niitä 
edistäviä vuorovaikutustaitojaan.  

Oppilas  

• kehittää taitojaan  
• arvostaa itseään ja tovereitaan  

Eliöt ja elinympäristöt  

• eloton ja elollinen luonto  
• erilaisiin elinympäristöihin (niitty, pelto, 

metsä, puisto ja piha) tutustuminen  
• Loviisan alueen tyypillisiin kasvi-, sieni- ja 

eläinlajeihin tutustuminen  
• luonnon tutkiminen eri vuodenaikoina  

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana   

• luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman 
ympäristön eri osatekijöiden tunnistaminen  

• maiseman ja maaston keskeiset rakenteet 
• karttaan tutustuminen  
• maapallo ihmisen elinpaikkana  
• ympäristön säästäminen (vesi, energia, 

kierrätys) 

Ympäristön ilmiöitä  

• sääilmiöiden syiden tutkiminen  
• valon ja äänen sekä niiden lähteiden ja 

ominaisuuksien tutkiminen (kuulon ja näön 
suojeleminen)  

• liikkumisen tutkiminen  
• omaan elämänpiiriin kuuluvan teknologiaan 

tutustuminen: erityisesti sähkönkäyttö ja 
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Oppilas osaa  

• toimia erilaisissa ryhmissä  
• pukeutua oikein suhteessa 

vuodenaikaan ja säähän  
• toimia annettujen ohjeiden mukaan 

koulussa, lähiympäristössä ja 
liikenteessä  

• hyödyntää tietojaan henkilökohtaisen 
hygienian hoitamisen perusteista ja 
syistä (mm. hampaiden ja käsien 
pesusta)  

• välttää tapaturmia  
• toimia jalankulkijana ja pyöräilijänä 

liikenteessä  

Oppilas oppii  

• hyviä käytöstapoja  
• terveellisen ravinnon ja ruokailun 

merkityksen omalla kohdallaan  
• unen ja levon merkitykseen  
• hätätilanteissa toimimisen perusteita  
• huolehtimaan ympäristöstään  

Oppilas tutustuu  

• sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon  
• päihteiden välttämiseen  
• ihmisen kasvuun ja kehitykseen  

sähköturvallisuus  

Ympäristön aineita  

• veden kiertokulku luonnossa ja veden 
järkevä käyttö  

• erilaisten materiaalien säästävä käyttö ja 
kierrätys  

• aineen muuttumiseen tutustuminen esim. 
palaminen ja paloturvallisuus  

Ihmisen terveys ja turvallisuus  

• koulun ja luokan säännöt ja toimintatavat 
rikkomustapauksissa  

• erilaisia perheitä ja koteja  
• ruoka-aineiden luokittelu  
• ruoan tuottamiseen tutustuminen 

lähiseudulla mahdollisuuksien mukaan  
• omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen 
• hyvät tavat  
• ihmisen keho ja kasvu  
• ihmisen syntymä  
• liikenneturvallisuus 
• toiminta hätätilanteissa  

 

Ympäristö - ja luonnontieto 3. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• hankkimaan tietoa luonnosta ja 
ympäristöstä havainnoimalla, 
tarkkailemalla ja erilaisia 
lähdeaineistoja käyttämällä  

• kuvailemaan, vertailemaan ja 
luokittelemaan havaintojaan  

• laatimaan yksinkertaisia 
karttapiirroksia ja käyttämään 
kartastoa  

• käyttämään niitä käsitteitä, joiden 
avulla fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä 
kuvataan ja selitetään    

• psyykkistä ja fyysistä itsetuntemusta, 
itsensä ja muiden arvostamista ja 
sosiaalista osaamista  

Eliöt j a elinympäristöt   

• lähialueiden eliöiden lajintuntemuksen 
vahvistaminen  

• kasvien, sienten ja eläinten 
elämänvaiheisiin tutustuminen  

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana   

• maaston havainnollistaminen eri tavoin, 
erityisesti kartan ilmaisuun tutustuminen  

• Suomen maantietoon tutustuminen 
painottaen aluetta, joka levittäytyy 
Loviisasta 100 km:n päähän  
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• toimimaan ympäristössään turvallisesti 
ja itseään suojellen  

Ympäristön ilmiöitä   

• lämpöilmiöt ( jäähtyminen. siirtyminen, 
termospullo)  
• ääneen ja valoon liittyvät ilmiöt (äänen 
ja valon eteneminen, valon heijastuminen 
ja taittuminen)  
• magneettiset ja sähköiset ilmiöt 
(kompassi, taskulamppu)  
• yksinkertaiset koneet (vipu, pyörä, jousi 
ja kalteva taso)  
 

Ympäristön aineita  

• veden ominaisuuksien tutkiminen  

Ihmisen terveys ja turvallisuus   

• henkinen hyvinvointi ja mielenterveys  
• hyvät käytöstavat ja toisten huomioon 

ottaminen 
• rahan käyttäminen ja toisen omaisuuden 

kunnioittaminen  

 

Ympäristö - ja luonnontieto  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• tunnistaa lähialueiden keskeistä 
eliölajistoa ja oppii keräämään kasveja 
lähiluonnosta  

• ymmärtää elollisen ja elottoman 
luonnon eron  

• ymmärtää valon, veden ja lämmön 
merkityksen eliöille  

• tuntee  vuodenaikojen vaihtelun 
merkityksen  

• tietää, mistä ruoka-aineet ovat peräisin  
• arvostaa ja havainnoi luontoa  

Oppilas  

• ymmärtää maapallon ihmisen 
elinpaikkana  

• hahmottaa Suomen osana Pohjois-
Eurooppaa  

• tutustuu Pohjois-Euroopan   
• tuntee lämmön lähteitä ja niiden ilmiöitä 
• ymmärtää sähköisiä ilmiöitä 

yksinkertaisten kokeiden avulla  
• tutustuu kolmiorakenteen ja 

Eliöt ja elinympäristöt  

• kasvien ohjattu kerääminen esim. luokan 
yhteiseen kasvistoon  

• elollinen ja eloton luonto  
• valon, veden ja lämmön merkitys eliöille, 

yhteyttäminen   
• vuoden aikojen vaihtelu  
• ruoan alkuperä ja sen tuottaminen  

Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana   

• karttapallo, pituus- ja leveyspiirit  
• Pohjois-Euroopan kartta  
• Pohjois-Euroopan pinnanmuodot, vesistöt, 

kasvillisuus, valtiot ja elinkeinot   

Ympäristön ilmiöitä   

• lämmön tuottaminen ( kehon tuottama)  
• sähköiset ilmiöt (virtapiiri, hankaussähkö)  
• erilaisiin rakennelmiin tutustuminen (esim. 
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putkirakenteen lujuuteen  
• osaa tutkia veden ja ilman 

ominaisuuksia ja veden olomuodon 
muutoksia  

• tuntee säännöllisten elämäntapojen 
merkityksen hyvinvoinnille  

• ymmärtää yksilön oikeuden 
psyykkiseen ja fyysiseen 
koskemattomuuteen  

• osaa yksinkertaisia ensiaputaitoja  
• ymmärtää ja kunnioittaa muita 

kulttuureja  

polkupyörä)  

Ympäristön aineita   

• veden ja ilman tutkiminen aineina, aineiden 
kierto luonnossa   

Ihmisen terveys ja turvallisuus   

• ravinto, liikunta ja riittävä uni ja lepo  
• käytöstavat ja yhteiset säännöt  
• kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy  
• ensiaputaitojen kertaaminen  
• tutustuminen erilaisiin kulttuureihin  

 

Aihekokonaisuudet ympäristö- ja luonnontiedon 
opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • ihmisen kehoon sekä sen kasvuun ja kehitykseen 
tutustuminen  

• terveellisten elämäntapojen merkityksen oivaltaminen  
• itsensä ja toisten arvostaminen, kunnioittaminen ja huomioon 

ottaminen  
• ryhmässä työskentelemisen harjoitteleminen    

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• omaan lähiympäristöön ja kotiseutuun tutustuminen  
• vuotuisten juhlapäivien huomioiminen ja merkityksen 

ymmärtäminen  
• muiden maiden tapoihin ja elinoloihin tutustuminen    

Viestintä ja mediataito   • tietokoneiden hyödyntäminen  
• omien mielipiteiden ilmaiseminen ja niiden perusteleminen  
• kriittisyys mediatietoja kohtaan    

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• omaksuu koulun yhteiset säännöt ja noudattaa niitä  
• toimii aktiivisena ryhmän jäsenenä  
• oman toiminnan vaikutuksen ymmärtäminen koulussa ja 

lähiympäristössä    

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta  

• oman lähiympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä 
huolehtiminen  

• luonnonsuojelu  
• terveet elämäntavat  
• oman toiminnan vaikutus kanssaihmisiin ja eläimiin    

Ihminen ja teknologia   • yksinkertaisten ja monimutkaisten laitteiden hyödyntäminen 
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arkielämässä    

 

7.8 Biologia ja maantieto 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Biologiaa ja maantietoa opiskellaan vuosiluokalla 5-9. Viikkotuntimäärät yläkoulussa vuosiluokittain 
ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit          2 2 2 2 3 11 

 

 

Tavoitteet  
Biologian opetuksessa tutkitaan elämää ja sen ilmiöitä. Opetus järjestetään siten, että oppilas oppii 
tunnistamaan eliölajeja, ymmärtämään eliöiden ja niiden elinympäristöjen välistä vuorovaikutusta 
sekä arvostamaan ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Biologian opetuksen tavoitteena on 
ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana luontoa.  
 
Maantiedon opetuksessa tarkastellaan maapalloa ja sen erilaisia alueita. Opetuksen tulee auttaa 
oppilasta ymmärtämään luonnon ja ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja niiden välistä 
vuorovaikutusta eri alueilla. Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan 
maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan ja muualle maailmaan.  

 

Biologia ja maantieto, vuosiluokat 5-6 sisällöt ja tavoitteet 

Tavoite  

Biologian opetuksen tavoitteena on ohjata oppilasta tuntemaan myös itseään ihmisenä ja osana 
luontoa. Ulkona tapahtuvassa opetuksessa oppilaan tulee saada myönteisiä elämyksiä ja 
kokemuksia luonnosta sekä oppia havainnoimaan ympäristöä. Biologian opetuksen tulee perustua 
tutkivaan oppimiseen. Opetusta toteutetaan sekä maastossa että luokkahuoneessa. 
 
Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta Eurooppaan 
ja muualle maailmaan. Opetus järjestetään siten, että oppilas saa käsityksen luonnonympäristöjen 
ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maapalloa ja oppii arvostamaan niitä. Maantiedon 
opetuksen tulee luoda pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle suvaitsevaisuudelle ja 
kansainvälisyydelle. 
 
Vuosiluokilla 5–6 biologian ja maantiedon opetukseen integroidaan myös terveystiedon opetusta. 
Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja 
kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena prosessina sekä ihmisen ja hänen ympäristönsä 
välisenä vuorovaikutuksena. 
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Biologian ja maantiedon opetuksen tulee painottaa vastuullisuutta, luonnon suojelua ja 
elinympäristöjen vaalimista sekä tukea oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan 
sitoutuneeksi kansalaiseksi. 
 

Vuosiluokilla 5-6 biologia ja maantieto muodostavat yhden oppiaineen, joka arvioidaan yhdellä 
arvosanalla. 

 
Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna. 

 

Biologia  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Eliöt ja elinympäristö  
Oppilas  

• tunnistaa lähialueiden keskeistä 
eliölajistoa ja kerää  kasveja 
lähiluonnosta  

• tutkii eliöiden elinympäristöä ja 
ravintoketjuja 

• hahmottaa eliökunnan kokonaisuutta 

 

Eliöt ja elinympäristö   
 

• lähimaastojen eliöstön luokittelua ja 
tunnistamista 

• kasvien ohjattu kerääminen esim. luokan 
yhteiseen kasvistoon 

• yhteyttäminen 

  

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja 
kehitys  
Oppilas  

• tuntee ihmisen kehon rakennetta ja 
toimintaa  

• tutustuu ihmisen lisääntymiseen 
periaatteisiin  

• saa tietoa murrosikään liittyvistä 
tapahtumista  

• ymmärtää millaista on terveellinen 
ravinto  

• saa tietoa kehitystä haittaavista 
tekijöistä, kuten alkoholista, tupakasta, 
lääkkeiden väärinkäytöstä ja huumeista 

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja 
kehitys    

• solu elintoimintojen perusyksikkönä  
• ihmisen rakenne, elintoiminnot (erityisesti 

verenkierto), aistit, kasvu ja kehitys  
• terveellinen ravinto ja ravintoaineet  
• päihteiden haittavaikutukset  
• henkilökohtainen hygienia  
• hyvät tavat ja ihmissuhteet  

Luonnon ja ympäristön suojeleminen  
Oppilas 

• pyrkii suojelemaan luontoa  
• ymmärtää luonnon monimuotoisuutta  
• tutustuu jokamiehen oikeuksiin ja 

velvollisuuksiin  

Luonnon ja ympäristön suojeleminen    

• ympäristön tutkimista ja havainnointia  
• luonnonsuojelu, kestävä kehitys  
• kierrätys sekä koulussa että kotona, esim. 

kirpputoriin tutustuminen tai 
paperinkierrätykseen osallistuminen  

• tutustuminen erilaisiin kulttuureihin  
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Biologia  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Eliöt ja elinympäristö  
Oppilas  

• tunnistaa lähimetsien keskeistä 
eliölajistoa  

• tutustuu lähialueen eri metsätyyppeihin 
ja metsien hyötykäyttöön  

• tutustuu erilaisiin soihin 
• hahmottaa eliökunnan kokonaisuutta  

Eliöt ja elinympäristö   
 

• metsä elinympäristönä  
• kasvien ohjattu kerääminen  
• lähimetsän eliölajistoa ja muutamia 

ravintoketjuja  
• metsien hyötykäyttö  

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja 
kehitys  
Oppilas  

• pystyy toimimaan vastuullisesti ja 
ottamaan toiminnassaan toiset ihmiset 
huomioon  

• pohtii kasvuun, kehitykseen ja 
asosiaaliseen vuorovaikutukseen 
liittyviä kysymyksiä  

Ihmisen rakenne, elintoiminnot, kasvu ja 
kehitys    

   

• hyvät tavat ja hyvät ihmissuhteet  
• ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja 

suvaitsevaisuus  

 

 

Maantieto  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

 

Eurooppa ja Afrikka osana maailmaa 

Oppilas 

• hahmottaa Euroopan karttakuvan 
maailmankartalla  

• harjoittelee erilaisten karttojen , 
karttapallon ja  muiden 
maantieteellisten lähteiden käyttöä ja 
tulkitsemista  

• ymmärtää Euroopan ilmaston 
vaikutuksen luontoon ja ihmisen 
toimintaan 

• hahmottaa Afrikan moninaisuutta  

   

Eurooppa ja Afrikka osana maailmaa 

• Euroopan karttakuva ja maanosat  
• Euroopan vesistöt, korkeuserot, valtiot, 

pääkaupungit  
• karttojen ja muiden maantieteellisten 

tietolähteiden käyttöä ja tiedon 
havainnollistamista  

• Euroopan kasvillisuus, eläimistö, väestö ja 
elinkeinot  

• afrikkalaisten valtioiden maantietoa 

 

Maantieto  6. luokka 
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 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen 
monimuotoisuus maapallolla, erityisesti 
Aasiassa ja Oseaniassa  
Oppilas  

• hallitsee maailmankartan keskeisen 
nimistön ja osaa käyttää sekä karttoja 
että muita maantieteellisiä tietolähteitä 
monipuolisesti  

• tutustuu maapallon ilmasto- ja 
kasvillisuusvyöhykkeisiin ja erilaisiin 
ihmisten elinympäristöihin  

• ymmärtää luonnon ja ihmisen 
vuorovaikutuksen maapallolla ja 
ihmisen aiheuttamat 
ympäristömuutokset  

• hahmottaa Aasian ja Oseanian luonnon 
ja ihmistoiminnan moninaisuutta 

Ihmisten elämän ja elinympäristöjen 
monimuotoisuus maapallolla, erityisesti 
Aasiassa ja Oseaniassa  

• maanosat, vesistöt, vuoristot, sademetsät 
ja aavikot  

• karttojen ja muista tietolähteistä saatavan 
tiedon opiskelu ja tiedon selostaminen ja 
havainnollistaminen  

• maapallon ilmasto- ja 
kasvillisuusvyöhykkeet sekä niiden vaikutus 
ihmisen toimintaan  

• oman ja vieraiden kulttuurien pääpiirteet  
• ihmisen toiminnan vaikutus ympäristöön  
• Aasian ja Oseanian (sis. Australian) 

maantietoa esimerkkivaltioiden avulla. 

 

Biologia, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite 
Biologia tutkii eliöitä, niiden rakennetta ja elintapoja sekä niiden elottoman luonnon kanssa 
muodostamia ekosysteemejä. Biologian opetus kehittää oppilaiden luonnontuntemusta, jonka 
piiriin luetaan myös eliökunnan evoluutio sekä ihmisen anatomia ja fysiologia. Opetus auttaa 
tarkastelemaan ja ymmärtämään luonnon perusilmiöitä molekyylitasolta biosfääritasolle asti. 

Opetuksessa korostuu ihmisen vaikutus ekosysteemeissä sekä luonnonsuojelun tarve. 

Työtavat  

Maastotyöskentelyyn ja laborointeihin käytetään vähintään 1/8 opiskeluajasta. 

Biologia  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Vesibiologia  
Oppilas oppii  

• tekemään havaintoja ja päätelmiä  
vesieliöiden rakenteesta ja elintavoista  

• tuntemaan vesiekosysteemeihin  
liittyviä ilmiöitä ja käsitteitä.  

Vesibiologia  

• Loviisanlahden eliölajeja (vähintään 30),  
lisäksi järvi- ja Itämeren lajeja.  

• erilaisia vesiekosysteemejä ja ihmisen  
vaikutus niihin.  

• vesiekosysteemien (järvi, Itämeri) 
pääpiirteet 

 

Biologia  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   
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Tavoitteet  Sisällöt  

Metsäbiologia  
Oppilas oppii  

• vahvistaa ja laajentaa metsäeliöiden 
tuntemusta  

• oppii tuntemaan kasvien  rakennetta ja 
lisääntymistä  

• oppii tutkimaan ja kuvailemaan 
metsäekosysteemin perusilmiöitä  

• ymmärtää metsiemme  moninaiset 
käyttömahdollisuudet ja luonnon 
monimuotoisuuden käsitteen  

• löytämään metsäkasveista kiinnostavia 
yksityiskohtia. 

Metsäbiologia   
 

• eliöiden ja ekosysteemin  havainnointi 
(oppilaalle läheisessä)  metsässä, josta 
kerättävä vähintään 25 kasvin 
näytekokoelma  

• solun rakenne  
• metsä- ja suoekosysteemin rakenne ja 

toiminta, erityisesti fotosynteesin merkitys  
• metsänhoito  ja  metsän monikäyttö  

 

Biologia  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Ihmisen  biologia  
Oppilas  

• hahmottaa ihmisen anatomian ja 
fysiologian pääpiirteet  

• ymmärtää perinnöllisyyteen liittyviä 
käsitteitä sekä seksuaalisuuden 
biologisen  perustan  

• pystyy kertomaan esimerkkejä 
biotekniikan sovellutuksista sekä niihin 
liittyvistä eettisistä kysymyksistä  

• tutustuu eliökunnan kehityshistoriaan 
ihmisen  evoluutio mukaan lukien  

• tuntee paikallisia ja maailmanlaajuisia 
ympäristökysymyksiä sekä niiden  
ratkaisumalleja  

• ymmärtää ympäristönsuojelun 
keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen 
kestävän käytön periaatteet   

• oppii toimimaan kestävän kehityksen 
elämäntavan mukaisesti.  

Ihmisen  biologia  

• ihmisen rakenne ja elintoiminnot ihmisen 
lisääntyminen  

• eliöiden perinnöllisyyden perusilmiöitä  
• biotekniikan menetelmiä ja sovelluksia sekä 

niihin liittyviä eettisiä kysymyksiä  
• evoluution pääpiirteet ja ihmisen evoluution 

vaiheet  
• eliökunnan järjestelmä 
• alueelliset ja globaalit ympäristökysymykset  
• oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen 

mm. käsitteiden: tuotteiden elinkaari ja 
ekologinen jalanjälki avulla.  

 

Maantieto, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen eri alueita. Tavoitteena on kehittää 
oppilaiden maantiedollista maailmankuvaa. Opetuksessa tarkastellaan luonnonolojen ja 
ihmistoiminnan lisäksi niiden vuorovaikutusta aivan paikallistasolta aina globaalille tasolle saakka. 
Opetus ohjaa oppilaita ymmärtämään maailman ajankohtaisten tapahtumien taustoja sekä antaa 
valmiuksia kasvaa aktiivisiksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi. Maantieto toimii siltana 
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luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun välillä.  

Työtavat 
Maantiedon opiskelun pohjana on aina jokin tietty alue, johon perehdytään karttoja, tekstejä, 
diagrammeja, tilastoja, valo- ja videokuvia sekä internet-tiedostoja tutkimalla.  
 

 

Maantieto  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  
• ulkomuistista piirtämään 

maailmankartan pääpiirteissään  
• määrittämään alueiden sijainnin ja 

mittaamaan välimatkoja  
• hahmottamaan erityisesti  Amerikan 

kaksoismantereen oloja  
• ymmärtämään syitä, jotka ohjaavat 

ihmisen toimintojen sijoittumista  
• ymmärtämään ihmisen toimintojen 

seurauksia  
• tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä  

 
 

• maailman luonnonmaantieteellinen  
karttakuva  

• Amerikan kaksoismanner, napa-alueet  
• Amerikan asutushistorian pääpiirteet 
• USA:n vaikutus maailmalla.   

 

Maantieto  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  
• ymmärtämään planetaarisuuden 

vaikutuksia maapallolla  
• hahmottamaan luonnon ja ihmisen 

toiminnan vuorovaikutusta, etenkin 
Euroopassa.  

• Tellus  
• maanosat; karkea vertailu  
• Euroopan karttakuva, luonnonolot ja 

ihmisen toiminta  
• Eurooppa osana maailmaa, Euroopan 

tulevaisuus.  

 

Maantieto  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  
• ymmärtämään maan pintaa 

muokkaavien tekijöiden vaikutuksia  
• tuntemaan ja arvostamaan Suomen 

luonnonympäristöä ja rakennettua 
ympäristöä  

• tiedostamaan Suomen ja lähialueiden 
ympäristökysymyksiä   

• hahmottamaan Suomen 

• maapallon sisäiset ja ulkoiset tapahtumat  
• Itämeren alue  
• Suomen karttakuva, maisema ja 

kohtalainen annos paikannimistöä  
• Suomen väestö vähemmistöryhmineen   
• Suomen elinkeinotoiminta ja sen vaikutus 

ympäristöön 
• kansalaisen vaikutusmahdollisuudet omaan 

elinympäristöön.  
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elinkeinoelämän perusteita  
• tietämään, miten jokainen suomalainen 

voi vaikuttaa   elinympäristönsä 
suunnitteluun ja kehittymiseen  

• toteuttamaan pieniä maantieteellisiä 
tutkimuksia  

• suhtautumaan myönteisesti oman 
maan vähemmistökulttuureihin ja 
maahanmuuttajiin.  

  
 

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen biologian opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • perehtyminen  kehon  toimintoihin ihmisen  vastuu  
ympäristöstään  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• metsäluonnon  monikäyttöön  ja  sen  perinteeseen  
tutustuminen  

• globaalien  ympäristö-  ja  kehityskysymysten  käsittely  

Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys   

• paikallisten  ympäristökysymysten  pohtiminen    

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
tulevaisuudesta  

• ekosysteemien  toimintaan  perehtyminen  
• tutustuminen  luonnon  monimuotoisuuteen  ja  uhanalaisiin  

eliölajeihin  
• globaalien  ympäristö-  ja  kehityskysymysten  käsittely  
• oman  ympäristökäyttäytymisen  tarkastelu  
• kestävän  kehityksen  periaatteisiin  perehtyminen    

Turvallisuus  ja  liikenne    • työturvallisuuden  huomioiminen  luokassa  laboroitaessa  sekä  
retkeiltäessä  rannoilla  ja  metsissä  

• liikenneturvallisuudesta  muistuttaminen  siirryttäessä  
retkikohteille  ja  takaisin  

Teknologia ja ihminen    
 
 
Viestintä ja mediataito 

  

• tekniset laitteet biologian tutkimuksen apuna 
• teknisten laitteiden vaikutus ilmakehään ja ympäristöön 

 
• ajankohtaisten oppiaineeseen liittyvän uutisoinnin seuranta ja 

taustoittaminen  
 

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen maantiedon 
opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus 
 

Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • määrätietoinen  yksin  ja  ryhmässä  työskentely  
• oman  paikkansa  tiedostaminen  maapallon  pinnalla  
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• itsensä  ja  toisten  arvostaminen  vaikuttamaan  kykenevinä  
kansalaisina  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• oman  kotimaan  ja  kotiseudun  kulttuurimaisemiin  
tutustuminen  

• Suomen  ja  muiden  maiden  vuorovaikutusten  selvittely  
• muiden  kansojen  tapoihin  ja  elinoloihin  tutustuminen  

Viestintä ja mediataito   • tietotekniikan  hyödyntäminen  
• omien  tietojen  ja  perusteltujen  mielipiteiden  ilmaiseminen  
• lähdekriittisyys  saatuja  tietoja  käytettäessä  

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• toimiminen  ryhmänsä  aktiivisena  jäsenenä  
• omien  lähiympäristön  kehittämiseen  liittyvien  

vaikutusmahdollisuuksiensa  tiedostaminen  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta 

• paperin  kierrätys  oppitunneilla  
• tietoisuus  omista  vaikutusmahdollisuuksista  parantaa 

ympäristön  tilaa   
• tietoisuus  maailmanlaajuisista  ympäristö-  ja  

kehitysongelmista    

Teknologia  ja  ihminen  
 
 
 
 
 
 
 
Turvallisuus ja liikenne 

 

• teknologian  vaikutus  elinkeinoihin  ja  ihmistoimintojen  
sijoittumiseen  

• teknologian  hyödyntäminen  maantieteen  tutkimuksessa  
• teknologian  vaikutus  biosfääriin  

 

• eri liikennemuotojen vertailua myös turvallisuuden suhteen 

 
 

 

 

7.9 Fysiikka ja kemia 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Fysiikkaa ja kemiaa opetetaan ympäristö – ja luonnontieto –oppiaineessa vuosiluokilla 1 – 4. 
Vuosiluokilla 5. ja 6. fysiikkaa ja kemiaa opetetaan omana, yhtenä oppiaineena ja luokilla 7 - 9 
erillisinä fysiikan ja kemian oppiaineina.  

 

Vuosiluokilla 5-6 fysiikka ja kemia muodostavat yhden oppiaineen, joka arvioidaan yhdellä 
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arvosanalla. 

Fysiikan ja kemian vuosiviikkotuntimäärät jaetaan tasan fysiikan ja kemian kesken. 
Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit          1 1 2 3 2 9 

 

 

Tavoitteet  
Opiskelun tulee innostaa oppilasta luonnontieteiden opiskeluun, auttaa oppilasta pohtimaan hyvän 
ja turvallisen ympäristön merkitystä sekä opettaa oppilasta huolehtimaan ympäristöstään ja 
toimimaan siinä vastuullisesti.  

 

Fysiikka ja kemia, vuosiluokat 5-6 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Fysiikan ja kemian opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan aikaisemmat tiedot, taidot ja kokemukset 
sekä ympäristön kappaleista, aineista ja ilmiöistä tehdyt havainnot ja tutkimukset, joista edetään 
kohti fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. 
 
Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Fysiikka-kemia  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Fysiikka 
 
 
 
 
 
 
 
Valo 
Oppilas 

• tuntee erilaisia valon lähteitä  

Luonnon rakenteet  
Oppilas 

• osaa tutkia vuorovaikutuksista 
aiheutuvia voimia kuten painovoimaa ja 
kitkaa  

• tunnistaa erilaisia liikkeitä esim. 

Fysiikka 

Tutkiminen  

• ongelma, hypoteesi, tutkiminen, raportti  

Valo  

• luonnolliset valonlähteet, keinotekoiset 
valonlähteet  

• valo ja varjo  

Mekaniikka  

• painovoima  
• kitka  
• tasainen liike, kiihtyvä liike  
• vipu ja sen käyttö: vartalonliikkeissä ja 

yksinkertaisissa koneissa  
• kalteva taso ja sen käyttö  
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kiihtyvä liike  
• osaa tutkia, miten voima muuttaa 

liikettä  
• tuntee erilaisia keinoja helpottaa 

työhön tarvittavaa voimaa esim. vipu, 
kalteva taso ja väkipyörä  

• osaa liikkua turvallisesti liikenteessä 
sekä ymmärtää liikenteen vaarat  

• tuntee Maan ja Kuun liikkeet  
• tunnistaa Maan ja Kuun liikkeistä 

aiheutuvia ilmiöitä, kuten 
vuorokaudenajat, vuodenajat, 
vuorovesi-ilmiön ja Kuun vaiheet  

• tuntee Aurinkokunnan planeetat  
• osaa tehdä havaintoja tähtitaivaasta  

• väkipyörä  
• työvälineiden ergonominen käyttö  
• liikenneturvallisuus lähiympäristössä  

Maailmankaikkeus  

• aurinkokunta: Aurinko, planeetat ja Kuu  
• avaruuden rakenne: galaksit, tähdet ja 

tähdistöt  
• Maan ja Kuun liikkeet: mihin aika perustuu  
• Kuun vaiheet  
• Maan ja Kuun vetovoima: vuorovesi-ilmiö, 

avaruusalukset, satelliitit  

Kemia 
 
Aine 
Oppilas  

• tuntee kemian merkkikieltä  
• osaa aineen olomuodot  
• ymmärtää atomin, molekyylin ja 

kemiallisen yhdisteen eron  

  

Ilma 
Oppilas  

• tuntee kemian merkkikieltä  
• tuntee puhtaan ilman koostumuksen  
• ymmärtää ilman saastumisen syitä ja 

vaikutuksia  
• tuntee käsitteen happamoituminen  
• ymmärtää ilmakehän merkityksen 

elämälle  

Vesi ja elollinen luonto  
Oppilas 

• ymmärtää, että vesi on eräs elämän 
edellytys maapallolla  

• tietää mihin ihminen tarvitsee vettä  
• tuntee veden ominaisuuksia  
• osaa tehdä yksinkertaisia tutkimuksia  
• tuntee veden liuottavan ominaisuuden  
• osaa veden olomuodot  
• osaa suorittaa yksinkertaisia 

höyrystymis- ja tiivistymiskokeita  
• tietää missä lämpötilassa olomuotojen 

muutos yleensä tapahtuu  
• tuntee veden kiertokulun luonnossa  

Kemia 
 
Aine   

• atomi  
• tutuimmat alkuaineet  
• kemiallisia merkkejä 
• molekyyli 
• kemiallinen yhdiste 
• aineen olomuodot: kiinteä, neste ja kaasu  

 
Ilma   

• ilmakehä  
• ilmakehän aineet: typpi, happi, hiilidioksidi 

ja niiden kemialliset merkit  
• ilman epäpuhtaudet esim. happosateet  

Vesi ja elollinen luonto  

• veden alkuaineet: vety, happi  
• noste ja kelluminen  
• veden ominaisuudet (pintajännitys, 

kapillaari-ilmiö, raskain vesi +4oC)  
• veden olomuodot: kiinteä (jää), 

nestemäinen, kaasumainen (vesihöyry)  
• vesi liuottimena  
• veden kiertokulku: tiivistyminen, 

haihtuminen, imeytyminen maaperään  
• veden epäpuhtaudet  
• veden puhdistaminen mekaanisesti (esim. 

siivilöiminen, suodattaminen), biologisesti ja 
kemiallisesti (esim. saostaminen) 
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• tuntee veden saastumisen vaikutuksia  
• tietää, miten vettä puhdistetaan  
• osaa laatia yksinkertaisia kaavioita 

(esim. sateen muodostuminen)  
• osaa suorittaa yksinkertaisia kokeita 

erilaisilla esineillä tutkiakseen, 
kelluvatko vai uppoavatko ne  

 

 

Fysiikka-kemia  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

 
 
Energia  
Oppilas  

• tuntee erilaisia sähkön ja lämmön 
tuotantotapoja eri luonnonvarojen 
avulla  

• tutustuu ydinvoimalan toimintaan  
• osaa luokitella luonnonvarat uusiutuviin 

ja uusiutumattomiin  
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin 
• osaa käyttää sähkölaitteita turvallisesti  
• tuntee eri jännitelähteitä, kuten esim. 

akun ja pariston  
• osaa mitata lämpötilan ja ilmoittaa sen 

celsiusasteina  
• tuntee erilaisia lämmön lähteitä  
• osaa tehdä yksinkertaisia kokeita, 

joissa sähköä käytetään lämmön 
aikaansaamiseen  

• osaa tutkia, että lämpö siirtyy 
johtumalla, kulkeutumalla ja 
säteilemällä  

• tietää erilaisia palovammojen 
ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä ja osaa 
toimia niiden mukaisesti  

• tutustuu olomuotojen muutoksiin veden 
lisäksi myös muilla aineilla esim. tina  

• ymmärtää miten energian kulutukseen 
ja säästämiseen voi itse vaikuttaa 
jokapäiväisessä elämässä  

Tutkiminen  

• ongelma, hypoteesi, tutkiminen, raportti  

Energia  
• energian käsite  
• auringon energia ja sen varastoituminen  
• tärkeimpiä energianlähteitä: synty, käyttö, 

hyödyt ja haitat ympäristölle  
• energian kulutus kotona  
• energian säästäminen kuluttajan ja 

yhteiskunnan kannalta  
• uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat 
• oman kunnan energianlähteet  
• ydinvoimalan toiminnan yleispiirteet  

Lämpö  
• lämpöenergia  
• lämpötila: mittaaminen, celsiusasteikko  
• lämmön lähteitä  
• lämpömittari ja sen toiminta: 

lämpölaajeneminen  
• lämmön tuotantotapoja  
• sähkön käyttö lämmön aikaansaamiseksi  
• lämmön siirtyminen johtumalla, 

kulkeutumalla ja säteilemällä  
• lämmön johteet ja eristeet  
• olomuotojen muutoksia vedellä ja jollain 

toisella aineella: kiinteä, neste ja kaasu  
• palovammojen ehkäisy   

Sähkö  
• sähkön tuotantotapoja  
• yksinkertainen virtapiiri  
• lamppujen ja paristojen kytkentöjä  
• jännitelähteitä: akku ja paristo  
• vastus, oikosulku ja sulake  
• sähkölaitteiden turvallinen käyttö  
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• magneetti, kompassi  
• aineiden sähkönjohtavuus  
• eristeet  

Maaperä   
Oppilas  

• tuntee maalajeja ja niiden 
ominaisuuksia  

• oppilas tietää joidenkin aineiden 
kemiallisia merkkejä  

• tuntee elollisen luonnon tärkeitä 
alkuaineita ja joitakin yhdisteitä  

• tietää että aineet voivat muuttua toisiksi 
aineiksi kemiallisissa reaktioissa  

• osaa erottaa maalajeja    

Elinympäristön aineet   
Oppilas  

• tuntee arkielämässään eteen tulevien 
aineiden alkuperiä  

• ymmärtää, mitä tarkoittaa uusiutuva ja 
uusiutumaton luonnonvara  

• osaa selostaa luonnon aineiden kierron 
pääpiirteet  

• tietää milloin ruostumista tapahtuu ja 
miten sitä voidaan estää  

• ymmärtää maapallon luonnonvarojen 
rajallisuuden  

• tietää, mitä tarkoittaa hapan ja 
emäksinen  

• osaa tutkia aineiden happamuutta 
esim. pH-paperilla  

• tuntee perusasioita elimistölle 
haitallisten aineiden turvallisesta 
käytöstä  

• osaa selittää, mitä on jäte ja 
ympäristöön joutuva haitta-aine  

• tunnistaa paperin, pahvin, lasin, 
lumpun, kumin, nahkan, metallin, 
muovin, lasin, posliinin, öljyn  

• osaa lajitella ja kierrättää 
elinympäristön jätteitä  

• ymmärtää, mitä haittaa 
ongelmajätteistä on  

Maaperä   

• maaperän aineiden luokittelua  
• maaperän alkuaineiden kemiallisia 

merkkejä  
• maaperän aineiden erottaminen esim.

 seulominen, suodatus  

Elinympäristön aineet   

• aineiden ja materiaalien käyttö: 
hyödyllisyys, haitat  

• aineiden elinkaari  
• raaka-aineet  
• uusiutuva luonnonvara esim. ilma, vesi, puu 
• uusiutumaton luonnonvara esim. 

mineraalivarat, öljy  
• aineiden kemiallisia ominaisuuksia esim. 

happamuus, emäksisyys, liukoisuus, 
kiteytyminen, ruostuminen  

• kierrätys: paperinkeräys, kartonki, metalli, 
lasi, ongelmajäte, (sekajäte, biojäte)  

• elimistölle haitallisten aineiden turvallinen 
käyttö esim. pesuaineet, lääkeaineet  

• tupakka, alkoholi, huumausaineet  

 

Fysiikka, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Loviisassa fysiikkaa opetetaan vuosiluokilla 7-9 omana oppiaineenaan, yksi (1) viikkotunti 7. ja 8. 
vuosiluokilla sekä kaksi (2) viikkotuntia 9. vuosiluokalla, yhteensä neljä vuosiviikkotuntia.   



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

108 
 

Tavoite  
Vuosiluokilla 7 - 9 fysiikan opetuksen ydintehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä fysiikasta ja 
käsitystä fysikaalisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja. 

 

Fysiikka  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Johdatus fysiikan tutkimukseen  
Oppilas  

• tutustuu fysiikan tutkimusmenetelmään 
ja hierarkiseen käsiterakenteeseen  

• tutustuu fysiikan ilmiöiden luokitteluun 
ja havainnointiin arkiympäristössä   

• perehtyy muutamien perus- ja 
johdannaissuureiden kirjainmerkkeihin, 
yksiköihin, mittausvälineisiin ja 
mittaamiseen  

• ymmärtää suureyhtälön merkityksen 
suureiden välisten riippuvuuksien 
kuvaajana  

• harjaantuu turvallisesti 
työskentelemään laboratoriossa ja 
fysiikan tutkimusryhmässä  

Johdatus fysiikan tutkimukseen   
• fysiikka empiirisenä ja eksaktina 

luonnontieteenä  
• fysiikan peruskäsitteet: oliot, ilmiöt, suureet, 

suureyhtälöt ja lait    
Ilmiöitä, suureita ja perusmittauksia  

• pituus, pinta-ala, tilavuus.  
• massa ja tiheys.  
• painovoima ja gravitaatiovuorovaikutus  
• kitkavoima ja kosketusvuorovaikutus  
• paine  
• tasapaino ja voiman momentti    
• aika, värähtelyn taajuus  
• äänen syntyminen, eteneminen ja 

ominaisuuksia  
• lämpötila ja olomuodon muutokset  
• maapallon magneettisuus  
• magneettinen ja sähköinen vuorovaikutus  
• sähköjännite ja –virta  

 

  

Oppilas 
• osaa mitata lämpötilan ja tietää celsius- 

ja kelvinasteen lämpötilan yksikkönä  
• erottaa toisistaan lämpötilan ja 

lämpöenergian ja tuntee lämpöenergian 
säilymisen periaatteen suljetussa 
systeemissä ja osaa käyttää tietojaan 
yksinkertaisissa tutkimuksissa  

• tutkii, miten lämpö varastoituu eri 
aineisiin ja osaa laskea varastoituneen 
lämpöenergian määrän  

• tutustuu, miten lämmittäminen vaikuttaa 
kappaleisiin ja osaa laskea 
lämpölaajenemiseen liittyviä 
yksinkertaisia tehtäviä  

• tutustuu olomuodon muutoksiin ja osaa 
laskea niissä kuluvan tai vapautuvan 
energian määrän  

• tuntee lämpöenergian eri siirtymistavat ja 
sovellutuksia arkielämässä  

• ymmärtää erityisesti veden 

 
Lämpö  
LÄMPÖTILA  

• lämpötila: mittaaminen ja yksiköt (celsius- 
ja kelvinasteikot)  

• lämpömittarityyppejä  
 

LÄMPÖENERGIA  

• lämpö energiamuotona  
• lämpöenergian varastoituminen 

aineeseen  
• lämpöenergian säilyminen suljetussa 

systeemissä  
• ominaislämpökapasiteetti  

 
LÄMPÖLAAJENEMINEN  

• lämpölaajenemisen periaate  
• lämpölaajenemisen sovellukset (esim. 

rakentamisessa, kaksoismetalli)  
• veden lämpölaajeneminen  
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käyttäytymisen lämpötilanvaihteluissa  OLOMUODON MUUTOKSET  

• olomuodon muutoksen yhteys energian 
muutokseen  

• ominaissulamislämpö ja 
ominaishöyrystymislämpö  

• olosuhteiden vaikutus sulamiseen ja 
höyrystymiseen  
 

LÄMMÖN SIIRTYMINEN  

• lämpöenergian siirtymistavat (virtaaminen, 
johtuminen ja säteily)  

• lämmön johde ja eriste  
• käytännön sovelluksia  

 
Valo  
Oppilas  

• hahmottaa valon sähkömagneettisena 
aaltoliikkeenä  

• tuntee sähkömagneettiseen 
aaltoliikkeeseen liittyvät käsitteet 
aallonpituus, taajuus ja nopeus sekä 
niiden yksiköt  

• tutustuu valon aalto- ja hiukkasmalliin  
• perehtyy sähkömagneettisen säteilyn 

lajeihin ja syntymekanismeihin  
• ymmärtää, että myös valo on energiaa  
• oppii tutkimaan valoa optista penkkiä, 

lamppua ja muita yksinkertaisia 
apuvälineitä käyttäen  

• tutustuu valon kulkuun peileissä, 
linsseissä, prismassa sekä 
yksinkertaisiin optisiin laitteisiin  

• tuntee säännönmukaisuudet valon 
heijastumisessa ja taittumisessa ja osaa 
soveltaa niitä yksinkertaisissa 
esimerkeissä  

• tietää, mikä on kokonaisheijastus, ja 
osaa kertoa siitä käytännön esimerkkejä  

• tietää valon aallonpituuden, energian ja 
värin yhteyden toisiinsa ja tuntee 
spektrin       (dispersion)    

 
Valo  
VALO SÄHKÖMAGNEETTISENA 
AALTOLIIKKEENÄ 

• valon nopeus, värähtelyn taajuus ja 
aallonpituus  

• sähkömagneettisen säteilyn lajit, 
syntyminen ja energia  

• sähkömagneettisen säteilyn vaarat ja 
hyödyt  

VALO JA NÄKEMINEN  
• näkemisen periaate (heijastuminen ja 

sironta)  
• varjot, auringon- ja kuunpimennys  

PEILIT  
• heijastumislaki  
• valon kulku erilaisissa peileissä  

TAITTUMINEN  
• valon taittumisen ymmärtäminen ja 

säännöt  
KOKONAISHEIJASTUS  

• miten kokonaisheijastus syntyy  
• kokonaisheijastus luonnossa ja 

tekniikassa  
LINSSIT  

• linssien toiminta  
• valon kulku linsseissä  
• kuvan syntyminen linssissä  
• silmän toiminta ja näkövirheiden 

korjaaminen  
VÄRIT  

• valkoinen valon dispersio prismassa  
• värillinen valo, heijastuminen  
• valon energia ja värit  

 

 
Fysiikka  8.-9. luokka 

 Viikkotuntimäärät 
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• 8. luokka: 1 vkt  
• 9. luokka: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Energia 
Oppilas  

• tutustuu energian käsitteeseen ja 
yksikköön  

• tuntee erilaisia energiamuotoja ja 
energian lähteitä  

• ymmärtää energian muuttumisen 
muodosta toiseen, mutta sen 
kokonaismäärän säilymisen muutoksen 
aikana  

• tietää, miten sähköenergiaa tuotetaan ja 
ymmärtää, miten voi itse vaikuttaa 
energian kulutukseen ja säästämiseen  

Energia  
• energian käsite  
• energian eri muodot ja lähteet  
• energialajit ja niiden väliset muutokset  
• suljettu systeemi ja energian säilymislaki  
• voimalaitoksen toimintaperiaate  
• energian säästäminen  

  

Mekaniikka  
Oppilas  

• ymmärtää voiman suureena, joka 
ilmaisee vuorovaikutuksen voimakkuutta  

• ymmärtää voiman kappaleen liiketilan 
muutoksen aiheuttajana  

• osaa tutkia tasaista ja tasaisesti kiihtyvää 
liikettä (erityisesti putoamisliike) ja esittää 
tutkimustulokset taulukkoina ja kuvaajina  

• osaa laskea keskinopeuden, tasaisen 
kiihtyvyyden annetuista arvoista tai 
mittaustuloksista  

• osaa ratkaista matkan ja ajan 
keskinopeuden yhtälöstä  

• hallitsee nopeuden, matkan ja ajan 
yksiköt ja niiden muunnokset  

• ymmärtää nopeuden ja erilaisten voimien 
vaikutuksen liikenneturvallisuuteen  

• ymmärtää, mitä työ fysiikassa tarkoittaa 
ja osaa sen yksikön  

• ymmärtää työn yhteyden energiaan  
• osaa laskea työhön liittyviä laskuja (esim. 

nosto- ja siirtotyö)  
• tuntee mekaanisen tehon ja sen yksikön  
• osaa laskea yksinkertaisia teholaskuja  
• osaa laskea kappaleen asema- ja liike-

energian suuruuden  

Mekaniikka  
VUOROVAIKUTUS JA VOIMA  

• erilaisiin vuorovaikutuksiin liittyviä voimia 
arkielämän esimerkein  

NOPEUS JA KIIHTYVYYS  
• erilaiset liiketilat ja voiman vaikutus 

liikkeeseen  
• nopeuden yksikkö  
• keskinopeuden laskeminen  
• liikkeen tulkitseminen aika-

matkakoordinaatistossa  
• kiihtyvä liike  
• kiihtyvyyden yksikkö  
• putoamisliike ja putoamiskiihtyvyys  

TYÖ JA TEHO  
• mikä on työtä  
• työn yksikkö  
• työn ja energian välinen suhde  
• teho ja sen yksikkö  
• työ- ja teholaskuja  

MEKAANINEN ENERGIA  
• asema- ja liike-energialaskuja  
• mekaanisen energian säilyminen  

Sähkö ja magnetismi  
Oppilas  

• tuntee sähkövaraukset, niiden väliset 
vuorovaikutukset ja varauksen 
syntymisen  

• tuntee sähkövarauksen ympärille 

Sähkö ja magnetismi  
SÄHKÖ  

• positiivinen ja negatiivinen varaus, 
sähköinen vuorovaikutus, polarisaatio  

• sähkövarauksen syntyminen  
• aineiden sähkönjohtavuus  
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syntyvän sähkökentän  
• osaa luokitella aineita niiden 

sähkönjohtokyvyn mukaan  
• osaa rakentaa yksinkertaisen virtapiirin 

kytkentäkaavion perusteella  
• osaa piirtää kytkentäkaavion 

yksinkertaisesta virtapiiristä  
• osaa selittää, miten sähkövirta kulkee 

suljetussa tasavirtapiirissä  
• tuntee pariston ja akun sähköenergian 

varastoina  
• ymmärtää jännitteen ja sähkövirran 

yksinkertaisessa suljetussa virtapiirissä 
sekä osaa niiden yksiköt  

• erottaa sarjaan ja rinnan kytketyt laitteet  
• ymmärtää aineiden vastustavan 

sähkövirrankulkua ja tuntee sitä 
kuvaavan suureen, resistanssin, 
yksikköineen  

• osaa Ohmin lain ja laskea yksinkertaisia 
laskuja siihen liittyen  

• tietää, mikä ero on rinnan ja sarjaan 
kytketyillä jännitelähteillä tai vastuksilla  

• tuntee kestomagneetin ja magneettien 
väliset vuorovaikutukset  

• ymmärtää sähkömagneettisen induktion 
ja tuntee sen sovelluksia, esim. 
sähkömagneetin, sähkömoottorin ja 
generaattorin  

• ymmärtää sähkön merkityksen energian 
siirrossa  

• tietää sähkön tuotannon ja siirron 
periaatteet, erityisesti muuntajan käytön 
sähkön siirrossa  

• tietää sähkötehon riippuvuuden 
sähkövirrasta ja jännitteestä sekä osaa 
laskea sähkötehon ja hallitsee sen 
yksikön  

• osaa laskea sähkölaitteiden 
energiankulutuksen ja arvioida, mitä 
sähkölaitteen käyttäminen maksaa  

• ymmärtää sulakkeen, 
suojamaadoituksen, suojaeristyksen ja 
sähkölaitteiden turvallisen käytön 
merkityksen  

• sähkökenttä  
• sähkövirta ja -jännite sekä niiden yksiköt  
• paristo ja akku  

VIRTAPIIRI  
• yksinkertaisen virtapiirin rakentaminen 

(suljettu virtapiiri)  
• virtalähde, hehkulamppu, sulake  
• sähkövirran suunta  
• sähkö energian siirtäjänä  
• suojamaadoitus ja suojaeristys  

MITTAUKSET  
• jännitemittarin ja virtamittarin kytkeminen 

virtapiiriin ja niillä suoritetut mittaukset  
• sarjaankytkentä ja rinnankytkentä  
• kytkentäkaavion soveltaminen ja 

piirtäminen  
RESISTANSSI  

• sähkön kulun vastustaminen  
• johteet, puolijohteet ja eristeet  
• resistanssi ja sen yksikkö  
• Ohmin laki ja yksinkertaisia 

resistanssilaskuja  
MAGNEETIT  

• kestomagneetti  
• magneettikenttä  
• kompassi ja Maan magneettikenttä  

SÄHKÖMAGNEETTINEN INDUKTIO  
• sähkömagneettinen induktioilmiö  
• sähkömagneetti ja sen sovellutukset  
• sähkömoottori ja –generaattori  

SÄHKÖN TUOTANTO  
• sähkön tuotantolaitoksen periaate  
• muuntajan toimintaperiaate  
• Sähkön siirron periaate  

SÄHKÖTEHO JA ENERGIA  
• sähkötehon laskeminen ja yksikkö  
• sähköenergia ja sen yksikkö  
• sähkönkulutuksen hinnan laskeminen  

Ydinfysiikka  
Oppilas  

• oppilas tuntee tärkeimmät radioaktiivisen 
säteilyn lajit ja niiden ominaisuuksia  

• tuntee ionisoivan ja ionisoimattoman 
säteilyn  

• tuntee ionisoivan säteilyn vaikutukset 
ihmiseen ja muuhun elolliseen luontoon  

• tietää, miten haitalliselta säteilyltä voi 

Ydinfysiikka  
RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY  

• alkuaineiden isotoopit  
• radioaktiivinen hajoaminen  
• pysyvät/hajoavat ytimet  
• alfa-, beeta- ja gammasäteilyn erot  
• ionisoiva ja ionisoimaton säteily  
• ionisoivan säteilyn vaarat, säteilyannos  
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suojautua  
• tietää, mitä aktiivisuus, puoliintumisaika 

ja säteilyannos tarkoittavat  
• tuntee ydinreaktiot ja erottaa toisistaan  
• fuusion ja fission  
• ymmärtää fission energiantuotannossa  
• tuntee ydinvoimalan toimintaperiaatteen   

• säteilyn mittaaminen ja yksiköt  
• aktiivisuus ja puoliintumisaika  

YDINREAKTIOT JA YDINENERGIA  
• luonnollinen ja keinotekoinen 

radioaktiivisuus  
• ydinreaktiot: fissio ja fuusio  
• ydinvoimalaitoksen toimintaperiaate    

Luonnon rakenteet  
Oppilas  

• hahmottaa maailmankaikkeuden 
rakennehierarkisen ketjun 
alkeishiukkasista galakseihin 
mittasuhteineen  

• tutustuu luonnon rakenneosia koossa 
pitäviin perusvuorovaikutuksiin  

Luonnon rakenteet  
• galaksit, linnunrata, Aurinko 

planeettoineen, Maa ja Kuu, aineen ja 
atomin rakenne, kvarkit ja elektronit  

 

 

Kemia, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Loviisassa kemiaa opetetaan vuosiluokilla 7-9 omana oppiaineenaan, yksi (1) viikkotunti 7.  ja kaksi 
(2) viikkotuntia 8. vuosiluokalla, yhteensä kolme (3).  

Tavoite  
Vuosiluokilla 7 - 9 kemian opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä kemiasta ja 
kemiallisen tiedon luonteesta sekä ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan 
ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. 

 

Kemia  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  
• harjoittelee havaintojen ja päätelmien 

tekemistä ja esittämistä  
• tutustuu kemian 

laboratoriotyöskentelyyn ja 
laboratoriotyövälineisiin  

• tutustuu työturvallisuuteen    
Raaka-aineet ja tuotteet  
Oppilas  

• oppii yksinkertaisia tutkimusvälineitä 
käyttäen tunnistamaan, erottelemaan ja 
luokittelemaan aineita  

• oppii tavallisimpien alkuaineiden 
kemialliset merkit  

• osaa luokitella aineet alkuaineiksi ja 
kemiallisiksi yhdisteiksi kaavan 
perusteella  

Kemian tutkimus  
• laboratoriovälineet  
• havaintojen ja päätelmien tekeminen  
• työturvallisuus; käyttöturvallisuustiedote, 

varoitusmerkit, turvallisuusohjeet, 
ensiapuohjeet  

• kaasupolttimen käyttö  
Olomuodon muutokset  

• olomuodot ja niiden muutokset  
• sulamispiste ja kiehumispiste  

Puhdas aine ja seos   
• homogeeninen ja heterogeeninen seos  
• liuos  
• kylläinen liuos  
• vesi liuottimena  

Erotusmenetelmät  
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• tietää mitä tarkoittaa kemiallinen 
reaktio  

• tietää mitkä tekijät ja millaiset 
olosuhteet vaikuttavat 
reaktionopeuteen    

Ilma ja vesi  
Oppilas  

• tietää, että palaminen on reagoimista 
hapen kanssa  

• osaa tutkia aineen palamista, 
palamistuotteen liukenemista veteen ja 
syntyneen vesiliuoksen happamuutta  

• osaa kuvata palamisreaktiota kemian 
merkkikielellä  

• tutustuu aineiden paloherkkyyteen  
• tietää, että happi on elämälle 

välttämätön aine  
• ymmärtää hapen merkityksen ihmiselle 

ja luonnolle  
• tietää, että vedyn palaessa syntyy vettä 
• tuntee happamuuden ja emäksisyyden  
• tuntee ilmakehän tärkeimmät kaasut ja 

niiden merkityksen    
Elollinen luonto ja yhteiskunta  
Oppilas  

• tietää yhteyttämisreaktion ja ymmärtää 
sen ja palamisreaktion välisen 
yhteyden  

• suodatus  
• tislaus  
• kiteyttäminen  
• uuttaminen  
• kromatografia  
• upotus-kellutus  

Happamat ja emäksiset aineet  
• hapan, emäksinen ja neutraali liuos  
• happamuusaste (pH)  
• indikaattorit  

Alkuaineet  
• atomi  
• alkuaine  
• kemialliset merkit  
• molekyyli  
• aineiden luokittelu  

Happi  
• hapen esiintyminen ja merkitys  
• valmistus  
• hapen kiertokulku  

Vety  
• räjähdyskaasu  
• merkitys Auringon ydinreaktiossa  
• tulevaisuuden polttoaine  

Kemiallinen reaktio  
• yhdiste  
• kemiallinen reaktio  
• reaktioyhtälö  
• lähtöaineet ja reaktiotuotteet  
• palamis- ja yhteyttämisreaktio  
• kemiallisen reaktion nopeuteen vaikuttavat 

tekijät  
Ympäristön alkuaineita ja yhdisteitä  

• ilmakehän kaasut  
• maankuoren alkuaineita  
• kodin keittiön yhdisteitä  
• kasvihuoneilmiö  

 

Kemia  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Raaka-aineet ja tuotteet  

Oppilas 

• tietää, että atomi on aineen pienin 
osanen  

Alkuaineet ja atomin rakenne  
• alkuaineiden jako metalleihin ja 

epämetalleihin  
• atomin pääosat, hiukkaset  
• järjestysluku, massaluku    

Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä  
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• tuntee atomin rakenteen  
• tietää, että aineen rakennetta kuvataan 

malleilla ja että mallit ovat pelkistyksiä  
• tuntee hyvin jaksollisen järjestelmän ja 

osaa tehdä sen perusteella päätelmiä 
atomin ja yhdisteen rakenteesta ja 
alkuaineen ominaisuuksista  

• osaa selittää sidosten muodostumista 
kemiallisessa reaktiossa atomimallia ja 
jaksollista järjestelmää apuna käyttäen  

• tietää, että kemiallista reaktiota voidaan 
mallintaa reaktioyhtälöllä  

• osaa tulkita reaktioyhtälöitä sekä 
tasapainottaa yksinkertaisia 
reaktioyhtälöitä  

• tuntee hapettumisen ja pelkistymisen 
periaatteen  

• tietää tärkeimmät maankuoresta 
saatavat alkuaineet ja yhdisteet, ja 
tuntee niiden ominaisuuksia  

• tuntee metallien jalostusprosessin 
malmista metalliksi esim. teräksen 
osalta  

• osaa luokitella alkuaineet  
• tietää metallien käytöstä, riittävyydestä 

ja kierrätettävyydestä  
• tuntee metallien sähkökemiallisen 

jännitesarjan  
• tuntee sähköparin  
• tuntee elektrolyysin käsitteen ja 

sovelluksia  
• ymmärtää jännitesarjan yhteyden 

korroosioon  
• tuntee korroosiota edistäviä tekijöitä ja 

korroosion ehkäisykeinoja ja 
korroosiolta suojaamisen merkityksen  

• tuntee tärkeimpiä emäksiä ja happoja 
ja niiden ominaisuuksia ja käyttöaloja  

• tietää mikä aiheuttaa 
happamuuden/emäksisyyden  

• ymmärtää neutraloitumisen  
• tietää että neutraloitumisreaktiossa 

syntyy suolaa ja vettä  
• osaa kirjoittaa suolan 

muodostumisreaktion lähtöaineiden 
avulla ja nimetä syntyneen suolan 
  

Elollinen luonto ja yhdyskunta  

Oppilas 

• tuntee hiilen luonnon rakennusaineena  
• tuntee hiilen kiertokulun  

• elektronipilven rakenne  
• ryhmä ja jakso    

Kemiallinen sidos  
• oktetti  
• ioni ja ionisidos  
• elektronipari ja molekyylisidos    

Kemiallinen yhdiste  
• ioniyhdiste  
• molekyyliyhdiste    

Reaktioyhtälö  
• energian sitoutuminen/vapautuminen 

reaktiossa  
• reaktioyhtälö ja sen tasapainottaminen    

Hapettuminen ja pelkistyminen  
• hapettumis – pelkistymisreaktio  
• palaminen    

Metallien ominaisuudet, valmistus ja käyttö  
• metallien ominaisuuksia  
• metallien erottaminen malmista  
• metallien ominaisuuksia, esim. sähkön- ja 

lämmönjohtokyky  
• metallien kierrätys, ongelmajätteet    

Jalot ja epäjalot metallit  
• sähkökemiallinen jännitesarja  
• metallien hapettuminen ja pelkistyminen    

Sähkökemiaa  
• sähköpari, paristo ja akku  
• elektrolyysi  
• korroosioilmiö    

Hapot ja emäkset  
• tärkeitä happoja ja emäksisiä aineita 

kaavoineen, ominaisuuksineen ja 
käyttöaloineen  

• oksoniumioni ja hydroksidi-ioni    

Suolat  
• neutraloituminen  
• suolan muodostumisreaktioita  
• suolojen rakenne ja ominaisuuksia  
• suolojen nimeäminen 

    
 

 

 

 

 

Elollinen luonto ja yhteiskunta  

HIILI  

• hiilen esiintymismuodot  
• hiilen kiertokulku 
• orgaaninen kemia  
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• tietää, mikä on hiilivety  
• tuntee hiiliatomien välisien sidosten 

muodostumisen  
• erottaa toisistaan molekyyli- ja 

rakennekaavat  
• osaa tulkita ja rakentaa erilaisia 

hiilivetyjä  
• ymmärtää öljynjalostuksen periaatteen  
• tutustuu petrokemian teollisuuden 

tuotteisiin  
• tietää, että alkoholit on laaja aineryhmä 
• osaa tärkeimmät alkoholit ja niiden 

ominaisuudet ja rakentumisperiaatteen  
• tuntee erilaisten alkoholien 

käyttökohteita  
• tuntee orgaanisten happojen 

rakentumisperiaatteen  
• osaa tärkeimmät karboksyylihapot ja 

niiden ominaisuudet  
• saa käsityksen karboksyylihappojen 

merkityksestä ihmiselle  
• tietää, että öljy on muovin raaka-aine  
• tuntee polymeroitumisen  
• tuntee tärkeimmät muovin lajit ja 

käyttötarkoitukset  
• tietää tärkeimmät ravintoaineet 

(hiilihydraatit, valkuaisaineet ja rasvat),  
• käsittää eri ravintoaineiden 

merkityksen,  
• tuntee niiden lähteet  
• ymmärtää valkuaisaineiden 

merkityksen elimistön rakennusaineena 
• tuntee rasvojen yleisen rakenteen  
• tuntee rasvojen ominaisuuksia ja 

käyttökohteita, sekä merkityksen 
ihmiselle  

• ymmärtää kierrätyksen tärkeyden  
• osaa luokitella jätteitä  
• tuntee kierrätysmateriaaleja  
• osaa toimia elämässään ekologisesti 

kestävällä tavalla  

HIILIVEDYT  
• alkaanit, alkeenit ja alkyynit  
• sidostyypit  
• rakenne- ja molekyylikaava  

HIILIVEDYT RAAKA-AINEENA  
• öljynjalostus  
• petrokemian teollisuus  
• fossiiliset polttoaineet    

ALKOHOLIT  
• hydroksyyliryhmä  
• yksiarvoiset ja moniarvoiset alkoholit  
• etanolin valmistus  

KARBOKSYYLIHAPOT JA ESTERIT  
• karboksyyliryhmä  
• karboksyylihappojen esiintyminen ja käyttö  
• esterin muodostuminen  

MUOVIT  
• muovien valmistus  
• kerta- ja kestomuovit  
• tekokuidut  
• kierrätys ja polttaminen  

RAVINTOAINEET  
• hiilihydraatit: sokeri, tärkkelys, selluloosa  
• valkuaisaineet: rakentuminen 

aminohapoista, valkuaisaineet elimistön 
rakennusaineena  

• rasvat: rasvojen rakenne, 
tyydyttynyt/tyydyttymätön rasvahappo, 
rasvojen tarve ja ominaisuuksia  

• vitamiinit ja hivenaineet  
 

PAPERINVALMISTUSPROSESSI  
 

KEMIAN JA PETROKEMIAN TEOLLISUUDEN 
TUOTTEITA  
 

KIERRÄTYS  
• jätteiden lajittelu  
• kierrätys  
• ongelmajäte  
• elinkaari  

 

 
Aihekokonaisuudet fysiikan opetuksessa 
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Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • Tavoitteena on saada oppilaat kiinnostumaan itseään 
ympäröivistä ilmiöistä.  

• Parin tai ryhmän kanssa suoritettavat tehtävät ja kokeet 
pakottavat oppilaat suunnittelemaan, toteuttamaan 
sekä tekemään johtopäätöksiä yhteistuumin.  

• Kaikkien on huolehdittava tunnollisesti omasta 
osuudestaan ja kasvettava vastuulliseksi ryhmän 
jäseneksi.  

• Fysiikka koetaan vaikeana ja miehisenä tieteenalana, 
minkä vuoksi monet tytöt sitä vieroksuvat. Fysiikan 
opetuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen oppilaan 
uskoa omiin kykyihinsä ja kiinnostuksenaloihin 
sukupuolesta tai taustasta riippumatta.  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• Fysiikan tunneilla pohditaan keinoja säästää 
uusiutumattomia luonnonvaroja. Samalla opitaan 
vertailemaan eri tuotteiden elinkaaria sekä kierrätyksen 
tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä.  

• Tutustutaan eri energiantuotantotapoihin. Samalla 
pohditaan eri keinoja säästää energiaa. Lasketaan mm. 
eri sähkölaitteiden kuluttaman sähkön hintoja. Tärkeää 
on myös ydinenergiaan tutustuminen eri kannoilta. 
Oppimiensa asioiden pohjalta oppilas voi muodostaa 
oman mielipiteensä energiantuotannon eri 
vaihtoehdoista ja oppii ajattelemaan asioita 
maailmanlaajuisesti.  

Turvallisuus  ja  liikenne     • Painotetaan näön ja kuulon merkitystä ainutkertaisina 
aisteina. Selvitetään mikä voi vahingoittaa näitä aisteja 
ja miten niitä voi suojella. Liikenneturvallisuus otetaan 
huomioon pohtimalla lähiympäristön riskipaikkoja. 
Opetellaan toimimaan liikenteessä turvallisesti ja 
vastuullisesti. Käytetään turvalaitteita esim. 
pyöräilykypärää ja autossa turvavöitä.  

• Koska oppilaat eivät vielä itse pääse kokeilemaan, 
miten esim. auto käyttäytyy liikenteessä, on tärkeä 
painottaa liikettä opiskeltaessa, että ajoneuvon 
pysäyttämiseen tai suunnan muutokseen tarvitaan 
paljon voimaa. Monilla muillakin esimerkeillä voidaan 
korostaa ennakoivan ajattelun tärkeyttä liikenteessä.  

• Sähkölaitteiden turvallinen ja tarkoituksenmukainen 
käyttö tulee esille fysiikassa. Pienellä harkinnalla vois 
säästyä monilta sähkövahingoilta.  

• Fysiikan töissä painotetaan jatkuvasti 
turvallisuusohjeiden tärkeyttä. Tavoitteena on, että 
oppilas aina huomioisi turvallisuusnäkökohdat 
tehdessään töitä kotona, koulussa tai jossakin muualla. 

Teknologia  ja  ihminen  • Suomen nykyinen teknologinen kehitys perustuu 
luonnontieteelliseen perustutkimukseen. Mikäli 
haluamme säilyttää kilpailukykymme, on meidän 
saatava luonnontieteistä kiinnostuneita nuoria, jotka 
lähtevät opiskelemaan myös fysiikan alaan liittyviä 
aineita.  

• Jokaisesta fysiikan ilmiöstä löytyy lukemattomia 
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yksinkertaisia ja monimutkaisia esimerkkejä 
arkielämästämme. Fysiikan opetuksen tavoite on saada 
oppilaat huomaamaan ja pohtimaan fysiikan ilmiöitä 
ympärillään.  

Viestintä ja mediataito  • Energiatuotantotapojen ja –tekniikoiden tiimoilta eri 
medioissa käytävän julkisen keskustelun seuranta ja 
pohdinta. 

 

Aihekokonaisuudet kemian opetuksessa 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • Tavoitteena on saada oppilas kiinnostumaan häntä 
ympäröivistä ilmiöistä. Ilmiöiden tutkiminen ja 
selittäminen vaatii erilaisia kokeita, tutkimuksia, 
keskustelua ja näkemysten vaihtoa parin kanssa ja 
ryhmissä.   

• Yhteistyössä oppilas oppii ilmaisemaan mielipiteensä, 
keskustelemaan ja neuvottelemaan asioista. Jokaisen 
ryhmän jäsenen on kannettava oma vastuu 
annettavista tehtävistä.   

• Kemia kokeellisena luonnontieteenä opettaa 
vastuullista työntekoa ja toisten huomioonottamista 
pari/ryhmätyöskentelyssä.     

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Ilma ja vesi ovat maapallon yhteinen suojelukohde. 
Vesi kiertää, mutta millaisena sen siirrämme tuleville 
sukupolville.   

• Jokaisen tulisi ymmärtää oma osuutensa veden ja 
ilman puhtauden ylläpitäjänä maailmassa.  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• Oppilaan tulisi oppia toimimaan oman ja kaikkien 
parhaaksi myös tulevia sukupolvia ajatellen. Kemian 
tunneilla pohditaan toiminnan vaikutuksien seurauksia 
esim. mitä seuraa jos...   

• Lisäksi mietitään sitä, miten kukin voisi parantaa omaa 
hyvinvointiaan.  

• Opitaan kestävän kehityksen periaatteita sekä 
kierrätyksen tärkeyttä jokapäiväisessä elämässä. 
Valinnoilla on kauaskantoisia merkityksiä.   

• Kemian opiskelun eräänä tavoitteena on opettaa 
oppilas ymmärtämään oma roolinsa osana luonnon 
kiertokulkua ja näkemään valintojensa ja tekojensa 
vaikutukset ympäristöön.  

Turvallisuus  ja  liikenne     • Opetellaan turvalliset työskentelymenetelmät.   
• Opetetaan tiedot, joiden perusteella voi tehdä 

terveellisiä valintoja ravintoaineiden, lääkkeiden, 
alkoholin ja tupakan käytöstä.  

• Tutustutaan ja opetellaan tulkitsemaan kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteita.  

• Opetellaan tulkitsemaan kodin kemikaalien ja 
ravintoaineiden tuoteselosteita, esim. pH-arvon 
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merkitys.   
• Opetellaan aineiden turvallista käyttöä ja kemikaalien 

varoitusmerkit.   
• Annetaan ensiavun perusohjeita esim. palovamman 

hoito, hapon/emäksen neutralointi.  
• Tutustutaan erilaisiin polttoaineisiin ja niiden elinkaaren 

vaikutusta ympäristöön.  

Teknologia  ja  ihminen  • Teknologiaa koskevan demokraattisen päätöksenteon 
perustana on, että kansalaisilla on perustiedot tältä 
alueelta.  

• Opetellaan eri energialähteiden valinnan vaikutuksia 
ympäristöön ja talouteen.  

• Jos kaikilla kansalaisilla on perustiedot teknologiasta, 
harhaanjohtaminen tai osatotuuksien kertominen ei ole 
mahdollista.  

 

7.10 Terveystieto 

 
Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Terveystietoa opetetaan Loviisassa vuosiluokilla 1-4 osana ympäristö- ja luonnontieto- 
oppiaineryhmää, vuosiluokilla 5-6 osana biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä 
oppiaineena vuosiluokilla 7-8. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit              1 2   3 

 

 

Tavoitteet  
Terveystiedon opetuksen lähtökohtana on terveyden ymmärtäminen fyysiseksi, psyykkiseksi ja 
sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksen avulla pyritään kehittämään oppilaan tietoja ja taitoja 
terveydestä ja antaman oppilaalle valmiuksia tehdä elämässään omaa ja muiden terveyttä edistäviä 
valintoja. Terveystiedon opetus on oppilaslähtöistä ja toiminnallista lähtökohtanaan nuoren oma 
arkielämä, kasvu ja kehity. Opetuksessa kiinnitetään myös huomiota ajankohtaisiin, nuoren 
terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin seikkoihin.  

 

Terveystieto, vuosiluokat 7-8 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoitteet  

Oppilas oppii  

• tuntemaan ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä fyysisen, psyykkisen 
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ja sosiaalisen terveyden näkökulmasta. 
• ymmärtämään yhteisöllisyyden merkityksen hyvinvoinnille 
• ymmärtämään itseään ja arvostamaan ihmisten erilaisuutta 
• kuvaamaan ja arvioimaan terveyttä edistäviä ja sairauksia aiheuttavia keskeisiä tekijöitä 

sekä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja 
• huolehtimaan itsestään ja ympäristöstään ja toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, 

sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa 
• arvioimaan ympäristön, elämäntavan ja kulttuurin sekä median merkitystä turvallisuuden ja 

terveyden näkökulmasta 
• käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja tiedonhankintamenetelmiä ja 

hyödyntämään niitä terveyden edistämiseksi 
• ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkityksen yhteisöjen kuten 

perheen, koulun, vertaisryhmän ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä. 

 
 

Terveystieto, 7. luokka  

Viikkotuntimäärä: 1 vkt 

Sisällöt   

• kasvu ja kehitys, ihmisen elinkaari 
• liikunta, fyysinen kunto, vuorokausirytmi, uni, lepo 
• ravitsemus 
• sosiaalinen kasvu: ystävyys, ryhmässä toimiminen, kiusaaminen 
• päihteet (tupakka, alkoholi, huumeet), mielihyvä ja riippuvuus 
• tavallisimmat tartuntataudit, itsehoito, yleiset pitkäaikaissairaudet 
• lasten ja nuorten oikeudet/lainsäädäntö, toiminnan rajoitukset 

 
 

Terveystieto, 8. luokka  

Viikkotuntimäärä: 2 vkt 

Sisällöt   

• itsetuntemus, perhe ja sosiaaliset suhteet (välittäminen ja huolenpito) 
• mielenterveys ja sen huoltaminen 
• seksuaalisuuden kehittyminen ja seksuaaliterveys 
• liikenneturvallisuus, liikennekäyttäytyminen 
• tapaturmat, ensiapu; osallistutaan mahdollisuuksien mukaan NoU-hätä –kilpailuun 
• kriisit ja niistä selviytyminen, henkiset voimavarat 
• terveys ja yhteiskunta (kansantaudit, työhyvinvointi, terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelut) 
• ajankohtaiset terveysasiat mediassa 

 
 

Aihekokonaisuudet terveystiedon opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  
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Ihmisenä kasvaminen  • Terveystiedossa 7. luokan sisällöissä käsitellään 
nuoren kasvua ja kehitystä. 

• 8. luokalla sisältöihin kuuluu seksuaaliterveys sekä 
selviytyminen kriisitilanteistä valmiudet hätäensiapuun.  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Terveystiedon 7. luokan sisällöissä toteutuu tämän 
aihepiirin kuuluvia asioita.  

Viestintä ja mediataito   • Terveystiedon työtavoissa otetaan huomioon viestintä 
ja mediataidot. 

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• Terveystiedossa 7. luokalla perehdytään lasten ja 
nuorten oikeuksiin . 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• Terveystiedossa 7. luokalla vastuu itsestä ja muista.  

Turvallisuus ja liikenne  • Terveystiedon 8. luokan oppisisällöissä käsitellään 
liikenneasiat.  

Ihminen ja teknologia   • Terveystiedon työtavoissa tulevat esille teknologia ja 
ihminen -aihepiirin asiat.  

 

7.11 Uskonto 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Uskontoa opiskellaan jokaisella vuosiluokalla 1-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 

 

• 8.-9. luokilla uskonnon syventäviä kursseja voi opiskella myös valinnaisaineena  

 

7.11.1 Evankelisluterilainen uskonto 

 

Tavoite  
Uskonnon opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaalle tietoja, taitoja ja kokemuksia, joista hän saa 
aineksia identiteetin ja maailmankatsomuksen rakentamiseen. Opetus antaa valmiuksia kohdata 
uskonnollinen ja eettinen ulottuvuus omassa ja yhteisön elämässä. Opetuksen tavoite on 
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uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys.  

Opetuksen tavoitteena on 

• perehdyttää omaan uskontoon  
• perehdyttää suomalaiseen katsomusperinteeseen  
• tutustuttaa muihin uskontoihin  
• auttaa ymmärtämään uskontojen kulttuurista ja inhimillistä merkitystä  
• kasvattaa eettisyyteen ja auttaa ymmärtämään uskonnon eettistä ulottuvuutta. 

 

Evankelisluterilainen uskonto, vuosiluokat 1-5 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on aineksien 
tarjoaminen oppilaan maailmankatsomuksen rakentumiseksi. Opetuksessa tutustutaan oppilaita 
ympäröivään uskonnolliseen maailmaan tietojen ja omien kokemusten kautta, perehdytään 
Raamattuun sekä rohkaistaan oppilaita eettiseen arviointiin ja vastuullisuuteen. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna. 

 

Evankelisluterilainen uskonto  1.-2. luokka 

 Viikkotuntimäärät 

• 1.lk: 1 vkt   
• 2.lk: 1 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• ohjataan kunnioittamaan erilaisia ihmisiä 
ja heidän vakaumustaan sekä koko 
luomakuntaa 

• saa perustiedot kristinuskosta ja 
Raamatusta  

• oppii tuntemaan oman kirkkonsa 
perinteitä ja tapoja sekä tutustuu oman 
seurakunnan toimintaan ja  

  

ETIIKKA 
Minäkuva  

• kotona, koulussa  
• ystävyys  
• riita - sopu  
• pelko - turvallisuus  
• oikein – väärin 
• erilaisuuden kohtaaminen ja 

suvaitseminen 

KRISTILLISET PERINTEET JA KIRKKO 
Kirkkovuosi  

• juhla-ajat ja -pyhät  
• kirkollinen kuvataide  

Kotiseurakunta  

• minä seurakunnan jäsenenä  
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• seurakunnan toimintaa lapsille  

Musiikki  

• virsikirja  
• hengellisiä lauluja ja virsiä  

RAAMATTU 
Jeesus  

• lapsuus  
• kotimaa  
• tapahtumia Jeesuksen elämästä  

Luomiskertomus  

 
 

Evankelisluterilainen uskonto  3.-4. luokka 

 Viikkotuntimäärät 

• 3.lk:  1 vkt  
• 4.lk:  1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Raamatun kertomusten  avulla oppilas 
eläytyy toisen ihmisen asemaan ja oppii 
eettisten asioiden pohdintaa sekä omien 
tunteiden ja kokemusten jakamista. 

• Oppilas tutustuu Raamattuun kirjana.   
• Kirkollisten juhlapyhien yhteydessä 

perehdytään juhlan alkuperäiseen 
merkitykseen.  

3.luokka  

VANHA TESTAMENTTI 

• Raamatun alkukertomukset ja patriarkat  
• Israelin kansan vaiheet  
• Kuninkaat ja profeetat  

4. luokka 

VANHA TESTAMENTTI 

• Ennustukset Jeesuksen syntymästä  
• Mooseksen ajasta tuomarien ajasta  

UUSI TESTAMENTTI  

• Jeesuksen syntymä ja lapsuus  
• Jeesuksen julkinen toiminta  
• Isä meidän -rukous  
• Pääsiäisen tapahtumat  
• Evankeliumit ja evankelistat  
• Kirkkopyhät ja pyhimykset 
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Evankelisluterilainen uskonto  5. luokka 

 
 

Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• ymmärtää, miten seurakunta rakentuu ja 
toimii   

• sisäistää uskonnolliset perinteet 
(kirkkovuosi),  

• perehtyy Raamattuun pyhänä 
kirjakokoelmana  

• oppii ymmärtämään ja kunnioittamaan 
muiden vakaumuksia  

• saavuttaa monipuolisen uskonnollisen ja 
katsomuksellisen yleissivistyksen 

Seurakunnan synty  

• Jeesuksen ylösnouseminen  
• Jeesuksen opetukset ja vertaukset  
• Helluntai  

Ensimmäiset lähetysmatkat  

• Tutustutaan Paavalin lähetysmatkoihin  
• Tutustutaan kristinuskon leviämiseen  

Raamattu  

• Uuden Testamentin synty ja sisältö  
• Raamattu pyhänä kirjana  
• profeetat, kuninkaiden aika, psalmit  
• Apostolien teot 

Ihminen eettisenä olentona 

• kristillisen etiikan peruspainotukset, kuten 
profeettojen sanoma 

  

 

Evankelisluterilainen uskonto, vuosiluokat 6-9 tavoitteet ja 
sisällöt 

Tavoite  

Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja laajentaa 
oppilaan ymmärtämystä oman uskonnon ja muiden uskontojen luonteesta ja merkityksestä. Näin 
tuetaan oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen rakentumista. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Evankelisluterilainen uskonto  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  
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Oppilas  

• ymmärtää, miten kristinusko, 
seurakunta ja kristillinen kirkko ovat 
saaneet alkunsa ja kasvaneet 

• ymmärtää uskonnon merkityksen 
omassa ja muiden elämässä  

• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja 
pyhänä kirjakokoelmana  

• perehtyy kristinuskoon sekä sen 
merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan 
elämässä  

• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen 
uskonkäsitykseen  

• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä  

• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä 
ja kristillisen etiikan perusteita sekä 
osaa soveltaa näitä eettiseen 
pohdintaansa ja toimintaansa.  

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta  

• elämän merkitys ja rajallisuus.  

Ihminen eettisenä olentona 

• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan 
asettuminen 

Suomalainen katsomusperinne  

• yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, 
erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen 
kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja 
yhteisöjä, muita uskontoja ja 
uskonnottomuus  

• uskonnonvapaus  
• luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta sekä 

kristillinen virsi- ja muu musiikkiperinne  
• suomalaisen muinaisuskon, katolisen 

keskiajan, uskonpuhdistuksen ja sen 
jälkeisen ajan keskeiset asiat.  

Raamattu  

• Raamattu pyhänä kirjana 

 
 

Evankelisluterilainen uskonto  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• tiedostaa maailmankatsomuksensa 
rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä  

• ymmärtää uskonnon ja siihen 
sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden 
merkitystä ihmisen ja yhteisön 
elämässä  

• perehtyy kristinuskoon sekä sen 
merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan 
elämässä  

• tutustuu keskeisiin 
maailmanuskontoihin pääpiirteissään  

• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä.  

Maailmanuskonnot  

• Keskeisten maailmanuskontojen 
levinneisyys, kokosuhteet ja uskonnollisen 
elämän pääpiirteet  

• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset 
yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin.  

 

Evankelisluterilainen uskonto  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   
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Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• tiedostaa maailmankatsomuksensa 
rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä  

• ymmärtää uskonnon ja siihen 
sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden 
merkitystä ihmisen ja yhteisön 
elämässä  

• perehtyy kristinuskoon sekä sen 
merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan 
elämässä  

• perehtyy luterilaiseen kirkkoon ja sen 
uskonkäsitykseen  

• tutustuu keskeisiin 
maailmanuskontoihin pääpiirteissään  

• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä.  

Kirkko  

• Keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja 
kehityksestä  

• kirkkokunnat, niiden levinneisyys sekä 
elämän ja uskon pääpiirteet, ekumenia  

• kirkkorakennus, sen symboliikka ja 
liittyminen seurakunnan elämään  

• kristillinen usko, sen inhimillinen ja 
yhteiskunnallinen merkitys, erityisesti 
luterilainen usko, kristilliset symbolit.  

Suomalainen katsomusperinne  

• Yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, 
erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen 
kirkko sekä muita kristillisiä kirkkoja ja 
yhteisöjä, muita uskontoja ja 
uskonnottomuus  

• uskonnonvapaus.  

 

Evankelisluterilainen uskonto  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• tiedostaa maailmankatsomuksensa 
rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä  

• ymmärtää uskonnon ja siihen 
sisältyvän pyhyyden ulottuvuuden 
merkitystä ihmisen ja yhteisön 
elämässä  

• perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja 
pyhänä kirjakokoelmana  

• perehtyy kristinuskoon sekä sen 
merkitykseen ihmisen ja yhteiskunnan 
elämässä  

• osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä  

• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä 
ja kristillisen etiikan perusteita sekä 
osaa soveltaa näitä eettiseen 
pohdintaansa ja toimintaansa.  

Raamattu  

• Vanha Testamentti Israelin kansan 
vaiheiden ja uskon ilmentäjänä  

• Vanha Testamentti juutalaisuuden, 
kristinuskon ja islamin näkökulmasta  

• Uusi Testamentti Jeesuksen opetuksen ja 
kristinuskon synnyn ilmentäjänä  

• Raamatun synnyn pääpiirteet sekä 
Raamatun tulkinta ja käyttö  

• Raamatun kulttuurivaikutuksia.  

Ihminen eettisenä olentona  

• Eettisten normien, periaatteiden ja arvojen 
tunnistaminen, pohtiminen ja soveltaminen  

• kristillinen ihmiskäsitys ja toisen asemaan 
asettuminen  

• ihminen oman elämänsä, yhteiskunnan ja 
ympäristön muokkaajana  

• kristillisen etiikan peruspainotukset kuten 
profeettojen sanoma, Jeesuksen 
Vuorisaarna ja vertaukset.  

Oppilaan maailmankatsomuksellinen pohdinta  
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• Elämän merkitys ja rajallisuus  
• uskon ja tiedon suhde.  

 

7.11.2 Ortodoksinen uskonto 

Tavoite  

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään uskonnon merkitystä hänelle 
itselleen sekä näkemään uskonnon vaikutuksia yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Lisäksi opetuksessa 
pyritään uskonnollisen ja katsomuksellisen yleissivistyksen saavuttamiseen. 

 

Ortodoksinen uskonto, vuosiluokat 1-5 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 1−5 on tietojen, taitojen ja 
kokemisen kautta tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksensa rakentumiseksi ja 
eettisesti vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

Kaikilla luokka-asteilla opiskelun lähtökohtana on 

• ortodoksinen kirkkovuosi, jonka mukaisesti syvennytään juhlien sanomaan ja 
paastokäytäntöön kullekin ikätasolle soveltaen. Oppilasta ohjataan mukaan oman 
seurakunnan jumalanpalveluksiin ja kirkon juhliin.  

• Yhteistyössä seurakunnan kanssa järjestetään kaikille ortodoksioppilaille lukuvuoden aikana 
yhteinen uskonnonopetuspäivä, jolloin oppilaat osallistuvat liturgiaan. Tämän lisäksi 
opetuksen kohteena voi olla muitakin kirkollisia toimituksia, kuten; ristisaatto, panihida, 
rukouspalvelus, vedenpyhitys ja kaste.  

• Oppilaita tutustutetaan myös paikallisiin ortodoksisen kirkon historiallisiin kohteisiin.   

 

 

Ortodoksinen uskonto  1.-2. luokka 

 Viikkotuntimäärät 

• 1 lk: 1 vkt  
• 2 lk: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Ortodoksisen uskonnon opetuksen 
tavoitteena on herättää oppilaassa 
kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 
omaan kirkkoon, antaa valmiuksia toimia 
aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä 
tukea hänen kasvuaan 

• ortodoksisuuden perusasioita: elämää 
kotona ja koulussa  

• kirkkoperheen jäsenenä  
• kirkkovuosi: pääsiäinen, joulu, muut 

suuret juhlat, oman kirkon juhla  
• Raamatun maailma  
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ortodoksikristittynä yhteistyössä kodin 
kanssa.  

• Oppilasta pyritään kasvattamaan myös 
lähimmäisenrakkauteen ja 
sopeutuvuuteen toisin ajattelevien 
kanssa.  

• Joosef-kertomukset  
• Jeesuksen toiminta ihmisten 

keskuudessa  
• luterilainen kirkko  
• rukouksia ja kirkkolauluja: Isä Meidän-, 

aamu- ja iltarukous  

 

 

Ortodoksinen uskonto  3. luokka 

 Viikkotuntimäärt: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Ortodoksisen uskonnon opetuksen 
tavoitteena on herättää oppilaassa 
kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 
omaan kirkkoon, antaa valmiuksia toimia 
aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä 
tukea hänen kasvuaan 
ortodoksikristittynä yhteistyössä kodin 
kanssa.  

• Oppilasta pyritään kasvattamaan myös 
lähimmäisenrakkauteen ja 
sopeutuvuuteen toisin ajattelevien 
kanssa.  

• Vanha Testamentti: alkukertomukset, 
patriarkkojen aika, erämaavaellukset, 
eräät profeetat, suuret kuninkaat  

• sakramentit  
• kymmenen käskyä  
• rukouksia ja kirkkolauluja: alkurukoukset, 

paastorukous, rukous ehtoollisen edellä, 
rukouksia ja veisuja Jumalan Äidille  

 

 

Ortodoksinen uskonto  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Ortodoksisen uskonnon opetuksen 
tavoitteena on herättää oppilaassa 
kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 
omaan kirkkoon, antaa valmiuksia toimia 
aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä 
tukea hänen kasvuaan 
ortodoksikristittynä yhteistyössä kodin 
kanssa.  

• Oppilasta pyritään kasvattamaan myös 
lähimmäisenrakkauteen ja 
sopeutuvuuteen toisin ajattelevien 
kanssa.  

• Uusi Testamentti: Johannes Kastaja, 
Jeesuksen vertauksia, tunnustekoja, 
kärsimyshistoria ja 
ylösnousemustapahtuma, opetuslapset  

• oppilaiden totuttaminen Raamatun 
käyttöön  

• oma kirkkomme; Tietoa Suomen 
ortodoksisesta kirkosta ja omasta 
seurakunnasta  

• Kristuksen evankeliumin todistajia: 
marttyyreja ja pyhiä ihmisiä  

• muut kirkot: luterilainen ja 
roomalaiskatolinen kirkko  

• rukouksia ja kirkkolauluja  
 

Ortodoksinen uskonto  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  
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• Ortodoksisen uskonnon opetuksen 
tavoitteena on herättää oppilaassa 
kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 
omaan kirkkoon, antaa valmiuksia toimia 
aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä 
tukea hänen kasvuaan 
ortodoksikristittynä yhteistyössä kodin 
kanssa.  

• Oppilasta pyritään kasvattamaan myös 
lähimmäisenrakkauteen ja 
sopeutuvuuteen toisin ajattelevien 
kanssa.  

• Jeesuksen opetuksia: Vuorosaarna; 
autuuden lauseet, Herran rukous, 
Jeesuksen keskusteluja, Jeesuksen 
opetuksia viimeisistä ajoista  

• ylösnousemuskertomukset kirkon 
opetuksen keskeisenä sisältönä  

• Apostolien teot: kirkon synty ja 
alkuvaiheet, apostoli Paavalin lähetystyö  

• muut kirkot: vapaat kirkolliset suunnat  

 

Ortodoksinen uskonto, vuosiluokat 6-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 6−9 on syventää ja laajentaa 
oppilaan ymmärtämystä omasta uskonnollisesta perinteestään sekä muiden uskontojen luonteesta 
ja merkityksestä sekä näin tukea oppilaan oman maailmankatsomuksen ja eettisen näkemyksen 
rakentumista. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 
 

Ortodoksinen uskonto  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

• Ortodoksisen uskonnon opetuksen 
tavoitteena on herättää oppilaassa 
kiinnostusta ja myönteistä suhtautumista 
omaan kirkkoon, antaa valmiuksia toimia 
aktiivisena seurakunnan jäsenenä sekä 
tukea hänen kasvuaan 
ortodoksikristittynä yhteistyössä kodin 
kanssa.  

• Oppilasta pyritään kasvattamaan myös 
lähimmäisenrakkauteen ja 
sopeutuvuuteen toisin ajattelevien 
kanssa.  

• jumalanpalvelusoppia: vigilia, liturgia, 
kirkollisia toimituksia  

• kirkon suuret juhlat ja paastot sekä niiden 
pelastushistoriallinen sanoma  

• uskontunnustus  
• vigilian ja liturgian lauluja  
• muita uskontoja: juutalaisuus, islam  

 

Ortodoksinen uskonto  7.- 9. luokka 

 Viikkotuntimäärät 

• 7. lk: 1 vkt   
• 8. lk: 1 vkt  
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• 9. lk: 1 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas 

• vahvistaa ja syventää ortodoksista 
identiteettiään perehtymällä 
ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan, 
uskonkäsitykseen ja liturgiseen elämään  

• tiedostaa maailmankatsomuksensa 
rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä 
ymmärtää uskonnon ja katsomuksen 
merkityksen ihmisen ja yhteisön 
elämässä  

• perehtyy Raamattuun pyhänä ja 
inhimillisenä kirjakokoelmana  

• tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja 
ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan 
ja toiminnassaan  

• tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin 
pääpiirteissään  

• osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja 
ajattelevia ihmisiä.  

Raamattu   

• Raamatun synty ja sisältö  
• Raamattu pyhänä kirjana  
• profeetat, kuninkaiden aika, psalmit  
• Apostolien teot.  

Kirkkohistoria  

• kristinuskon synnyn ja kehityksen 
keskeiset tapahtumat  

• kirkkokunnat sekä ekumenia  
• Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja 

hallintoa  
• Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys.  

Maailmanuskonnot  

• keskeisten maailmanuskontojen 
levinneisyys, kokosuhteet, 
perususkomukset ja uskonnollisen 
elämän pääpiirteet  

• uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset 
yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin.  

Liturgiikka ja uskonoppi  

• sakramentit  
• jumalanpalvelukset: liturgia, vigilia, 

paastoliturgia ja muita kirkollisia 
toimituksia  

• kirkkorakennus, kirkkotaide ja 
kirkkomusiikki  

• uskonopin keskeiset kohdat.  

Etiikka  

• ortodoksinen ihmiskäsitys  
• eettisten normien, periaatteiden ja 

arvojen tunnistaminen, pohdinta ja 
soveltaminen  

• Vuorisaarnan etiikka.  

 

 

 

7.11.3 Muut uskonnot 
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Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  

Muita uskontoja opiskellaan yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 1-9. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 

 

 
Tavoite  
Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen evankelisluterilaisen ja ortodoksisen 
uskontojen opetussuunnitelmien perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille 
ryhmille laadittuja tavoitteita.  

Muiden uskontojen opetuksesta annetaan opetussuunnitelmien perusteet erillisillä päätöksillä. 
 

 

7.12 Elämänkatsomustieto 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Elämänkatsomustietoa opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 1-9. 
Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  1 1 1 1 2 2 1 1 1 11 

 

 

Tavoite  
Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin 
kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä.  

Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, 
vastuulliseksi, arvostelukykyiseksi ja ajattelevaksi yhteisönsä jäseneksi. 

 

 

Elämänkatsomustieto, vuosiluokat 1-5 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite 
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Opetuksen ydintehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja antaa hänelle välineitä tutkia ja rakentaa 
elämänkatsomustaan ja maailmankuvaansa. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna 

Elämänkatsomustieto  1-5. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 1. luokka:  1 vkt   
• 2. luokka:  1 vkt   
• 3. luokka:  1 vkt   
• 4. luokka:  1 vkt   
• 5. luokka:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tavoitteena on edistää oppilaan pyrkimystä 

• etsiä ja rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan ja sen myötä oppia 
hahmottamaan kokonaisuuksia, kasvaa 
kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää 
taitojaan ilmaista itseään  

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään 
eettiseen toimintaan ja oppia 
huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän 
tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja 
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa  

• tutustua ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden, 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteisiin ja oppia 
kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteisöstä ja luonnosta  

• tutustua lähiympäristönsä katsomuksiin 
ja kulttuureihin.  

Sisällöistä muodostetaan opintokokonaisuuksia, 
joiden tulee sisältää aineksia seuraavista 
aihepiireistä. Sisällöt voivat vuorotella 
opetusryhmien koostumuksen mukaan. 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu  

• toisen kohtaaminen ja hänen asemaansa 
asettautuminen  

• hyvä, oikea ja väärä, oikean ja väärän 
erottaminen, ihmisen hyvyys  

• ystävyyden sisältö ja merkitys elämässä  
• oikeudenmukaisuus, 

oikeudenmukaisuuden toteutuminen 
jokapäiväisessä elämässä, rikkaus ja 
köyhyys maailmassa  

• ajattelun vapaus, uskonnon- ja 
elämänkatsomuksen vapaus, 
suvaitsevaisuus ja syrjintä  

• hyvä elämä, arvot ja normit, vastuu ja 
vapaus elämässä.  

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti  

• kuka olen ja mitä osaan, elämänvaiheet 
ja toiveet  

• erilaiset elämäntavat, suvaitsevaisuus ja 
monikulttuurisuus  

• suomalainen kulttuuri ja suomalaiset 
kulttuurivähemmistöt, maailman 
kulttuuriperintö  

• elämänkatsomus, uskomus, luulo, tieto ja 
ymmärrys, erilaisia elämän- ja 
maailmankatsomuksia.  

Yhteisö ja ihmisoikeudet  
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• koti ja koulu 
• yhteiselämän perusteita, sääntö, 

sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys ja 
reiluus, kultainen sääntö  

• lasten oikeudet, oikeus ja velvollisuus, 
ihmisoikeudet  

• tasa-arvo ja rauha, demokratia, 
tulevaisuuden maailma  

• etiikan perusteita, teon moraalinen 
oikeutus, teon tarkoitus ja seuraus, oman 
elämäni eettisiä ongelmia ja niiden 
ratkaisuja.  

Ihminen ja maailma  

• ympäristö ja luonto, eloton ja elävä, 
kauneus luonnossa  

• elämän synty ja kehitys, kertomuksia 
maailman synnystä, maa ja 
maailmankaikkeus, elämän erilaisia 
muotoja, syntymä, elämä ja kuolema 
luonnossa  

• luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys, 
erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys 
ihmisten elämässä, maailmanperintö ja 
ympäristö.  

 

Elämänkatsomustieto, vuosiluokat 6-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan omaa elämänkatsomusta ja maailmankuvaa 
koskevaa ymmärrystä. Erilaisista katsomuksista ja uskonnoista opiskellaan perustiedot sekä 
oppilaan kasvua vastuulliseksi, aktiiviseksi ja ajattelevaksi yhteiskunnan jäseneksi tuetaan. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

 

Elämänkatsomustieto  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tavoitteena on  

• edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja 
rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan ja oppia samalla 
hahmottamaan kokonaisuuksia sekä 
kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja 
kehittää taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan  

Kansalaisuus ja hyvä yhtei skunta  

• demokratia  
• kestävä kehitys  

Katsomusten maailma  

• katsomusten historiaa, katsomusvapaus  
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• kehittää arvostelukykyä ja kykyä 
eettiseen toimintaan ja oppia 
huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän 
tilanteiden eettisiä ulottuvuuksia ja 
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa  

• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita ja oppia 
kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta  

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista 
yleissivistystä ja oppia tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, 
uskomusjärjestelmiä ja 
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia 
arvioimaan tieteiden vaikutusta 
elämäntapaamme.  

• maailmankuva, maailmankatsomus ja 
elämänkatsomus  

• luonnollinen ja yliluonnollinen  
• uskonto ja uskonnottomuus, oma 

elämänkatsomus   

Kulttuuri  

• kulttuuri ja luonto  
• suomalainen kulttuuri, suvaitsevaisuus    

Etiikka ja hyvä elämä  

• etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä, 
nuoren moraalinen kasvu 

• ihmisoikeusetikka, ihmisoikeusrikoksia 
kuten holokausti 

• ympäristöetiikka 
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 

   

Tulevaisuus  

• maailmanperintö  

 

 

Elämänkatsomustieto  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tavoitteena on  

• edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja 
rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan ja oppia samalla 
hahmottamaan kokonaisuuksia sekä 
kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja 
kehittää taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan  

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään 
eettiseen toimintaan ja oppia 
huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän 
tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja 
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa  

• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita ja oppia 
kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta  

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista 

Katsomusten maailma  

• maailmankuva, maailmankatsomus ja 
elämänkatsomus  

Kulttuuri  

• suvaitsevaisuus  
• käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta: 

humanistinen, utilistinen, mystinen ja   
luontokeskeinen  

Etiikka ja hyvä elämä  

• nuoren moraalinen kasvu  
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 

Tulevaisuus  

• luonnon ja yhteiskunnan tulevaisuus  
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yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, 
uskomusjärjestelmiä ja 
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia 
arvioimaan tieteiden vaikutusta 
elämäntapaamme.  

• minun tulevaisuuteni, toimiminen 
tulevaisuuden hyväksi  

 

Elämänkatsomustieto  8. luokka 

 Viikkotuntimäärät: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tavoitteena on  

• edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja 
rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan ja oppia samalla 
hahmottamaan kokonaisuuksia sekä 
kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja 
kehittää taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan  

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään 
eettiseen toimintaan ja oppia 
huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän 
tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja 
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa  

• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita ja oppia 
kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta  

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista 
yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, 
uskomusjärjestelmiä ja 
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia 
arvioimaan tieteiden vaikutusta 
elämäntapaamme.  

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta  

• Yhteiskuntateorian perusteet  

Katsomusten maailma  

• katsomusvapaus  
• uskonto ja uskonnottomuus, oma 

elämänkatsomus  

Kulttuuri  

• Kulttuurin tutkimus  
• kulttuuri ja yhteisö, suvaitsevaisuus   

Etiikka ja hyvä elämä  

• Etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä,  
• monikulttuurisuus eettisenä 

kysymyksenä.  

 

Elämänkatsomustieto  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tavoitteena on  

• edistää oppilaan pyrkimystä etsiä ja 
rakentaa identiteettiään ja 
elämänkatsomustaan ja oppia samalla 
hahmottamaan kokonaisuuksia sekä 

Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta  

• politiikka, toimiminen kansalaisena, 
kestävä kehitys    
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kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja 
kehittää taitojaan ilmaista itseään ja 
elämänkatsomustaan  

• kehittää arvostelukykyään ja kykyään 
eettiseen toimintaan ja oppia 
huomaamaan kohtaamiensa arkipäivän 
tilanteiden eettiset ulottuvuudet ja 
käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja 
katsomuksellista harkintaa  

• omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, 
suvaitsevaisuuden, maailman laajuisen 
oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita ja oppia 
kantamaan vastuuta itsestään, toisista 
ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta  

• laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista 
yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri 
kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, 
uskomusjärjestelmiä ja 
elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä 
niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia 
arvioimaan tieteiden vaikutusta 
elämäntapaamme.  

Katsomusten maailma  

•  tieto ja tutkimus    

Kulttuuri  

• suvaitsevaisuus    

Etiikka ja hyvä elämä  

• ihmisoikeusetiikka, ympäristöetiikka  
• monikulttuurisuus eettisenä kysymyksenä 

   

Tulevaisuus  

• Tulevaisuuden tutkiminen  

 

7.13 Historia 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  

Historiaa opiskellaan Loviisassa kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 5-8. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit          2 2 2 2 *3 11 

 

• 8.-9. luokilla historiaa voi opiskella myös valinnaisaineena.  
• * = Yhdeksännellä vuosiluokalla opinto-ohjelmassa on yhteiskuntaoppi.   

Tavoite  
Historian opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa 
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Oppilasta ohjataan ymmärtämään, että oma 
kulttuuri ja muut kulttuurit ovat historiallisen kehitysprosessin tulosta. Opetuksessa käsitellään sekä 
yleistä että Suomen historiaa. 
 
Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia rakentaa identiteettiään, perehtyä ajan 
käsitteeseen ja ymmärtää ihmisen toimintaa sekä henkisen ja aineellisen työn arvoa.  
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Historia, vuosiluokat 5-6 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Perusopetuksen vuosiluokkien 5 ja 6 historianopetuksen tehtävänä on perehdyttää oppilas 
historiallisen tiedon luonteeseen, sen hankkimiseen ja peruskäsitteisiin sekä omiin juuriinsa ja 
eräisiin historian merkittäviksi muodostuneisiin tapahtumiin ja ilmiöihin esihistoriasta Ranskan 
suureen vallankumoukseen saakka. 
 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  
 

Historia  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• ymmärtämään, että historian tiedot 
ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka 
saattavat muuttua uusien lähteiden tai 
tarkastelutapojen myötä  

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa 
historia aikakausiin ja käyttämään 
oikein käsitteitä esihistoria, historia, 
vanha aika, keskiaika, uusi aika  

• tunnistamaan muutoksia oman 
perheen tai kotiseudun historiassa ja 
kuvailemaan muutoksia, joiden on 
katsottu vaikuttaneen oleellisesti 
ihmisten elämään, kuten maanviljelyn 
syntyä  

• tunnistamaan esimerkkien avulla 
jatkuvuuden historiassa  

• esittämään muutoksille syitä.  

Omat juuret ja historiallinen tieto  
• oman perheen ja kotiseudun historia  
• muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien 

ja rakennetun ympäristön merkityksien 
tulkitseminen  

• Paikallishistoriaa käsitellään osana 
Suomen historiaa kunkin aikakauden 
yhteydessä.  

Suomi Ruotsin valtakunnan osana  
• elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan 

asukkaina  
• suomalaisen kulttuurin muotoutuminen 

 
Lisäksi  jotakin seuraavista teemoista tarkastellaan 
esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka: 

• jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri 
• kaupankäynnin kehitys  
• kulttuurin kehitys  
• liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys  
• väestössä tapahtuneet muutokset 

 

 
 

Historia  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• ymmärtämään, että historian tiedot 
ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka 
saattavat muuttua uusien lähteiden tai 
tarkastelutapojen myötä  

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa 

Esihistoriallinen ja historiallinen aika sekä 
ensimmäiset korkeakulttuurit  

• kivikauden ihmisten elinolot ja niissä 
tapahtuneet muutokset  

• pronssin ja raudan keksimisen 
seurauksena maanviljelyn aloittamisen, 
valtioiden synnyn ja kirjoitustaidon 
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historia aikakausiin ja käyttämään 
oikein käsitteitä esihistoria, historia, 
vanha aika, keskiaika, uusi aika  

• tunnistamaan muutoksia oman 
perheen tai kotiseudun historiassa ja 
kuvailemaan muutoksia, joiden on 
katsottu vaikuttaneen oleellisesti 
ihmisten elämään, kuten maanviljelyn 
syntyä  

• tunnistamaan esimerkkien avulla 
jatkuvuuden historiassa  

• esittämään muutoksille syitä.  

keksimisen vaikutukset ihmisten elämään  
Eurooppalaisen sivilisaation synty  

• antiikin Ateenan ja Rooman yhteiskunta ja 
kulttuuri  

• antiikin heijastuminen tähän päivään  
Keskiaika  

•  uskontojen vaikutukset ihmisten elämään 
ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen 
asema  

Uuden ajan murros  
• eurooppalaisen ihmisen maailmankuvan ja 

arvojen muutokset keskiajan ja uuden ajan 
taitteessa: renessanssi taiteessa, 
reformaatio uskonnossa, maailmankuvan 
avartuminen tieteessä  

Vapauden aate voittaa alaa  
• Ranskan suuren vallankumouksen 

vaikutukset  
  

 

Historia, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7–9 on syventää oppilaan käsitystä historian tiedon 
luonteesta. Historian opetuksen tehtävänä on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää 
hänet muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin. 
 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  
 

Historia  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• hankkimaan ja käyttämään historiallista 
tietoa 

• käyttämään erilaisia lähteitä, 
vertailemaan niitä ja muodostamaan 
oman perustellun mielipiteensä niiden 
pohjalta 

• ymmärtämään, että historiallista tietoa 
voidaan tulkita eri tavoin.  

Käsiteltävät asiat liittyvät Suomen ja maailman 
historiaan Napoleonin ajan alusta ensimmäisen 
maailmansodan päättymiseen ja oman kotiseudun 
historiaa käsitellään Suomen historian yhteydessä.  

• Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate  
• Teollinen vallankumous  
• Murrosten aika Suomessa  
• Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen 

maailmansotaan seurauksineen  
Lisäksi 7. ja 8.luokalla vähintään yksi seuraavista 
teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-
luvulta nykypäivään: 

• Euroopan hajaannuksesta sen 
yhdistymiseen  

• kulttuurin kehitys  
• tasa-arvoisuuden kehitys  
• teknologian kehitys  
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• Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys  
 

 

Historia  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

oppilas  

• tutustuu erilaisiin selityksiin yksittäisistä 
tapahtumista ja ymmärtää, että on 
mahdollista tehdä erilaisia tulkintoja 
samasta tapahtumasta;  

• oppii arvioimaan ihmisen toiminnan 
syitä ja seurauksia ja oppii näkemään 
historian ja sitä kautta myös 
tulevaisuuden vaihtoehtoisena. 
 

Käsiteltävät asiat liittyvät Suomen ja maailman 
historiaan ensimmäisen maailmansodan jälkeisestä 
ajasta nykypäivään. 

• Laman ja totalitarismin aika  
• Toisen maailmansodan aika mm. totaalinen 

sota ja holokausti  
• Suomi 1950-luvulta nykypäivään  
• Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja 

pohjoisen vastakkainasetteluun  
• Elämää 1900-luvun lopulla ja 2000-luvun 

alussa.  
Lisäksi 7. ja 8.luokalla vähintään yksi seuraavista 
teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-
luvulta nykypäivään: 

• Euroopan hajaannuksesta sen 
yhdistymiseen  

• kulttuurin kehitys  
• tasa-arvoisuuden kehitys  
• teknologian kehitys  
• Yhdysvaltojen tai Venäjän kehitys  

 

Aihekokonaisuudet historian opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • esim. oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo ja 
opiskelutaidot  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuurin kehittyminen 
ja muiden maanosien historiaa  

Ihminen ja teknologia   • teknologian kehitys eri aikoina ja teknologian 
kehityksen vaikutus 
ihmisen toimintaan  

 

7.14 Yhteiskuntaoppi 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Yhteiskuntaoppia opiskellaan Loviisassa kaikille yhteisenä oppiaineena 9. vuosiluokalla. 
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Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit          *2 *2 *2 *2 3 11 

 

• 8.-9. luokilla yhteiskuntaopin syventäviä kursseja voi opiskella myös valinnaisaineena.  
• * = 5.-8. vuosiluokilla opinto-ohjelmassa on historia.   

Tavoite  
Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on ohjata oppilasta kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja 
vastuulliseksi toimijaksi. 

 

Yhteiskuntaoppi, tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 yhteiskuntaopin opetuksen tulee antaa perustiedot ja -taidot 
yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. 
 

 

Yhteiskuntaoppi  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• oppii, että yhteiskuntatiede koostuu 
monesta eri tieteenalasta  

• tiedostaa mahdollisuutensa vaikuttaa 
eri tavoin yhteiskunnassa sen 
aktiivisena jäsenenä  

• ymmärtää, että yhteiskunnassa on 
asioiden suhteen erilaisia näkökantoja  

• ymmärtää, että ei ole vain yhtä totuutta 
• oppii kunnioittamaan ja käsittelemään 

erilaisia mielipiteitä  
• oppii tuntemaan vastuuta ihmisenä ja 

yhteiskunnan jäsenenä  
• oppii kriittisesti tarkastelemaan 

ympäröivää yhteiskuntaa ja sitä 
käsittelevää informaatiota  

• tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeiset 
ihmisoikeussopimukset  

• ymmärtämään oikeutensa ja vastuunsa 
kansalaisena 

Yksilö yhteisön jäsenenä  
• kotoa maailmalle  
• erilaiset perhemallit  

Yksilön hyvinvointi  
• erilaiset näkemykset yhteiskunnasta ja sen 

vastuusta  
• sosiaaliturva yksilön tukena  
• tasa-arvo ja kestävä kehitys  

Vaikuttaminen ja päätöksenteko  
• yhteiskunnalliseen toimintaan 

osallistuminen  
Kansalaisen turvallisuus  

• vapaus ja vastuu  
• oikeusjärjestelmä  

Taloudenpito  
• henkilökohtainen budjetti  
• elinkeinomuodot  

Kansantalous  
• yksilö vaikuttajana ja vaikutuksen kohteena 

Talouspolitiikka  
• talouden kiertokulku  
• julkinen sektori 

Ihmisoikeuskysymykset ja kansojen yhteistyö 
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• ihmisoikeudet, ihmisoikeusrikokset kuten 
joukkotuhonta ja muut kansanvainot 

• YK:n toiminta 
• Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 
• Lapsen oikeuksien sopimus 
• Euroopan ihmisoikeussopimus 
• muut keskeiset ihmisoikeussopimukset 

 
 

Aihekokonaisuudet yhteiskuntaopin opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • esim. oikeudenmukaisuus ja tasa-
arvokysymykset ja kansalaisen oikeudet  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• esim. ihmisoikeudet ja globalisaatio  

Viestintä ja mediataito   • esim. median rooli ja vaikutukset yhteiskunnassa  

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• esim. yrittäjyys ja sen merkitys sekä erilaiset 
vaikuttamisen keinot  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta  

• esim. oman talouden hallinta ja 
kulutuskäyttäytyminen  

Turvallisuus  ja  liikenne     • esim. työturvallisuus  

Teknologia  ja  ihminen  • esim. teknologian vaikutus työntekoon, talouteen  

 

7.15 Musiikki 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Musiikkia opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 1-7. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat: 

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  1 1 2 2 2 2 1 V V 11 
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• V = 8.-9. luokilla musiikkia opiskellaan valinnaisaineena.  

Tavoite  
Musiikin opetuksen tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään musiikin alueelta kiinnostuksen 
kohteensa sekä rohkaista oppilasta musiikilliseen toimintaan, antaa hänelle musiikillisen ilmaisun 
välineitä ja tukea hänen kokonaisvaltaista kasvuaan. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, 
kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla. Yhdessä musisoiminen kehittää sosiaalisia taitoja, 
vastuullisuutta sekä taidollisen ja kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. 

 

Musiikki, vuosiluokat 1-4 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Vuosiluokilla 1−4 musiikin opetuksessa on keskeistä oppilaiden musiikillisen ilmaisun kehittäminen 
leikinomaisessa ja kokonaisvaltaisessa toiminnassa. Opetuksen tulee antaa oppilaalle musiikillisia 
elämyksiä ja kokemuksia monenlaisista äänimaailmoista ja musiikeista sekä rohkaista häntä 
ilmaisemaan ja toteuttamaan omia mielikuviaan. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Musiikki  1.-4. luokat 

 Viikkotuntimäärät   
• 1. ja 2. luokka:  1 vkt   
• 3. ja 4. luokka:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt 

Oppilas oppii  

• käyttämään luontevasti omaa ääntään 
ja ilmaisemaan itseään laulaen, 
soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että 
yksin  

• kuuntelemaan ja havainnoimaan 
keskittyneesti ja aktiivisesti 
ääniympäristöä ja musiikkia  

• käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja 
melodisia aiheita musiikillisen 
keksinnän aineksina  

• ymmärtämään musiikillisen maailman 
monimuotoisuutta  

• toimimaan vastuullisesti musisoivan 
ryhmän jäsenenä sekä musiikin 
kuuntelijana 

 

Laulaminen  
• äänenkäytön harjoituksia puhuen, loruillen 

ja laulaen  
• ketjulaulantaa 
• lauluvaraston kartuttamista – perinteisiä ja 

uusia lastenlauluja, laululeikkejä ja 
ajankohtaisia lauluja, kuten vuodenaikoihin 
ja yhteisiin juhliin liittyviä lauluja, 
suomalaisia kansanlauluja sekä 
lastenlauluja muista maista  

• äänellistä ilmaisua, erilaisia äänellisiä 
kokeiluja, musiikillista keksintää ja 
improvisaatiota  

 
Soittaminen  

• yhteissoittoa keho-, rytmi- ja 
melodiasoittimilla (esim. nokkahuilu)  

• perussyketajua kehittäviä harjoituksia  
 

Kuuntelu  
• monipuolista musiikkiin tutustumista, 

painopiste elämyksellisyydessä  
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• havaintojen tekemistä musiikillisista 
ominaisuuksista  

 
Musiikin peruskäsitteet  

• tutustumista musiikin eri elementtien (rytmi, 
melodia, harmonia, sointiväri, muoto, 
dynamiikka) peruskäsitteisiin musisoinnin, 
kuuntelun, liikunnan ja musiikillisen 
keksinnän yhteydessä  

 

Musiikki, vuosiluokat 5-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Vuosiluokkien 5-9 musiikin opetuksessa jäsennetään musiikillista maailmaa ja musiikillisia 
kokemuksia sekä opitaan käyttämään musiikin käsitteitä ja merkintöjä musiikin kuuntelun ja 
musisoinnin yhteydessä. 

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Musiikki  5.-6. luokat 

 Viikkotuntimäärät 

• 5. luokka: 2 vkt  
• 6. luokka:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• ylläpitämään ja kehittämään 
osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri 
alueilla  

• kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan 
erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa 
ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien 
tuntemustaan  

• ymmärtämään musiikin elementtien, 
rytmin, melodian, harmonian, 
dynamiikan, sointivärin ja muodon 
tehtävää musiikin rakentumisessa sekä 
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja 
merkintöjä 

Laulaminen  
• äänenkäyttöä kehittäviä harjoituksia  
• lauluvaraston kartuttamista – lastenlauluja, 

yhteisiin juhliin liittyviä lauluja sekä eri 
tyylejä ja lajeja edustavaa yksi- ja 
moniäänistä lauluohjelmistoa, josta osa 
ulkoa   

 
Soittaminen  

• tutustumista mahdollisuuksien mukaan 
bändisoittimiin (kitara, basso ja rummut)  

• soittotekniikkaa ja yhteissoittovalmiuksia 
kehittäviä harjoituksia  

• yhteissoittoa rytmi-, melodia- tai 
sointusoittimilla  

 
Kuuntelu  

• tutustumista länsimaiseen taidemusiikkiin ja 
sen aikakausiin  

• tutustumista sekä suomalaiseen että 
muiden maiden ja kulttuurien musiikkiin 

• tutustumista sinfoniaorkesterin soitinryhmiin 
 

Musiikin peruskäsitteet  
• musiikin elementtejä (rytmi, melodia, 
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harmonia, sointiväri, muoto, dynamiikka) 
ilmaisevia käsitteitä ja niiden 
merkintätapoja  

 

 

Musiikki  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• ylläpitämään ja kehittämään 
osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri 
alueilla  

• kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan 
erilaisia ääniympäristöjä sekä laajentaa 
ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien 
tuntemustaan  

• ymmärtämään musiikin elementtien, 
rytmin, melodian, harmonian, 
dynamiikan, sointivärin ja muodon 
tehtävää musiikin rakentumisessa sekä 
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja 
merkintöjä  

Laulaminen  
• äänenhuoltoon liittyviä asioita ja 

harjoituksia  
• lauluvaraston kartuttamista – kevyen 

musiikin lauluja eri aikakausilta ja eri maista 
Soittaminen  

• kitaransoiton perusteet:  laulun 
säestäminen muutamilla soinnuilla  

• bassonsoiton perusteet:  laulun 
säestäminen perusäänillä  

• rumpusetti: Beat -komppi  
• soittotekniikkaa ja yhteissoittotaitoja 

kehittäviä harjoituksia  
Kuuntelu  

• monipuolista kuunteluohjelmistoa ja niiden 
jäsentämistä  

• ajankohtaisia musiikki-ilmiöitä ja niiden 
analysointia  

Musiikin peruskäsitteet  
• musiikin elementtejä (rytmi, melodia, 

harmonia, sointiväri, muoto, dynamiikka) 
ilmaisevia käsitteitä ja niiden 
merkintätapoja musisoinnin ja kuuntelun 
yhteydessä  

• musiikin muodon ilmenemistä 
nuottikirjoituksessa ja siihen liittyviä 
merkintätapoja: kertausmerkit, maalit, 
segno ja coda  

 

Aihekokonaisuudet musiikin opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • toteutuu laulamisen, esiintymisen ja 
äänenhuollon yhteydessä 

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• toteutuu erityylisten, erikielisten sekä erilaisiin 
juhliin liittyvien laulujen ja musiikin yhteydessä 
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Viestintä ja mediataito   • toteutuu keskusteluissa ajankohtaisista musiikki-
ilmiöistä ja niiden esiintymisestä mediassa 

Teknologia  ja  ihminen  • kaikissa 7.-9. –luokkien musiikin kursseissa 
opitaan käyttämään sähkösoittimia ja 
äänentoistolaitteita   

7.16 Kuvataide 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Kuvataidetta opiskellaan kaikille oppilaille yhteisenä oppiaineena vuosiluokalla 1-7. Vuosiluokilla 5. 
ja 6. kuvataiteeseen sijoitetuista tunneista (3+3) kolmannet (1+1) voidaan sijoittaa 
opetussuunnitelmassa samoilla vuosiluokilla mihin tahansa taito- ja taideaineeseen kulloinkin ko. 
koulussa vallitsevan opettajatilanteen ja opettajien vahvuusalueiden mukaisesti.  

Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  1 1 2 2 3 3 2 V V 14 

 

• 8.-9. luokilla kuvataidetta voi opiskella valinnaisaineena  

Tavoite  
Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja 
eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Keskeistä 
kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: 
taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen 
suhde taiteeseen.  

  
 

Kuvataide, vuosiluokat 1-4 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Kuvataiteen opetuksessa vuosiluokilla 1−4 tulee harjoittaa monipuolisesti aistihavaintojen tekoa ja 
mielikuvituksen käyttöä. Lähestymistapa on leikinomainen. Kuvailmaisun perustaidot sekä 
kuvataiteelle ominaisten työtapojen ja materiaalien käyttö ovat opetuksen perussisältöä. 
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Kuvataide  1.-2. luokat 

 Viikkotuntimäärät 

• 1. lk: 1 vkt   
• 2. lk: 1 vkt 

Tavoitteet  Sisällöt  

  

• Tavoitteena alkuopetuksessa on ohjata 
lasta rohkeasti ilmaisemaan itseään 
kuvallisesti sekä nauttimaan 
tekemisestä ja aikaansaannoksistaan. 

• Taidekasvatus tukee oppilaan 
mielikuvituksen kehittymistä. 

• Oppilasta ohjataan tietoiseen ja 
elämykselliseen havainnointiin. 

• Oppilaan taidot keksiä ja ratkaista 
ongelmia kehittyvät. 

• Oppilasta ohjataan huomaamaan, 
mitkä tekniikat ja välineet sopivat 
hänen ilmaisuunsa ja opastetaan 
välinehuoltoon. 

• Oppilasta ohjataan oma-
aloitteisuuteen, pitkäjänteisyyteen ja 
työn loppuun saattamiseen. 

• Oppilasta ohjataan arvostamaan ja 
arvioimaan omia ja toisten tuotoksia. 

• Oppilas tutustuu omaan 
kulttuuriperintöön ja oppii arvioimaan 
ympäristöään, sen estetiikkaa, 
viihtyisyyttä ja toimivuutta. 

.  

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu   

Piirustus ja grafiikka: 

• eri materiaalien ja välineitten käytön 
harjoittelu 

• tutustutaan viivan monipuolisiin 
ominaisuuksiin 

• geometriset perusmuodot 
• erilaisten muotojen etsiminen piirtämällä 

      Maalaus ja värioppi: 

• siveltimien ja värien hoito 
• sivellintekniikka 
• värien sekoittamisen alkeet 
• tutustuminen pää- ja väliväreihin sekä 

kylmiin ja lämpimiin väreihin 

Muovailu ja rakentelu: 

• kolmiulotteisuuden, avaruuden ja muodon 
käsitteisiin tutustuminen eri aistien 
välityksellä mahdollisimman monipuolisten 
materiaalien kautta  

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  

• Loviisan seudun taidetarjontaan 
tutustuminen 

• omien töiden tarkastelua ja keskustelua 
niistä 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• luontoon, rakennuksiin ja 
rakennusperintöön tutustumista ja niiden 
kuvaamista  

• esineiden tarkastelua, suunnittelua ja 
valmistamista  

Media ja kuvaviestintä  

• kuvakerronnan perusteita: tarinasta 
kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja 
tekstin yhdistäminen, satukuva, opastava 
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kuva (merkit ja symbolit)  

 

  
 

Kuvataide  3.- 4. luokat 

 Viikkotuntimäärät 
• 3. lk: 2 vkt   
• 4. lk: 2 vkt 

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• kuvallisessa ilmaisussaan luovan 
ongelmanratkaisun taitoja, esteettisten 
valintojen tekoa ja niiden perustelua 
sekä omien tavoitteiden asettelua 

• kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen 
taitoja ja materiaalin tuntemusta 

• tarkastelemaan eri medioiden 
merkitystä omassa maailmassaan 

• käyttämään kuvallisen viestinnän 
välineitä ja ymmärtämään todellisen ja 
kuvitteellisen maailman eroja 

• ymmärtämään, että taiteesta ja 
kuvallisesta viestinnästä on erilaisia 
näkemyksiä, sekä keskustelemaan 
omista ja muiden täistä kuvataiteen 
käsittein. 

• tuntemaan nykytaidetta. 

. 

Aiemmin opittujen taitojen syventäminen ja 
laajentaminen 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu   
 

Piirustus ja grafiikka: 

• valööriasteikot, valo, varjo 
• havaintopohjaisen piirtämisen harjoittelu 
• pintarakenne; aineenmukaisuuden ja 

materiaalin tunnun tavoittelu  
• luonnostelun harjoittelu 
• grafiikka –käsitteen oppiminen 

Maalaus ja värioppi: 

• siveltimen vaihtelevan käytön 
harjaannuttaminen 

• maalaustekniikat: kuiva kuivalle/ kuiva 
kostealle/ kostea kostealle 

• kuvasommittelu pintana ja 
syvyysulottuvuudessa 

• väriympyrä 

Muovailu ja rakentelu: 

• savityöskentelyä eri tekniikoin 
• yksinkertaisia rakentelutehtäviä eri 

materiaalein 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  

• Loviisan seudun taidetarjontaan 
tutustuminen 

• omien töiden tarkastelua ja niistä 
keskustelua  

• suomalais-kansallisia mestareita, 
esimerkkejä eri aikakausien taiteesta ja 
nykytaiteesta 
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Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• luontoon, rakennuksiin ja 
rakennusperintöön tutustumista ja niiden 
kuvaamista sekä ympäristön muutosten 
tunnistamista 

• esineiden tarkastelua, suunnittelua ja 
valmistamista sekä kolmiulotteista 
rakentelua, ympäristösuunnitelmien tai 
pienoismallien valmistamista  

Media ja kuvaviestintä  

• kuvakerronnan perusteita: tarinasta 
kuvaksi, lähikuva ja yleiskuva, kuvan ja 
tekstin yhdistäminen 

• eri kuvatyypit 
• kuvan keinot: sarjakuva, ruutusuurennos, 

kuvasymbolit 
• liikkuva kuva  
• eri visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua 

ja tutkimista 

 

 

Kuvataide, vuosiluokat 5-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Kuvataiteen opetuksessa 5−9 luokalla painotetaan kuvan merkitystä ilmaisun ja viestinnän 
välineenä sekä kuvallisen ilmaisun perusteiden ja tekotapojen sekä mediateknologian hallintaa. 
Opetuksessa kehitetään oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja 
kuvallisten tehtävien avulla. Tavoitteena on, että oppilaiden ymmärrys eri kulttuureista ja niiden 
välisestä vuorovaikutuksesta kehittyy. 

 

 

Kuvataide  5.-6. luokat 

 Viikkotuntimäärät 

• 5. lk: 3 vkt (myös 2 vkt mahdollinen)   
• 6. lk: 3 vkt (myös 2 vkt mahdollinen)  

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• tuntemaan kuvataiteen ja 
kuvaviestinnän keskeisiä ilmaisutapoja, 
materiaaleja, tekniikoita ja työvälineitä 
ja oppii käyttämään niitä 

Aiemmin opittujen taitojen syventäminen ja 
laajentaminen 
 
Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu   
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tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan 

• tarkastelemaan ja arvioimaan kuvallista 
ilmaisua ja eri työtapoja, taidetta, 
kuvaviestintää ja ympäristöä 

• käyttämään kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä.  

 

Piirustus ja grafiikka: 

• varjostamistekniikka 
• ihmisvartalo- ja kasvotutkielma 
• yhden katoamispisteen perspektiivi 
• tutustuminen taidegrafiikan menetelmiin ja 

valmiisiin teoksiin 

Maalaus ja värioppi: 

• ilmaperspektiivi maisemamaalauksessa 
• värin taittaminen ja murtaminen 
• värisävyn etsintäharjoituksia 
• kontrastit: tumma – vaalea, kirkas – samea, 

rauhallinen – levoton, vastavärikontrasti 

Muovailu ja rakentaminen: 

• jo aiemmin opittujen taitojen syventäminen 
ja laajentaminen 

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  

• Keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja 
nykytaiteessa sekä eri kulttuurien 
kuvamaailmassa 

• Suomen taiteen kuvia, maailman taiteen 
tunnetuimpia teoksia ja taiteilijoita  

• ohjattuja näyttelyvierailuja, taiteilijavierailuja 
ja internetin kulttuuripalvelujen 
hyödyntämistä  

• kuvien analysointia 

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• luonnon ja rakennetun ympäristön 
vuorovaikutus  

• arkkitehtuurin ja muotoilun tunnetuimpia 
edustajia, ilmaisukeinoja, tyylipiirteitä ja 
perinteitä  

• tilan havainnointia, suunnittelua ja 
rakentamista 

Media ja kuvaviestintä  

• kuvalla vaikuttaminen: kuvan rajaus, kuva 
ja teksti, kuvan muokkaus, mainoskuva, 
propagandakuva, juliste, uutiskuva, 
dokumenttikuva, lehtikuva 

• elokuvien ja televisio-ohjelmien analysointia 
• valokuvausta tai video- ja digitaalista 

kuvausta mahdollisuuksien mukaan 
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Kuvataide  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  
Tavoitteena on, että oppilas pystyy 

• monipuoliseen, persoonalliseen 
kuvailmaisuun  

• pitkäjänteiseen työskentelyyn  

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Tavoitteena on, että oppilas oppii 

• tunnistamaan taidekuvia  
• valmiuksia ja taitoja taidekuvasta 

kertomiseen  
• käyttämään taidekuvia oman 

työskentelynsä lähtökohtana.  

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja 
muotoilu  
Tavoitteena on, että oppilas pyrkii 

• tarkastelemaan ympäristöä 
esteettisestä, eettisestä, ekologisesta 
ja suunnittelun näkökulmasta.  

Media ja kuvaviestintä  
Tavoitteena on, että oppilas oppii 

• arvioimaan mediaesitysten sisältöä ja 
rakennetta.  

Työskentely- ja tiedonhankintataidot  
Tavoitteena on, että oppilas oppii 

• tavoitteellisuutta, vastuullisuutta ja 
yhteisöllisyyttä.  

• kritiikin sietokykyä ja oman 
työskentelyn realistista arviointia,  

• soveltamaan hankkimaansa tietoa 
omassa työskentelyssään.  

Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu  

• piirustus, maalaus, tilataide ja taide 
ympäristössä.  

• sommittelu: muoto, väri, tila, liike ja aika.  
• kuvataiteen tyylien ja kuvasymboliikan 

käyttäminen kuvailmaisussa.  
• kuvien tarkastelu ja arvioiminen ja niistä 

keskusteleminen tutustuen kuvataiteen 
käsitteisiin.  

• omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien 
ilmaiseminen kuvallisin keinoin 

• henkilökohtainen suhde taiteeseen.  

Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen  
Aiheita ja teemoja esimerkeiksi: 

• Suomen taiteen kultakausi, joitakin 
keskeisiä piirteitä taiteen historiassa ja 
nykytaiteessa.  

• Mahdollisuuksien mukaan ohjattuja 
näyttelykäyntejä, yhteistyötä Loviisan 
taiteilijavieras -ateljeen kanssa ja internetin 
kulttuuripalvelujen hyödyntämistä.  

• Kuvien analysointia: taidekuvan rakenteen 
tutkimista ja sisällöllistä tulkintaa.  

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu  

• Suomen rakennustaiteen ja muotoilun 
historiaa.  

• Arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoja, 
tyylipiirteitä ja perinteitä. 

Aiheita ja teemoja esimerkeiksi:  

• kansallisromantiikka ja funktionalismi 
Suomen rakennustaiteessa.  

• tutustumista Loviisan rakentamiseen 1700-
luvulta nykypäivään.  

• suomalaisen muotoilun tärkeimpiä 
edustajia.  

• oman kouluympäristön havainnointia ja 
ympäristösuunnittelun perusteisiin 
tutustumista.  

Media ja kuvaviestintä  

• kuvan käyttötarkoituksia mediassa.  
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• mediaesitysten sisällöllistä ja rakenteellista 
analyysiä.  

Työskentely- ja tiedonhankintataidot  

• suunnittelu ja luonnostelu 
lopputuotoksen rinnalla, myös 
portfoliomaista työskentelyä.  
• tehtävänannon mukainen itsenäinen 
työskentely tai vuorovaikutteinen yhteistyö 
annettujen ohjeiden ja aikataulun 
mukaisesti.  
• tietolähteiden käyttö ohjatusti.  

 

 

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen kuvataiteen 
opetuksessa 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • Kuvia tehdessään oppilas käsittelee tunteitaan ja havaintojaan 
edistäen itsetuntemustaan. Onnistumisen elämykset 
kasvattavat itsetuntoa.  

• Tehtäväteemojen yhteydessä on mahdollista käsitellä eettisiä 
kysymyksiä.  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Oman lähiympäristön ja laajemmin suomalaiseen ja 
eurooppalaiseen kulttuuriperintöön tutustuminen auttaa 
oppilasta etsimään omaa kulttuuri-identiteettiänsä.  

• Opetussisältöteemoihin voi liittää myös ulkoeurooppalaisten 
kulttuurien käsittelyä ja huomioida maahanmuuttajaoppilaiden 
kulttuuritaustat.  

Viestintä ja mediataito   • Kuvalla on merkittävä osa nykymediassa. Kuvatulvan 
hallintaan pyritään kuvia analysoimalla.  

• Mediakriittisyys toteutuu uutis- ja mainoskuvien tarkastelussa.  

Osallistuva kansalaisuus 
ja yrittäjyys   

• Omatoiminen ongelmanratkaisu, itsenäinen työskentely, omat 
ja yhteiset projektit kehittävät sisäistä yrittäjyyttä ja sosiaalista 
kykyä.  

• Visuaalisen alan ammatit tulevat tutuiksi kuvataiteen tunneilla. 

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä 
tulevaisuudesta  

• Käsiteltävien teemojen yhteydessä tulee esille esteettinen, 
eettinen ja ekologinen suunnittelu,  

• Loviisan seudulla voi luontevasti käsitellä 
rakennussuojelukysymyksiä.  

• Oman elinympäristön ja luonnon tutkiminen taiteen keinoin 
antaa mahdollisuuden esteettisten ja eettisten arvojen 
oivaltamiselle.  

Turvallisuus ja liikenne  • Oppilas oppii vastuuta ja harkintaa käsitellessään työvälineitä 
ja materiaaleja.  
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• Visuaalisen hahmottamisen kehittyminen edesauttaa 
turvallisuutta sekä työympäristössä että liikenteessä.  

• Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi värisymboliikka, 
varoitus- ja huomiovärit.  

Ihminen ja teknologia   • Teknologiaa voidaan hyödyntää kuvataiteen opetuksessa.  
• Teknologian vaikutuksia voidaan arvioida taiteen keinoin.  

 

7.17 Käsityö 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Käsityölajien keskinäinen painottaminen:  

• Oppilaan huoltaja valitsee 4. vuosiluokalla oppilaan vuosiluokilla 5-7 painotetusti 
opiskeleman käsityölajin.   

• Ei -painotettavan käsityön opiskelu voidaan koulun valinnan ja mahdollisuuksien mukaan  
toteuttaa joko vaihtojaksoilla tai sellaisilla projektiluontoisilla töillä, joissa käytetään sekä 
teknisen  että tekstiilitöiden sisältöjä.  

Tuntijako  
Käsityötä opiskellaan vuosiluokilla 1-7. Alkuopetuksen 1. ja 2. vuosiluokalla käsityöhön kiinteästi 
sijoitetuista tunneista (2+2) toiset (1+1) voidaan sijoittaa opetussuunnitelmassa samoilla 
vuosiluokilla mihin tahansa taito- ja taideaineeseen kulloinkin ko. koulussa vallitsevan 
opettajatilanteen ja opettajien vahvuusalueiden mukaisesti. 

Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  2 2 2 2 2 2 3 V V 15 

 

• V = 8.-9. luokilla käsityötä opiskellaan valinnaisaineena  

Tavoite  
Käsityön opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan käsityötaitoa niin, että hänen itsetuntonsa sen 
varassa kasvaa ja hän kokee iloa ja tyydytystä työstään. Lisäksi hänen vastuuntuntonsa työstä ja 
materiaalin käytöstä lisääntyy ja hän oppii arvostamaan työn ja materiaalin laatua ja suhtautumaan 
arvioiden ja kriittisesti sekä omiin valintoihinsa että tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja 
palveluihin.  

Arviointi:  
Opettaja antaa oppilaalle kannustavaa, rohkaisevaa ja neuvovaa palautetta työn edetessä. 
Opettaja ohjaa oppilasta huomaamaan/arvioimaan omia vahvuusalueitaan ja taidoissa edistymistä. 
Opettaja ohjaa oppilaita huomaamaan työskentelyssä ja lopputuloksissa erilaisuuden rikkauden.  

Todistuksessa annettavaa arviointia varten kriteereinä toimivat vuosiluokkien tavoitteet (keskiverto), 
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hyvän osaamisen kriteerit opetussuunnitelman perusteiden mukaan nivelkohdissa ja käsityön 
arviointiperusteet kaavake, jota voidaan käyttää myös itsearvioinnin pohjana.  

 

 

Käsityö, vuosiluokat 1-4 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Alkuopetuksessa painotetaan oppilaan tekemisen, kokemisen ja kokeilemisen iloa. Käsityön aiheet 
valitaan lasten omasta kokemusmaailmasta, vuodenaikojen, juhlapyhien, merkkipäivien, luokan 
kokonaisaiheen tai opeteltavan tekniikan mukaan.    

Työtekniikoiden opettelu etenee hienomotoristen taitojen kehittymisen kautta yksinkertaisten 
perustyötaitojen harjoitteluun. Silmän ja käden yhteistyötaitojen kehittymisen kannalta on tärkeää 
runsas harjoitus ja toisto. Ohjauksen ja avustamisen tarve työskentelyn eri vaiheissa eriytetään 
kunkin oppilaan taitojen mukaan ja vuosiluokittain.    

Opetussuunnitelman koulukohtaisuus toteutuu sisällöissä oman koulun työesimerkkien avulla.    

 
Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Käsityö  1.-2. luokat 

 Viikkotuntimäärät  
• 1. lk: 2 vkt (myös 1 vkt mahdollinen) 
• 2. lk: 2 vkt (myös 1 vkt mahdollinen)  

Tekstiilityö              Tekninen työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö   

Oppilas  

• tuntee käsityön perustyövälineet, 
materiaalit ja peruskäsitteet 

• käyttää välineitä turvallisesti  
• osaa suunnitella yksinkertaisen työn 

annetun ohjeen mukaan  

Oppilas  

• harjoittelee yhteistyötaitoja, yhteisten 
työvälineiden ja materiaalien 
käyttämistä ja niistä huolehtimista  

• iloitsee työn tekemisestä ja arvostaa 
työnsä lopputulosta 

• oppii materiaalien kierrätystä ja 

Oppilas  

• tutustuu käsityön perustyövälineisiin, 
perusmateriaaleihin ja helppoihin 
työtapoihin  

• harjoittelee helppoja perustekniikoita  

  

Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 
tarvikkeista huolehtiminen  
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uudelleen käyttöä 

   

Suunnittelu:   

• pienen yksityiskohdan tai työn suunnittelu   

Askartelu:   

• kausiaskartelua teemojen mukaan  
• vapaa ja mallin mukaan rakentelu   

Ympäristöestetiikka ja ekologia:  

• materiaalien säästäväisen käytön harjoittelu 
• materiaalien kierrätyksen harjoittelu ja 

jätteiden lajittelu  

Käsityön osa-alueet:  
Ompelu:  

• käsin ompelun alkeet  
• kankaan leikkaaminen kaavaa käyttäen  
• nuppineulojen käyttäminen  
• langan pujotus neulansilmään, solmun 

tekeminen  
• sauman ompelu käsin  
• työn aloituksen ja päättelyn opetteleminen  
• vanulla tai kierrätysmateriaalilla täyttäminen 

Lankatyöt esimerkkejä  

• virkkaus: ketjusilmukka  
• kudonta, solmeilu: tupsut, nyöri, rusetti, 

pujottelutyöt  

Kirjonta, kankaan koristelu, kankaanpainanta:  

• helpot peruspistot  
• pahviompelu, vohvelipujotus  
• napin/helmen/koristeen kiinnittäminen 

kankaaseen  
• kankaanpainannan alkeita  
• päällikeompelua käsin  

 

Tekninen työ   

Oppilas  

• tuntee käsityön perustyövälineet, 
materiaalit ja peruskäsitteet  

• käyttää välineitä turvallisesti  
• osaa suunnitella yksinkertaisen työn 

Oppilas  

• tutustuu käsityön perustyövälineisiin, 
perusmateriaaleihin ja helppoihin 
työtapoihin  

• harjoittelee helppoja perustekniikoita  
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annetun ohjeen mukaan 

Oppilas  

• harjoittelee yhteistyötaitoja, yhteisten 
työvälineiden ja materiaalien 
käyttämistä ja niistä huolehtimista  

• iloitsee työn tekemisestä ja arvostaa 
työnsä lopputulosta 

• harjoittelee arkielämässä tarvittavia 
kunnostustaitoja 

• oppii materiaalien kierrätystä ja 
säästeliäisyyttä/taloudellisuutta  

• tutustuu ja kokeilee perinteisiä 
suomalaisia ja muiden kulttuurien 
käsityömenetelmiä 

  

  

Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 
tarvikkeista huolehtiminen  

Suunnittelu:   

• pienen yksityiskohdan tai työn suunnittelu   

Askartelu:   

• kausiaskartelua teemojen mukaan  
• vapaa ja mallin mukaan rakentelu   

Ympäristöestetiikka ja ekologia:   

• omien töiden arvostus  
• materiaalien säästäväisen käytön harjoittelu 
• materiaalien kierrätyksen harjoittelu ja 

jätteiden lajittelu  

puu:   

• liimaaminen ja naulaaminen  
• sahaamisen alkeet  
• poraaminen (käsipora)  
• hiominen ja maalaaminen             

metalli:  

• ohkolevyn / metallilangan muotoilu ja 
taivutus  

 
 

Käsityö  3. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tekstiilityö              Teknine n työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö   
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Tekstiilityö 
Oppilas  

• tuntee käsityön työvälineitä, 
materiaaleja ja peruskäsitteitä  

• osaa helppoja tekniikoita, harjoittelee 
ompelukoneen käyttöä  

• pyrkii käyttämään turvallisesti perus-
työvälineitä (esim. sakset, neulat, 
ompelukone)  

• harjoittelee annettujen ohjeiden ja 
materiaalien soveltamista työssään    

Tekstiilityö  

Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työrauhan ylläpitäminen  
• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 

tarvikkeista huolehtiminen  
• työohjeiden noudattaminen  

Suunnittelu ja arviointi:  

• värien ja materiaalien valinta  
• pienen kaavan jäljentäminen ja 

saumavarojen lisääminen  
• oman työn arviointia työn edistyessä ja 

valmiina  

Ompelu:  
KÄSIN OMPELUN TEKNIIKAT:  

• kankaan oikea ja nurja puoli 
• neulaaminen  
• lankasuoraan leikkaaminen  
• ompelun perusasioita: esim. ompelulangan 

pujotus neulansilmään, solmun tekeminen  
• harsiminen (etupistot)  
• tikkipistot ja vuoropistot  
• sauman ompelu käsin (myös aloitus ja 

päättely)  
• napin tai helmen ompelu  

KONEOMPELUN ALKEET:  

• ompelukoneen ajokortin hyväksytty suoritus 
• koneompelun alkeet: suora ommel, kapea 

ja leveä siksakommel, yhdyssauma, 
yksittäinen päärme  

• silittäminen  
• työn viimeistely  

Lankatyö esimerkkejä:  

• virkkaus: aloitussilmukka ja  
• ketjusilmukka, oikeat työotteet,  
• oma käsiala  
• kudonta, solmeilu: langan keriminen, 

kolmen langan palmikko, solmuja (esim. 
umpisolmu, vetosolmu, merimiessolmu), 
solmujen avaaminen    

Esimerkkejä kirjonnasta, kankaan koristelusta, 
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kankaanpainannasta:  

• kankaanpainanta (esim. kaaviopainanta tai 
kankaan maalaus)  

• värien kiinnitys 
• konekirjontaa paksulle kankaalle  

Ainestieto:   

• töissä käytettävien materiaalien nimitykset 
ja ominaisuuksista  

Ympäristöestetiikka ja ekologia:  

• omien ja toisten töiden arvostus  
• omien ja muiden töiden esteettinen 

tarkastelu  
• materiaalien säästäväisen ja taloudellisen 

käytön opettelu  
• materiaalien kierrätyksen opettelu ja 

jätteiden lajittelu    

Tekninen työ   

Tekninen työ:  
Oppilas   

• oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä 
käsitteitä ja käyttämään erilaisia 
materiaaleja, työvälineitä ja menetelmiä  

• oppii arvioimaan ja arvostamaan omaa 
ja muiden työtä.  

• tekee yhteistyötä, huolehtii ja käyttää 
yhteisiä työvälineitä ja materiaaleja 
vuorollaan  

• iloitsee työn tekemisestä ja pyrkii 
huolelliseen ja mielestään 
onnistuneeseen lopputulokseen    

Tekninen työ:  

 
Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työrauhan ylläpitäminen  
• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 

tarvikkeista huolehtiminen  
• työohjeiden noudattaminen  

Puu:  

• mittaaminen ja merkitseminen  
• suorakulman käyttö  
• sahaus  
• naulaaminen  
• kairaaminen, poraaminen  
• liimaaminen  
• talttaaminen  
• hiominen  
• pintakäsittely  

Muovi:  

• sahaaminen  
• poraaminen  
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• hiominen  

 

Käsityö  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tekstiilityö              Tekninen työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö   

Tekstiilityö  

Oppilas  

• kartuttaa käsityön työväline-, 
materiaali- ja käsitetietouttaan ja - 
taitouttaan  

• oppii lisää tekniikoita, harjaantuu 
ompelukoneen käytössä  

• osaa työvälineitten turvallisen käytön  
• osaa toimia annettujen työohjeiden 

mukaisesti ja käyttää eri materiaaleja 
töihinsä  

Tekstiilityö  

Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työrauhan ylläpitäminen  
• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 

tarvikkeista huolehtiminen  
• työohjeiden noudattaminen  

Suunnittelu :  

Jo aiemmin opittujen taitojen syventäminen ja 
laajentaminen.  

Ompelu:  
 

• kankaan oikea ja nurja puoli  
• langansuunta 
• ompelukoneen käytön kertaus 
• silitysraudan käyttö 

Lankatyöt  

• neulonta: silmukoiden luominen, oikea 
silmukka, reunassa kääntyminen, 
tasoneule, edestakaisinneule, neuleen 
päättely, lankojen päättely  

Kirjonta, kankaan koristelu, kankaanpainanta:  

• mahdollisuuksien mukaan kirjontaa 
koneella: päällike- tai alikeompelu  

Ainestieto:   

• töissä käytettävien materiaalien nimitykset 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

158 
 

ja ominaisuudet  
• luonnonkuidut  

Ympäristöestetiikka ja ekologia:  

• omien ja toisten töiden arvostus ja 
esteettinen tarkastelu  

• materiaalien säästäväisen ja taloudellisen 
käytön opettelu  

• materiaalien kierrätyksen ja uudelleen 
käytön opettelu ja jätteiden lajittelu  

  

Tekninen työ   

Tekninen työ:  
Oppilas  

• oppii käsityön perustekniikoita ja 
tuotesuunnittelua sekä harjaantuu 
niiden edellyttämissä taidoissa,  

• oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden 
esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja 
muotoihin  

• omaksuu positiivisen asenteen 
työsuojeluun, oppii turvallista 
työvälineiden, koneiden ja laitteiden 
käyttöä sekä oppii huolehtimaan 
oppimisympäristönsä viihtyisyydestä  

Tekninen työ:  

Työturvallisuus:  

• työvälineiden tarkoituksenmukainen ja 
turvallinen käyttö  

• työrauhan ylläpitäminen  
• työpaikan siisteydestä ja yhteisistä 

tarvikkeista huolehtiminen  
• työohjeiden noudattaminen  

Puu  

• mittaaminen ja merkitseminen  
• suorakulman käyttö  
• sahaus  
• naulaaminen  
• kairaaminen  
• liimaaminen  
• talttaaminen  
• hiominen  
• pintakäsittely  
• poraaminen  
• höylääminen  
• liittäminen  

Metalli:  

• sahaaminen  
• taivutus  
• muotoilu  

Muovi:  

• sahaaminen  
• poraaminen  
• hiominen  
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• muotoilu  

 

Käsityö, vuosiluokat 5-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Käsityön opetuksen ydintehtävänä vuosiluokilla 5−9 on syventää ja kartuttaa oppilaan käsityötietoja 
ja -taitoja siten, että hän kykenee entistä itsenäisemmin tekemään tarkoituksenmukaisia materiaali-, 
työtapa- ja työvälinevalintoja käsityöprosessin eri vaiheissa. Häntä rohkaistaan luovaan 
suunnitteluun ja itseohjautuvaan työskentelyyn sekä ohjataan arvostamaan työn ja materiaalin 
laatua. Oppilaiden yhteistyötaitoja kehitetään toteuttamalla yhteishankkeita oppilasryhmissä sekä 
eri oppiaineitten ja paikkakunnan työ-, tuotanto- ja kulttuurielämän edustajien kanssa.    

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Käsityö  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tekstiilityö              Tekninen työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö   

Oppilas  

• syventää ja laajentaa vuosiluokkien 1-4 
tavoitteita  

• oppii työskentelemään oma-
aloitteisesti, vastuuntuntoisesti ja 
pitkäjänteisesti. 

  

Työturvallisuus  

• samat kuin 1 – 4. luokilla  

Suunnittelu  

• omien töiden luonnostelu paperille 
annettujen ohjeiden mukaan  

• työn mallin muokkaaminen 
toteuttamiskelpoiseksi  

• työjärjestyksen ymmärtäminen  

Ompelu  

• työtapojen soveltaminen materiaalien ja 
käyttötarkoituksen mukaan  

• mahdollisuuksien mukaan vaateompelua: 
mittojen ottaminen, yksinkertaisten 
valmiiden kaavojen käyttö  

• kaavan ompelumerkit 
• vaatteiden sovittaminen  
• silittäminen  

Lankatyöt  
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VIRKKAUS:  

• Esimerkiksi: ketjusilmukka, mahdollisesti 
kiinteä ketjusilmukka, kiinteä silmukka, 
puolipylväs, pylväs, reunassa kääntyminen, 
lankojen päättely  

• työhön sopivan langan ja koukun valinta  

Kirjonta, kankaan koristelu, kankaanpainanta  

• kankaanpainovärien käsittely  
• värien kiinnitys  
• esimerkiksi: kaaviopainanta oman mallin 

mukaan  

Askartelu  

• kausiaskartelua teemojen mukaan  

Ainestieto  

• tärkeimmät tekstiilikuidut pääpiirteittäin  
• töissä käytettävien materiaalien nimitykset 

ja ominaisuudet  

Ympäristöestetiikka  

• vaatehuolto: pesu- ja hoito-ohjeet, 
tekstiilityön korjaaminen  

• työpaikan siisteys  

Tekninen työ   

Oppilas  

• oppii tarkemmin jo aiemmin opittuja 
asioita  

• ymmärtää työpiirroksen ja tuotoksen 
välisen yhteyden  

• tutustuu suomalaiseen 
käsityöperinteeseen  

Puu:  

• ruuviliitos  
• tappiliitos  
• höylääminen  
• taivutus  
• sorvaus  

Metalli  

• mittaaminen ja merkitseminen  
• leikkaaminen  
• viilaaminen  
• pakottaminen  
• takominen  
• poraaminen  

 

Käsityö  6. luokka 
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 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Tekstiilityö              Tekninen  työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö  

Oppilas  

• syventää ja laajentaa vuosiluokkien 1-5 
tavoitteita  

. 

  

Työturvallisuus  

• samat kuin 1 – 4. luokilla  

Suunnittelu  

• omien töiden luonnostelu itsenäisesti 
• eri vaihtoehtoihin tutustuminen ja mallin 

päättäminen  
• työjärjestyksen suunnittelu  

Ompelu  

• työtapojen soveltaminen työn mukaan  
• vaateompelua  
• mitan ottaminen  
• mallinmukaisen kaavan tekeminen tai 

etsiminen koko ja materiaali huomioon 
ottaen 

• kaavan ompelumerkit  

Lankatyöt; neulonta 

• neulonnan perusteiden kertaus  
• neulemerkit (oikea ja nurja silmukka)  
• oikea ja nurja silmukka, päättely  
• neuletyön valmistaminen  
• esimerkiksi lisänä kavennukset ja lisäykset  

Kirjonta, kankaan koristelu, kankaanpainanta  

• mahdollisuuksien mukaan kankaanpainanta 
tai värjäys sekä värien kiinnitys 

Askartelu  

• kausiaskartelua tai yksityiskohtia asuihin ja 
muihin töihin  

Perinnetyöt  

• tutustuminen muutamiin perinteisiin 
työtapoihin ja töihin mahdollisuuksien 
mukaan  
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Ainestieto  

• luonnonkuitujen perusteellisempi käsittely 
ja tunnistaminen  

• tekstiilien hoitoa  

Ympäristöestetiikka  

• kestävien ja tarkoituksenmukaisten töiden 
suunnittelu ja tekeminen  

• materiaalien säästävä käyttö  
• tekstiilien hoidon merkitys  

Tekninen työ   

Oppilas  

• syventyy aiemmin opiskeltuihin asioihin 
• työpiirroksen valmistaminen  
• tietoteknisten laitteiden hyödyntäminen 

koulun omien mahdollisuuksien 
mukaan  

Puu:  

• ruuviliitos  
• tappiliitos  
• höylääminen  
• taivutus  
• sorvaus  
• saranointi  

Metalli  

• mittaaminen ja merkitseminen  
• leikkaaminen  
• viilaaminen  
• pakottaminen  
• takominen  
• poraaminen  

Lisäksi:  

• polkupyörän huoltoa  

 

Käsityö  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 3 vkt   

Tekstiilityö              Tekninen työ   

Tavoitteet  Sisällöt  

Tekstiilityö  
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Oppilas  

• osaa arvioida omaa suorituskykyään  

Oppilaan  

• suunnittelu- ja työskentelytaito kehittyy  
• soveltamiskyky kehittyy  
• luovien ratkaisujen kehittely ottaen 

huomioon suunnitelmaan liittyvät asiat  

Työturvallisuus:  

• lisääntyvien työvälineiden harkittu ja 
turvallinen käyttö  

• työrauhan säilyttäminen  
• siisteyden ylläpitäminen  

Suunnittelu  

• kokonaisuuksien suunnittelu  
• ohjeitten ja mallien muokkaaminen tarpeen 

mukaan  
• työjärjestyksen laatiminen / suunnittelu  

Ompelu  

• vaateompelua, yläosan tai alaosan vaate  
• leikkuusuunnitelma  
• tutustumista kuositteluun  
• sovittaminen  

Lankatyöt  

• virkkaus-, neulonta-, kudonta- tai 
solmeilutyö  

• taitojen kehittäminen ko. työssä  

Kirjonta, kankaan koristelu, kankaanpainanta  

• jonkin työn suunnittelu, mihin sisältyy 
koristelua  

Askartelu  

• kausiaskartelua tai yksityiskohtia asuihin ja 
muihin töihin  

Perinnetyöt  

• tutustuminen perinteisiin käsitöihin  

Ainestieto  

• tekstiilikuitujen ryhmittely ja tunnistaminen  
• tekstiilien hoito ja käyttöominaisuudet  

Ympäristöestetiikka  

• järkevä tekstiilien hankinta ja käyttö 
(kauneus, kestävyys, 
tarkoituksenmukaisuus)  

• vaatteen korjaaminen  
• materiaalin säästämisen sisäistäminen  
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• kierrätys  
• siisteyden ja hoidon merkitys  

 

Tekninen työ   

Oppilas  

• hallitsee monipuolisesti erilaisia 
kädentaitoja (puu-, metalli-, kone-, 
sähkö- ja elektroniikkatekniikka)  

• pystyy suunnittelemaan, sekä 
manuaalisesti, että tietokonetta apuna 
käyttäen toimivia ja järkeviä 
käyttötavaroita  

• suhtautuu vastuuntuntoisesti tekniseen 
työhön ja siihen liittyvään 
työturvallisuuteen  

• osaa soveltaa oppimiaan asioita 
jokapäiväisessä elämässä, niin 
yksilönä kuin ryhmässä  

• kokee osaamisen ja luomisen iloa  
• arvostaa paikallista ja kansallista 

teknisen työn perinnettä  
• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan 

laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita sekä ottamaan 
työskentelyssään huomioon myös 
eettiset, ekologiset ja taloudelliset arvot 

Puu:  

• mittaaminen ja merkitseminen 
• sahaaminen (koneellisesti) -työturvallisuus  
• höylääminen (oiko- ja tasohöyläys 

koneellisesti)  
• vannesahaus  
• liitokset (koneellisesti)  
• hiominen  
• liimaaminen (massiivipuulevy ja vaneri)  
• pintakäsittely  
• suunnittelu  

Metalli:  

• sahaaminen ja leikkaaminen koneellisesti  
• hionta koneellisesti  
• muotoilu (taonta)  
• hitsaus (lanka-, piste – ja puikkohitsaus)  
• pintakäsittely  
• sorvaus koneellisesti  

Sähkötekniikka:  

• koneiden korjaamista (esim. mopot ym.)  
• elektroniikan peruskomponentit  

Suunnittelu:  

• materiaalia muokaten ja piirtäen  
• tarvittaessa mallin valmistaminen ja käyttö 

suunnittelussa  

Lisäksi:  

• polkupyörän huoltoa  
• sulake  
• virtapiiri  
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Koneiden käyttö teknisten töiden opetuksessa 
 

Koneiden käyttö teknisten töiden opetuksessa  

Seuraavassa taulukossa on kerrottu, mitä koneita ja laitteita oppilaat saavat käyttää 
4. – 9. vuosiluokilla. Alemmilla luokilla koneita ja laitteita saa kyttää vain opettaja.  

Kone   luokat 4 - 6   luokat 7 - 9   

Ahjo 

Hitsauslaitteet 

Hydraulinen puristin 

Kaarisakset 

Kulmahiomakone 

Kuvioleikkuri (metalli)  

Käsijyrsin  

Käsiporakone 

Kuviosaha 

Käsinauhahiomakone 

Metallisorvi 

Nauhahiomakone(metalli, puu) 

Nestekaasukuumennuslaitteet 

Oikohöylä 

Penkkihiomakone 

Porakone (kiinteä) 

Puusorvi 

Pyörösaha 

Tasohöylä 

Tasohiomakone 

Vannesaha 

Akkukoneet  

x  5. - 6. lk 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

x  3. - 6. lk 

x  5. - 6. lk 

x  5. - 6. lk 

- 

x  3. - 6. lk 

x  4. - 6. lk 

- 

- 

x  5. - 6. lk 

x  5. - 6. lk 

- 

- 

- 

x 6. lk 

x  3. - 6. lk  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x  

-    =  ei saa käyttää  

x   =  saa käyttää opetuksen ja harjoittelun jälkeen silmälläpidon 
alaisena, mutta käyttöä ei sallita kaikille oppilaille  

 

 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

166 
 

Aihekokonaisuuksien toteuttaminen käsityön opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • tietojen ja taitojen kehittyminen  
• itsetuntemuksen kehittyminen  
• yksilöllisten ja yhteisöllisten taitojen harjaantuminen  
• työskentelyn suunnitelmallisuuden harjoitteleminen  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• oman ja muiden maiden kulttuuriperintöön kuuluviin 
käsityötaitoihin ja perinteisiin tutustuminen ja niiden 
kokeileminen  

Viestintä ja mediataito   • esteettisyyteen kasvattaminen, esteettisten arvojen 
tunnistaminen  

• tietotekniikan hyödyntäminen esim. suunnittelussa  

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• omatoimisuuteen ja pitkäjännitteiseen työskentelyyn 
kannustaminen  

• tutustuu käsityöteollisuuden tuotteisiin ja välineisiin  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta 

• materiaalien taloudellinen käyttö, kierrätys ja kunnostustaidot  
• omien ekologisten valintojen tekemisen opettelu  

Turvallisuus ja liikenne  • käsityössä tarvittavien työvälineiden turvallinen käyttäminen  

Ihminen ja teknologia   • käsityössä tarvittaviin työvälineisiin ja koneisiin tutustuminen 
ja niiden käytön harjoittelu  

 

7.18 Liikunta 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Liikuntaa opiskellaan jokaisella vuosiluokalla 1-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

 

• 8.-9. luokilla liikuntaa voi opiskella myös valinnaisaineena  

Tavoite  
Liikunnan opetuksen päämääränä on antaa oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden 
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pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. Tämä edellyttää yksilöllisten 
kehittymismahdollisuuksien huomioon ottamista osana ryhmäopetusta.  

Liikunnanopetuksen tehtävänä on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan 
terveydellinen merkitys. Liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan fyysis-motorinen 
kehitys. Liikunta on toiminnallinen oppiaine, jossa edetään leikin ja taitojen oppimisen kautta kohti 
omaehtoista harrastuneisuutta.  

 
 

Liikunta, vuosiluokat 1-4 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  
Vuosiluokkien 1−4 liikunnan opetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan valmiudet sekä yksilölliset 
kehitysmahdollisuudet. Opetus toteutetaan leikinomaisesti kannustavassa ilmapiirissä kohti 
lajitaitoja niin sisä- kuin ulkoliikunnassakin. Liikunnan opetuksen tulee antaa tilaa oppilaan 
aktiivisuudelle, mielikuvitukselle ja oivalluksille.  

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Liikunta  1. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• iloitsee liikkumisesta  
• kehittyy motorisissa perustaidoissaan  
• oppii tuntemaan ja käyttämään 

kehoaan monipuolisesti  
• ymmärtää reilun pelin ja sääntöjen 

merkityksen  
• opettelee käyttäytymään ystävällisesti 

tovereitaan kohtaan ilman keskinäisen 
kilpailun korostumista  

• oppii ymmärtämään peseytymisen 
merkityksen liikuntatuntien jälkeen  

Perusliikunta  

• käveleminen ja juokseminen: etuperin, 
takaperin, suunnanmuutos, rytmin ja 
tempon vaihtelua  

• ryömiminen, kieriminen, konttaaminen  
• hyppääminen: ponnistaminen, joustaminen, 

käsien käyttö  
• tasapainoharjoitukset  
• kiipeäminen  
• riippuminen  
• liikkeiden jäljittely  
• suunnan hahmottaminen, etäisyyden 

arviointi  
• järjestäytyminen: jono, rivi, piiri ja jako 

kahteen  

Leikit ja pelit   

• juoksu- ja piiloleikkejä  
• leikinomaisia pallopelejä  
• sääntöleikkejä  
• palloleikkejä  
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• leikkejä välineillä ja telineillä  

  Palloilu  

• vierittäminen  
• heittoasento, heitot yhdellä ja kahdella 

kädellä ylä- ja alakautta  
• kiinniottaminen  
• lyöminen  

  Suunnistus ja retkeily  

• etsimis- ja maastoleikkejä  
• nauhasuunnistusta  
• luontoretkiä erilaisissa maastoissa  

  Voimistelu  

• lihaskuntoa parantavia liikesarjoja  
• ryhtiä ja notkeutta parantavia liikkeitä  
• kiipeämistä, hyppyjä  

Musiikkiliikunta 

• laulu- ja perinneleikkejä  
• kokonaisilmaisua  
• musiikin mukaan liikkumista; rytmi, tempo, 

dynamiikka  

Uinti  

• veteen totuttautumista  
• veteen puhalluksen harjoittelua  
• sukeltamiseen tutustumista  
• kelluntaa  
• liukumista  
• vesileikkejä ja uinnin alkeisharjoitteita  

Hiihto  

• hiihdon perusasiat esim. suksien 
kuljettaminen , pukeutuminen hiihtotunnille  

• oikea sauvaote  
• kaatuminen ja ylösnouseminen  
• tasapaino- ja liukuharjoituksia  
• mäenlaskua ja laskuasentoja; oikolasku, 

auraaminen  
• mäennousutekniikat; oikonousu, sivunousu, 

haaranousu  

  Luistelu   

• luistimien laitto  
• kaatuminen ja ylösnouseminen  
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• luisteluasento ja T-potku  
• tasapainoharjoituksia  
• liukuminen; kahdella ja yhdellä jalalla  
• pujottelu  
• puoliaura ja aurajarrutus  
• hippa- ja kiinniottoleikkejä  

 

Liikunta  2. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• on saavuttanut ensimmäisen luokan 
tavoitteet  

• kehittää jo tietoisemmin omia 
liikunnallisia taitojaan  

• opettelee käyttämään omia 
liikunnallisia vahvuuksiaan  

• harjoittelee sijoittautumista tilaan 
pelitilanteissa  

• oppilaan ketteryys ja notkeus kehittyvät 

Perusliikunta  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• erilaisia hyppyjä: (esim. tasa-, haara-ja 
perushypyt, harppaus, laukka, 
polvennostohypyt, hyppynarun käyttö, 
ruutuhyppely, vauhdin ja ponnistuksen 
yhdistely)  

• esteiden ylittäminen ja alittaminen  

Leikit ja pelit  

Ensimmäisen luokan sisällöt  

Palloilu  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• jalkapallon, koripallon ja lentopallon 
alkeispelejä  

Suunnistus ja retkeily  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• valokuvasuunnistusta  
• piilotusta ja etsimistä pihakartan avulla  

Voimistelu  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• erilaisten välineiden yhdistämistä 
voimisteluliikkeisiin esim. hyppynarut, 
hernepussit, pallot  
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Musiikkiliikunta  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• oppilaiden keksimiä luovia tanssiharjoitteita  

Uinti  

Ensimmäisen luokan sisältöjä soveltaen tavoitteena 
uimataito.  

• liu’un kertaus  
• kellunta: päin ja selin  
• uinti: myyrä, alkeisselkä ja – rinta  
• pituus- ja syvyyssukellus  

Hiihto  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• vuorohiihtoa  
• luisteluharjoituksia  

Luistelu  

Ensimmäisen luokan sisältöjen lisäksi  

• liukuja esim. kukkoliuku, kyykkyliuku  
• makkaraluikertelu  
• sivuttaisjarrutus  
• taaksepäin luistelu  
• viestileikkejä ja palloleikkejä  
• temppuja pareittain  
• taitoratoja  

 

Liikunta  3. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• kokee liikunnan iloa ja saa 
onnistumisen kokemuksia  

• asennoituu myönteisesti liikuntaan  
• harrastaa liikuntaa säännöllisesti  
• toimii liikuntatilanteissa reilun pelin 

hengessä  
• ymmärtää liikunnan merkityksen omalle 

hyvinvoinnilleen  

Yleisurheilu  

• juoksu; pika- ja pitkänmatkanjuoksu  
• viestijuoksun alkeet  
• pituushypyn alkeet  
• pallonheitto 

  
Voimistelu  

• kuperkeikka eteen ja taakse, kärrynpyörä, 
monipuolista liikkumista permannolla  

• kiepit  
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• alkeishyppyjä  
• välinevoimistelua; pallot, hyppynarut,  
• kuntopiiri 

  
Palloilu  

• pallon käsittely; heitot, kiinniotot, 
kuljetukset, lyönnit  

• palloleikit  
• pitskun, jalkapallon, koripallon, käsipallon ja 

sählyn perusteet  
 

Suunnistus ja retkeily 

• kartan suuntaaminen  
• pihakartat, rastireitti-, valokuva- ja 

vihjesuunnistus  
 

Musiikkiliikunta   
• musiikkileikkejä  
• vapaa kokonaisilmaisu  
• kuntopiiri  

 
Uinti   

• selkäuinti, vapaa uinti, rintauinti  
• mahdollisuuksien mukaan hyppyjä, 

sukelluksia, ajanottoa 25 m uinnissa, 200 – 
300 m uinti 
  

Hiihto  
• hiihdon perustaitojen edelleen kehittäminen 
• hiihtomaatoiminta  

 
Luistelu ja jääpelit  

• eteen- ja taaksepäin luistelutaidon 
kehittäminen  

• pysähtyminen ja lähtö  
• tasapainon kehittäminen  
• sivujarrutus  

 

Liikunta  4. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• säilyttää myönteisen asennoitumisen 
liikuntaan  

• kokeilee rohkeasti eri liikuntamuotoja  
• tietää yleisimpien pelien perussäännöt  
• ymmärtää sääntöjen mielekkyyden 

reilun pelin kannalta  
• hyväksyy omat ja erilaisten lasten 

Yleisurheilu  

• juoksu; lähtöasennot, voimien oikea 
jakaminen pitkänmatkan juoksussa  

• viestijuoksua; vaihdon ajoitus  
• pituushyppy; ponnistus laudalta  
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liikunnalliset taidot  Voimistelu  

• kärrynpyörä, vatsalihasliikkeet, 
etunojapunnerrus  

• tasapainoliikkeet permannolla/penkillä  
• hyppyjen hallinta trampoliinilla  
• alkeisharjoittelua renkailla  
• välinevoimistelua mahdollisuuksien mukaan 

(keilat, nauhat, vanteet)  

Palloilu  

• pallon kuljetus juosten, heitto koriin  
• lentopallon sormilyöntiharjoitukset   
• pitskun, jalkapallon, koripallon, käsipallon ja 

sählyn taitojen edelleen kehittäminen  
• pelien perussäännöt ja termit  

Suunnistus ja retkeily  

• luonnon kunnioittaminen liikuntatilanteissa  
• kartan ja maaston vastaavuuden 

ymmärtäminen  

Musiikkiliikunta  

• erilaisia kuntopiirejä musiikin tahdissa  
• kokonaisilmaisua  
• helppoja tansseja  

Uinti  

• 3. luokan taitojen vahvistaminen  

Hiihto  

• hiihdon perustaitojen edelleen kehittäminen 
• hiihtolenkit  

Luistelu ja jääpelit  

• taitoluisteluharjoitteita; alkeispyörintä, 
varsahyppy 

• pelivälinen käsittelyä mailalla, jääpelien 
perusteet  
 

 

 

Liikunta, vuosiluokat 5-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite 
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Vuosiluokkien 5−9 liikunnanopetuksessa tulee ottaa huomioon oppilaan yksilölliset valmiudet, 
sukupuolten erilaiset tarpeet sekä kasvun ja kehityksen erot. Opetuksessa painotetaan liikunta- ja 
lajitaitojen oppimista, niiden soveltamista ja fyysisen kunnon kehittymistä. Monipuolisen liikunnan 
avulla tuetaan oppilaan liikunnallisen harrastuksen löytymistä.  

Yhdysluokkaopetuksessa voidaan opetus toteuttaa myös vuorolukuna.  

 

Liikunta  5. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

 

• Oppilas kokee liikunnan iloa ja virkistyy 
liikuntatunneilla.  

• Hän tuntee kiinnostusta eri lajeja 
kohtaan.  

• Liikuntakokemusten tulee vahvistaa 
oppilaan itsetuntoa.  

• Oppilas omaksuu riittävät 
liikehallinnalliset ja motoriset taidot.  

• Oppilas oppii harrastamaan liikuntaa 
säännöllisesti koulun liikuntatuntien 
ulkopuolella.  

Yleisurheilu  

• Lajitaitojen lisäharjoittelua ja viestijuoksua  

Voimistelu  

• perusriipunta renkaissa  
• niska-  ja käsilläseisonnan harjoittelu  
• kuntopiiri  

Musiikkiliikunta  

• aerobicia, musiikkikuntoliikuntaa  

Palloilu  

• opittujen pallopelitaitojen kehittäminen: 
pallon ja mailan hallinta  

• tilaan sijoittautuminen pelitilanteissa  

Suunnistus  

• tukireittisuunnistus kartalla, vihjesuunnistus, 
karttamerkit  

Uinti  

• mahdollisuuksien mukaan: perhosuinti, 300 
m uintia ja 50 m uintia, josta otetaan aika  

Hiihto ja laskettelu  

• luistelu- ja perinteinen hiihto, suksihuolto  
• laskettelu ja lumilautailu resurssien mukaan 

Luistelu ja jääpelit  

• perusluistelutekniikat: kaarreluistelu, 
pysähtyminen ja lähtö  
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• jääpelejä: eri pelivälineiden käsittelyä 
mailalla, kaukalopallo, jääkiekko 
kevytkiekolla, ringette  

 
 

Liikunta  6. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

 

• Liikunnan ilon ylläpitäminen.  
• Oppilas osoittaa fyysistä aktiivisuutta ja 

osallistuu liikuntaan omia 
edellytyksiään vastaavalla tavalla.  

• Oppilasta tulee kannustaa 
osallistumaan koulun 
liikuntatapahtumiin ja kilpailuihin, 
toimimaan koulun ulkopuolisissa 
urheiluseuroissa sekä käyttämään 
kunnan tarjoamia liikuntapalveluja.  

• Oppilas oppii arvioimaan ja 
tarkkailemaan omaa fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista 
toimintakykyään.  

 

Yleisurheilu  

• opittujen lajitaitojen lisäharjoittelua ja 
viestinjuoksua, maastojuoksu  

Voimistelu  

• kieppi ja leuanvetoja  rekillä  
• perusriipunta renkaissa  
• perusliikkeitä penkillä  
• kuntopiiri  

Musiikkiliikunta  

• aerobicia, musiikkikuntoliikuntaa, tansseja  

Palloilu  

• opittujen pallopelitaitojen kehittäminen: 
pallon ja mailan hallinta  

• tilaan sijoittautuminen pelitilanteissa ja 
perustaktiikka  

Suunnistus  

• vihjesuunnistus, karttamerkit, retkeily  

Uinti  

• edellisten vuosien taitojen kertausta  

Hiihto ja laskettelu  

• luistelu- ja perinteinen hiihto; suksihuolto, 
retkihiihto, hiihtoon sopiva pukeutuminen  

• laskettelu ja lumilautailu resurssien mukaan 

Luistelu ja jääpelit  

• perusluistelutekniikat: kaarreluistelu, 
pysähtyminen ja lähtö  

• jääpelejä: pelien perustaktiikat, 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

175 
 

kaukalopallo, jääkiekko kevytkiekolla, 
ringette  

 
 

Liikunta  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt  

Tavoitteet Sisällöt 

Oppilas 

• kokee liikunnan iloa ja saa positiivisia 
elämyksiä liikunnasta  

• oppii monipuolisesti liikunnan motorisia 
perus- ja lajitaitoja 

• oppii kehittämään ja tarkkailemaan 
omaa toimintakykyään ja 
hyvinvointiaan  

• ymmärtää liikunnan merkityksen 
fyysisen kunnon ja terveyden 
ylläpitäjänä 

• osaa noudattaa sääntöjä ja pelata 
reilua peliä 

• on omatoiminen ja aktiivinen 
• osaa ottaa toiset huomioon ja on muita 

kannustava 
• saa virikkeitä harrastaa liikuntaa 

vapaa-ajallaan  
• ymmärtää uimataidon merkityksen 

vesillä liikkumisen turvallisuutta 
lisäävänä tekijänä   

 

  

Palloilu ja mailapelit  

• palloilulajit: jalka-, pesä-, lento-, kori- ja 
sulkapallo sekä salibandy 

• pelien oikeat säännöt 

Tanssi, musiikki- ja ilmaisuliikunta  

• musiikin rytmissä liikkuminen  
• seura-, pari- ja parinvaihtotansseja 
• aerobic 

Talviliikunta  

• koulun valinnan mukaan hiihto ja /tai 
luistelu   

• hiihto: luistelu- ja perinteinen hiihto, eri 
maastoissa hiihtäminen  

• luistelu: perusluistelu, kaarreluistelu, taito- 
ja muodostelmaluistelu (tytöt), jääpelit 

• tutustuminen mahdollisiin muihin lajeihin 
(esim. lumikenkäily) 

• laskettelu mahdollisuuksien mukaan 
liikuntapäivänä 

Suunnistus ja luontoliikunta 

• kartanluku ja karttamerkkien kertaaminen   
• suunnistaminen yksin/ pareittain helpossa 

maastossa   

Uinti  

• pojat: krooliuinti 
• tytöt: rintauinti   
• potkuharjoitukset 

Yleisurheilu  

• pikajuoksu, korkeus- ja pituushyppy, 
kuulantyöntö, keihäs (pojat) 
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Voimistelu  

• teline- ja kuntovoimistelu 
• tytöt: välinevoimistelu: pallo, vanne, nauha, 

heitot, kiinniotot ja hypyt 
• kuntosaliharjoittelu  
• kuntopiiri 

Kestävyys- ja lihaskunnon testaaminen   
 

Liikunta  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä:   2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt 

Oppilas 

• kokee liikunnan iloa ja saa positiivisia 
elämyksiä liikunnasta  

• oppii monipuolisesti liikunnan motorisia 
perus- ja lajitaitoja 

• oppii kehittämään ja tarkkailemaan 
omaa toimintakykyään ja 
hyvinvointiaan  

• ymmärtää liikunnan merkityksen 
fyysisen kunnon ja terveyden 
ylläpitäjänä 

• osaa noudattaa sääntöjä ja pelata 
reilua peliä 

• on omatoiminen ja aktiivinen 
• osaa ottaa toiset huomioon ja on muita 

kannustava 
• saa virikkeitä harrastaa liikuntaa 

vapaa-ajallaan 
• ymmärtää uimataidon merkityksen 

vesillä liikkumisen turvallisuutta 
lisäävänä tekijänä   

 

Palloilu ja mailapelit  

• palloilulajit: jalka-, pesä-, lento-, kori- ja 
sulkapallo sekä salibandy 

• perustekniikoiden ja sääntöjen kertaaminen 
• pelitaktiikka, hyökkäys- ja 

puolustuspelaaminen 

Tanssi, musiikki- ja ilmaisuliikunta  

• seura-, pari- ja nykytansseja 
• parinvaihtotansseja 
• aerobic 
• tanssinopetuksen pääpaino koulun 

tanssiaisiin harjoiteltavissa 
salonkitansseissa 

Talviliikunta  

• koulun valinnan mukaan hiihto ja/tai luistelu 
• hiihto: luistelu- ja perinteinen hiihto, eri 

maastoissa hiihtäminen  
• luistelu: perusluistelu, kaarreluistelu, taito- 

ja muodostelmaluistelu (tytöt), jääpelit 
• laskettelu mahdollisuuksien mukaan 

liikuntapäivänä 
• tutustuminen mahdollisiin muihin lajeihin 

(esim. lumikenkäily) 

Suunnistus ja luontoliikunta 

• kompassin käyttö, suunnassa kulku ja 
matkan mittaus  

• maastossa suunnistaminen kartan avulla 

Uinti  

• rinta-, selkä- ja krooliuinti  
• potkuharjoitukset  
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• vesileikkejä ja -pelejä 
• sukellustehtäviä  
• vesipelastusta 

Yleisurheilu  

• Pika- ja kestävyysjuoksu, aitajuoksu 
• jonkin hyppy- ja heittolajin harjoittelu 

Voimistelu  

• teline- ja kuntovoimistelu  
• tytöt: välinevoimistelu  
• kuntosaliharjoittelu  
• pojat: rekki, permanto, trampoliini 
• kuntopiiriharjoittelu  

Kestävyys- ja lihaskunnon testaaminen 

  
 

Liikunta  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt 

Oppilas 

• kokee liikunnan iloa ja saa positiivisia 
elämyksiä liikunnasta  

• oppii monipuolisesti liikunnan motorisia 
perus- ja lajitaitoja 

• oppii kehittämään ja tarkkailemaan 
omaa toimintakykyään ja 
hyvinvointiaan  

• ymmärtää liikunnan merkityksen 
fyysisen kunnon ja terveyden 
ylläpitäjänä 

• osaa noudattaa sääntöjä ja pelata 
reilua peliä 

• on omatoiminen ja aktiivinen 
• osaa ottaa toiset huomioon ja on muita 

kannustava 
• saa virikkeitä harrastaa liikuntaa 

vapaa-ajallaan 
• ymmärtää uimataidon merkityksen 

vesillä liikkumisen turvallisuutta 
lisäävänä tekijänä   

 

 

Palloilu ja mailapelit  

• palloilulajit: jalka-, pesä-, lento-, kori- ja 
sulkapallo sekä salibandy 

• perustekniikoiden ja sääntöjen kertaaminen 
• pelitaktiikka, hyökkäys- ja 

puolustuspelaaminen 

Tanssi, musiikki- ja ilmaisuliikunta  

• edellisten vuosiluokkien tanssien kertaus  
• tanssinopetuksen pääpaino koulun 

tanssiaisiin harjoiteltavissa 
salonkitansseissa 

Talviliikunta  

• koulun valinnan mukaan hiihto ja/tai luistelu 
• hiihto: luistelu- ja perinteinen hiihto, eri 

maastoissa hiihtäminen  
• luistelu: perusluistelu, kaarreluistelu, taito- 

ja muodostelmaluistelu (tytöt), jääpelit 
• laskettelu mahdollisuuksien mukaan 

liikuntapäivänä 

Suunnistus ja luontoliikunta  

• rata- ja kuntosuunnistus  
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• liikkuminen kartan avulla maastossa ja 
kaupunkiympäristössä 

Uinti ja vesiliikunta  

• monipuolisesti eri uimalajeja  
• hengenpelastusta: vaatteissa uintia, 

sukeltamista ja oppilastoverin kuljettamista 
vedessä  

Yleisurheilu  

• oppilaalle soveliaimman yleisurheilulajin/ 
lajien harjoittelu  

• kestävyysjuoksu 

Voimistelu  

• teline- ja kuntovoimistelu  
• tytöt: välinevoimistelu  
• kuntosaliharjoittelu  
• pojat: rekki, permanto, trampoliini 
• kuntopiiriharjoittelu 

Kestävyys- ja lihaskunnon testaaminen  

 
 

 
Aihekokonaisuuksien toteuttaminen liikunnan opetuksessa 
 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Ihmisenä kasvaminen  • Oman kehon tunteminen on tärkeä perusta hyvälle 
itsetunnolle.   

• Liikunnan monipuoliset tilanteet tuovat oppilaalle tietoa 
omista tunteista, tarpeista ja terveydentilasta. Iloiset 
liikuntatunnit tuovat mielihyvää ja kokemusta 
elämänhallinnasta.   

• Toveruus ja reilunpelin henki auttavat hyväksymään 
erilaisuutta ja luovat valmiuksia toimia sosiaalisissa 
tilanteissa. Joukkuepelit synnyttävät mielihyvää liittymisestä ja 
yhteenkuuluvuudesta ja opettavat toimimaan yhteisen 
tavoitteen suuntaisesti.  

• Kilpailutilanteissa on tärkeintä leikinomaisuus. 
Leikinomaisuuden tuella lapsi oppii kehittämään kykyä kestää 
epäonnistumisia ja pettymyksiä. Mikäli suoritusten 
mittaaminen ei korostu, syntyy säännöllisesti toistuvien 
iloisten liikuntatuokioiden myötä myönteinen asennoituminen 
liikuntaan.  

• Koululiikunta on synnyttämässä elinikäistä, terveyttä tukevaa 
elämäntapaa.  
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Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys   

• Perinteisten liikuntalajien säilyttäminen ja uusien, 
suomalaisten lajien kehittäminen on entistä tärkeämpää 
kansainvälisen kulttuurivaihdon vuoksi.  

• Kulttuurimme omaleimaisuutta tai luontomme tarjoamia 
liikuntamahdollisuuksia tuovat esiin pesäpallo, hiihto, 
suunnistus, uinti, perinneleikit ja kansantanssit.   

• Tietyt liikuntalajit luovat yhteyttä yli kansallisten rajojen. Näitä 
ovat useat joukkuepelit ja tanssi.  

Viestintä ja mediataito   • Liikuntatuntien opetustilanteet ja opettajan opetustyyli antavat 
oppilaalle runsaasti erilaisia kokemuksia ryhmien ohjauksesta 
ja ryhmänjäsenyydestä. Liikuntatilanteet ovat hyviä ja 
monipuolisia vuorovaikutustilanteita. Niihin liittyy usein 
melkoinen tunnelataus ja näin ne ovat hyviä harjoitustilanteita 
tunteiden tunnistamiseen ja ilmaisuun.  

• Suositut liikuntalajit innostavat oppilaita seuraamaan 
urheiluasioita lehdistä, netistä ja televisiosta. Oppilaat 
seuraavat urheilua kilpailutilanteissa paikan päällä. 
Kannustamista ja asiallista käytöstä yleisön joukossa on 
aiheellista tarkastella yhdessä. Opettajan ja oppilastovereiden 
kanssa käydyt keskustelut tiedotusvälineiden tavasta 
suhtautua urheiluun ja urheilijoihin kehittävät oppilaan 
arvostelukykyä tiedotusvälineitä kohtaan.  

Osallistuva kansalaisuus ja 
yrittäjyys   

• Liikunta luo oppilaalle sisäistä yrittäjyyttä toimia omien 
kykyjensä edellyttämällä tasolla ja luoda realistisia tavoitteita.  

• Liikuntavälineistä huolehtiminen ja niiden asianmukainen 
käyttö kehittää vastuuntunnetta ja huolenpitoa yhteisistä 
asioista.   

• Kannustus urheiluseuratoimintaan on tärkeää. Toiminta on 
osallistuvaa kansalaisuutta. Seurojen varainhankintaan 
osallistuminen antaa lapselle ensimmäisiä kokemuksia 
yrittäjyydestä.  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta 

• Yhteys luontoon on häviämässä ja niin ympäristön tila ei 
kaikkia kiinnosta.  

• Liikunnanopetus luonnossa mahdollistaa mitä parhaimmalla 
tavalla herkistymisen luonnossa liikkumisen synnyttämälle 
mielihyvälle.  

• Opetustilanteet luonnossa, retkeily, suunnistus ja hiihtoretket 
on syytä luoda mahdollisimman miellyttäviksi ja antoisiksi. 
Luonnossa liikkuminen antaa oppilaalle esteettisiä 
elämyksiä.   

• Aistilliset elämykset, hiljaisuus, koskemattomuus ja puhdas 
luonto auttavat ymmärtämään terveellisen elämäntavan 
merkityksen oman ja koko yhteiskunnan hyvinvoinnin 
kannalta.  

Turvallisuus ja liikenne  • Liikuntatilanteissa huomioidaan ennakolta turvallisuustekijät; 
paikasta toiseen siirtymiset, liikuntavälineiden ja telineiden 
kunto sekä lajien asettamat vaatimukset lasten taitotasolle.  

Ihminen ja teknologia   • Kehontuntemus auttaa oppilasta kiinnittämään huomiota 
hyviin työskentelyasentoihin. Ergonomia tulee tutuksi jo 
varhain. Kehon tuntemuksiin reagoimalla ehkäistään 
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mahdollisia myöhempiä vaurioita.  

 

7.19 Kotitalous 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Kotitaloutta opiskellaan kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokalla 7. Viikkotuntimäärät 
vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit              3 V V 3 

 

• V = 8.-9. luokilla kotitaloutta opiskellaan valinnaisaineena.  

Tavoitteet  
Kotitalouden opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaassa valmiuksia, jotka auttavat häntä 
selviytymään arkipäivän usein odottamattomistakin haasteista. Kotitalous-oppiaineessa on 
keskeistä se, miten oppilas suoriutuu käytännön tehtävistään, miten hän ymmärtää arkitoimintojen 
taustalla olevia ilmiöitä ja ratkaisee ongelmia muuttuvissa oloissa sekä miten hän toimii 
yhteistyössä toisten kanssa. Tiedon ja taidon yhteys on välitön. Oppilasta ohjataan ottamaan 
vastuuta omasta terveydestään, taloudestaan, ihmissuhteista ja ympäristöstä.  

 

Kotitalous, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoite  

Kotitalouden opetuksen tarkoituksena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, 
yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä 
on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä 
lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta. 

  

Kotitalous  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  3 vkt   

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• osaa noudattaa hyviä tapoja 
arkielämässä sekä kodin juhlahetkissä. 

• ymmärtää, että kodin ihmissuhteet ja 
tasa-arvo ovat tärkeitä sosiaalisen 
vastuun ja toisista välittämisen 
syntymiselle  

Perhe ja yhdessä  
• hyvät tavat mm. ruokatavat ja niiden 

merkitys yhteistyön sujumiselle 
jokapäiväisessä elämässä  

• oman ja toisen tekemän ruuan 
arvostaminen  

• ruokapöydän ympärillä; kauniisti katettu 
pöytä kuuluu arkeen sekä juhlaan  
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• tietää miten ajankäytön, suunnittelun ja 
työnjaon avulla voidaan helpottaa arjen 
hallintaa  

• ymmärtää miten koostetaan 
terveellinen ateria  

• ymmärtää hyvän ruokavalion 
merkityksen terveydelleen ja 
hyvinvoinnilleen  

• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia  
• tietää ruuan turvallisuuteen liittyviä 

vaaratekijöitä  
• ymmärtää ruuanvalmistuksen ilmiöitä ja 

osaa tietoaan soveltaen  
• valmistaa aterioita ja leivonnaisia  
• ymmärtää elintarvikkeiden 

pakkausmerkintöjä  
• pohtii ja arvioi omaa rahankäyttöään· 

tuntee kotitalouden kulutusmenot  
• tuntee kuluttajan oikeuksia ja 

velvollisuuksia sekä vastuuta  
• osaa hoitaa tekstiilejä hoito-ohjemerkin 

mukaan  
• osaa tavanomaiset kodin siivoustyöt  
• osaa käyttää tavallisia kodinkoneita 

turvallisesti ja taloudellisesti  
• osaa huolehtia kotitalousjätteiden 

peruslajittelusta  

• yhteistyössä on voimaa: neuvottelutaito, 
harkinta, vastuu itsestä ja toisista, oman 
mielipiteen ilmaiseminen, joustaminen  

Ravitsemus ja ruokakulttuuri  
• ateria, ruokalaji, ruoka-aine, ravintoaine  
• ravinto-oppi; ravintoaineet kehon terveyden 

edistäjänä ja ylläpitäjänä: monipuolisuus, 
tasapainoisuus, säännöllisyys, 
kohtuullisuus ja riittävyys  

• ruoka-aineet ja niiden ominaisuudet  
• tavallisimmat ruoanvalmistusmenetelmät  
• valmistetaan arki- sekä juhlaruokia ja 

leivonnaisia  
• työskentely toimivaksi  

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta  
• nauti ruuasta – turvallisesti  
• pakkauksen kertomaa  
• Mitä kaikkea voi kuluttaa?  
• kulutustapojen pohdintaa  
• tarpeita vai unelmia -rahankäytön 

pohdintaa  
Koti ja ympäristö  

• asusteiden perushoitomenetelmät  
• koti kuntoon - siivoamalla siistiä  
• keittiökoneet ja -laitteet -turvallinen ja 

taloudellinen käyttö  
• jätteiden peruslajittelu  

Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä vastuu 
kuluttajana opiskellaan perusteellisemmin 
yhteiskuntaopin tunneilla.  

 

Aihekokonaisuudet kotitalouden opetuksessa 

Aihekokonaisuus  Oppiainesisällöt  

Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys  

• esim. suomalainen ruoka- ja tapakulttuuri, suvaitsevaisuus  

Viestintä ja mediataito   • esim. ajankohtaisten kotitalouteen liittyvien asioiden käsittely  

Vastuu ympäristöstä, 
hyvinvoinnista ja 
kestävästä tulevaisuudesta  

• esim. terveys- ja turvallisuusriskejä kotitaloudessa, oman 
talouden hallintaa ja kulutuskäyttäytymistä, ympäristövastuun 
ottamista omien valintojen kautta  

Turvallisuus  ja  liikenne     • esim. viihtyisä ja turvallinen ilmapiiri, onnettomuuksilta 
suojautuminen  

Teknologia  ja  ihminen  • esim. kodin pienkoneiden turvallinen käyttö  

 

7.20 Valinnaiset aineet 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

182 
 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Valinnaisaineita opiskellaan vuosiluokilla 8-9. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka-aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht. 

viikkotunnit  0 0 0 0 0 0 0 7 6 13 

 

• Jokainen oppilas valitsee erikseen sekä kahdeksannelle että yhdeksännelle vuosiluokalle 
kolme kahden viikkotunnin valinnaiskurssia, yhteensä 12 vuosiviikkotuntia. Valinnaisen B2 -
kielen kahdeksannella luokalla aloittaneet oppilaat voivat valita yhdeksännelle kuitenkin vain 
kaksi uutta valinnaiskurssia.   

• Edellisen lisäksi jokainen 8. vuosiluokan oppilas opiskelee koulukohtaisena 
valinnaisaineena ilmaisutaitoa 1,0 vuosiviikkotuntia.  

Harjuntaustan koulussa valinnaisaineet määritellään erikseen koulun lukuvuosisuunnitelmassa. 

 

Valinnaisaineiden opetuksen tavoite  
Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten 
oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa 
aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti. Valinnaisten aineiden tehtävä 
on myös antaa oppilaalle mahdollisuus syventää harrastuksiaan ja löytää uusia kiinnostuksen 
kohteita. Valinnaisten aineiden tulee tukea perusopetuksen tavoitteita.  

 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen äidinkieli ja kirjallisuus  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  1 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat 
valinnaiskurssit:  

1. Ilmaisutaidon kurssi, 8. lk  
2. Teatterikurssi, 9. lk  

1. Ilmaisutaidon kurssi  8. luokka  1 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  
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• Oppilaan ilmaisuhalukkuus ja –
rohkeus kasvavat ja hän rohkenee 
hyödyntää ilmaisun perusvalmiuksiaan 
myös oppituntien ulkopuolella.  

• Oppilas kykenee toimimaan erilaisissa 
ryhmissä, mutta uskaltaa esiintyä 
myös yksin.  

• Oppilas osaa luoda rooleja sekä 
esiintyä omana itsenään. Hänen 
itseluottamuksensa kasvaa.    

• Erilaisten liike- ja aistiharjoitusten avulla 
tutustutaan ilmaisun keinoihin.  

• Improvisoidaan ja dramatisoidaan yksin ja 
yhdessä omista ja valmiiksi annetuista 
aiheista.  

• Harjoituksissa edetään ryhmän edellytysten 
mukaan.    

2. Teatterikurssi  9. luokka  2 vkt  

Teatterikurssi on äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi, jossa keskeisenä sisältönä on 
oppilaiden oman teatteri-ilmaisun kehittäminen. Kurssin painopiste on draamatilanteiden luomisessa 
ja esittämisessä. 

Tavoitteet    Sisällöt   

• Oppilas kykenee luomaan rooleja ja 
toimimaan erilaisissa rooleissa ja 
käyttämään monipuolisesti sekä 
puheilmaisun että kehon kielen 
keinoja.  

• Oppilas harjoittelee ja kehittää 
ilmaisuaan roolin mukaan. Oppilas 
ymmärtää ja hallitsee teatteri-ilmaisun 
keinoja.    

• Erilaiset improvisaatio- ja 
dramatisointiharjoitukset tutustuttavat 
oppilaat toisiinsa ja ilmaisun 
mahdollisuuksiin. Tunnetilaharjoituksin 
etsitään ilmaisuun uusia ulottuvuuksia.  

• Pääosa harjoituksista esitetään omassa 
ryhmässä, mutta mahdollisuuksien mukaan 
esityksiä voidaan luoda ja esittää myös 
koulun tilaisuuksissa.  

Arviointi:    

Arvioinnin kohteina ovat tuntityöskentelyn aktiivisuus ja työskentelyyn paneutuminen, kyky toimia 
ryhmässä rakentavasti ja yritys kehittää omaa teatteri-ilmaisuaan.  

Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet:   

Ihmisenä kasvaminen   • Teatterikurssilla oppilas laajentaa 
itsetuntemustaan ja käsityksiään erilaisista 
ihmisistä roolien kautta.  

• Ryhmässä toimiminen vahvistaa oppilaan 
kykyä ottaa toiset huomioon.  

 

A1 -kieli englanti 
 

Valinnainen A1 -kieli, englanti  8. - 9. luokat 
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 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Englannin (A1 -kieli) syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Don't worry be happy 8. tai 9. lk  

Yleinen tavoite  
Kurssilla pyritään kehittämään puhevalmiutta ja opiskellaan perussanastoa, jonka avulla selviää 
arkipäivän tilanteissa. Oppilaille pyritään antamaan varmuutta puhumiseen.  

 
 
Arviointi  
Oppilaan arviointi perustuu hänen taitoihinsa kuullun, lukemisen, puhumisen ja kirjoittamisen alueilla. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja myönteinen asenne kielenopiskeluun otetaan 
arvioinnissa huomioon. 
 

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito  
• Tavoitteena on suullisen kielitaidon 

kehittäminen arkipäivän tilanteissa ja 
matkoilla.   

• Vahvistetaan kielen rakenteiden 
hallintaa.  

Kulttuuritaidot  
• Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen 

omaan kielialueeseen elämäntapaan ja 
kulttuuriin.  

Oppimisstrategiat  
• Kurssi tukee A -kielen suullista 

valmiutta laajentamalla kielen 
käyttötilannevalikoimaa 
perustaitojen ulkopuolelle.     

Viestintästrategiat  
• Pyritään parantamaan oppilaan kykyä 

kommunikoida joustavasti ns. maan 
tavalla erilaisissa tilanteissa.  

Tilanteet ja aihepiirit:   
• eri puhetilanteita ja aihealueita englannin 

kielen kielialueen näkökulmasta. 
Käsitellään mm. tapakulttuuria, vapaa-
aikaa, matkustamista ja muita nuoria lähellä 
olevia aihepiirejä.   

• työmuotoina ovat sketsit, näytelmät, 
esitelmät ja muu pari- tai 
pienryhmätyöskentely.  

• tuotetaan sekä puhuttua että kirjoitettua 
kieltä.  

• esittäytyminen ja tervehtiminen  
• itsestä omasta perheestä ja kodista sekä 

harrastuksista kertominen  
• tavallisimmat ostos- ja asioimistilanteet  

 

 
B1 -kieli ruotsi 
 

Valinnainen B1 -kieli, ruotsi  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Toisen kotimaisen kielen, ruotsin (B1 -kieli) syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa 
seuraavat valinnaiskurssit:  
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1. Våga tala 9. lk  

Yleinen tavoite  
Kurssilla pyritään kehittämään puhevalmiutta ja opiskellaan perussanastoa, jonka avulla selviää 
arkipäivän tilanteissa. Oppilaille pyritään antamaan varmuutta puhumiseen.  

 
 
Arviointi  
Oppilaan arviointi perustuu hänen taitoihinsa kuullun, lukemisen, puhumisen ja kirjoittamisen alueilla. 
Oppilaan tuntiaktiivisuus, kotitehtävien suorittaminen ja myönteinen asenne kielenopiskeluun otetaan 
arvioinnissa huomioon. 
 

Tavoitteet  Sisällöt  

Kielitaito  
• Tavoitteena on suullisen kielitaidon 

kehittäminen arkipäivän tilanteissa ja 
matkoilla.   

• Vahvistetaan kielen rakenteiden 
hallintaa.  

Kulttuuritaidot  
• Oppilas tutustuu opiskeltavan kielen 

omaan kielialueeseen elämäntapaan ja 
kulttuuriin.  

Oppimisstrategiat  
• Kurssi tukee toisen kotimaisen kielen 

(B1 -kieli) suullista valmiutta 
laajentamalla kielen 
käyttötilannevalikoimaa 
perustaitojen ulkopuolelle.     

Viestintästrategiat  
• Pyritään parantamaan oppilaan kykyä 

kommunikoida joustavasti ns. maan 
tavalla erilaisissa tilanteissa.  

Tilanteet ja aihepiirit:   
• eri puhetilanteita ja aihealueita ruotsin 

kielen kielialueen näkökulmasta.   
• käsitellään mm. tapakulttuuria, vapaa-

aikaa, matkustamista ja muita nuoria lähellä 
olevia aihepiirejä.   

• työmuotoina ovat sketsit, näytelmät, 
esitelmät ja muu pari- tai 
pienryhmätyöskentely.  

• tuotetaan sekä puhuttua että kirjoitettua 
kieltä.  

• esittäytyminen ja tervehtiminen  
• itsestä omasta perheestä ja kodista sekä 

harrastuksista kertominen  
• tavallisimmat ostos- ja asioimistilanteet  

 

 
Uskonto ja elämänkatsomustieto: kurssit, tavoitteet ja 
sisällöt 

Valinnainen uskonto ja 
elämänkatsomustieto  

9. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  2 vkt   

Uskonnon ja elämänkatsomustiedon syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat 
valinnaiskurssit: 

1. Filosofian kurssi, 9. lk  
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1. Filosofian kurssi  9. luokka  2 vkt  

Joku kokee itsensä seikkailijaksi purjehtiessaan myrskyävällä merellä. Toiselle auringonlasku 
peilityynen meren äärellä on seikkailua. Seikkailu kokemus, jossa ihminen kohtaa itsensä: 
voimavaransa, ajatuksensa ja  tunteen omasta olemassaolostaan.  

Filosofia on seikkailu, jossa kohdataan erilaisia ja joskus hyvinkin yllättäviä ajatuksia. Filosofian 
avulla opitaan näkemään maailma ja omat tulkinnat maailmasta monipuolisemmin: filosofia luo 
luovuutta.  

Voidaan sanoa, että kaikki ihmiset ovat filosofeja. Paremmiksi filosofeiksi ihmiset tulevat tutustumalla 
filosofiaan. Filosofiaan tutustuminen  on filosofian opiskelua, esimerkiksi tiedon hankkimista eri 
aikakausien filosofeista ja filosofisten kysymysten pohtimista. 

Tavoitteet  Sisällöt  

Filosofian opetuksen tavoitteena 
• on antaa nuorelle ihmiselle valmiuksia 

itsenäiseen ajatteluun  
• antaa valmiuksia oman ja muiden 

ajattelun arviointiin ja arvostamiseen  
• johdattaa hankkimaan monipuolisesti 

tietoa  
• kokea mielihyvää ajattelun 

kehittymisestä  

Filosofian eri osa-alueet pohtivat hyvin erilaisia 
ongelmia.  

• Tietoteoria tutkii ihmisen tietämisen 
perusteita, kuten kuinka tieto syntyy ja 
ovatko ihmisen ajattelun tuloksena olevat 
päätelmät päteviä.  

• Etiikan tutkijat kysyvät itseltään mikä on 
hyvää ja mikä on pahaa ja kuinka ihminen 
erottaa ne.  

• Estetiikkaa tutkivat filosofit miettivät 
kauneuden peruskysymyksiä, kuten mikä on 
kaunista. Estetiikkaan kuuluu siis kaikki 
kauneuteen liittyvät ilmiöt ja käsitteet.  

• Viimeisenä ja ehkä kuuluisimpana filosofian 
osa-alueena on metafysiikka. Metafysiikka 
tutkii ja tarkastelee olemassaolon perusteita, 
maailmankaikkeuden syntyä ja jumaluuden 
olemassaoloa.  

        ”Ajattele, siis ole!”  
 

 
Historia: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 
 

Valinnainen historia  8, luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Historian syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Antiikin Kreikka ja Rooma, 8. lk  
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1. Antiikin Kreikka ja Rooma  8. luokka  2 vkt  

Antiikin Kreikan vaikutus Euroopan kulttuuriin on suuri. Päivittäin käytämme sanoja, jotka on lainattu 
kreikan kielestä: kirkko, koulu, geometria, historia, kilo, litra, demokratia… Eurooppalainen poliittinen 
elämä, filosofia, taide ja kirjallisuus ovat saaneet alkunsa Kreikassa. 
 
Ensimmäinen eurooppalainen supervalta oli antiikin Rooma. Rooman välityksellä säilyi paljon 
kreikkalaista, mutta myös Rooman itsensä vaikutus Euroopan kehitykseen ja kulttuuriin oli 
merkittävä. Rooman vaikutus näkyy vieläkin monien maiden lainsäädännössä, oikeuslaitoksessa ja 
hallinnossa. Rooman valtakunnan hajottua unelma yhtenäisestä Euroopasta säilyi ja sitä ovat 
yrittäneet toteuttaa vaihtelevalla menestyksellä niin Kaarle Suuri, Napoleon kuin v.1957 perustettu 
Euroopan unionikin. 

Tavoitteet  Sisällöt  

• Kurssin tavoitteena on perehtyä 
elämään antiikin Kreikassa ja 
Roomassa. Oppilas tutustuu 
eurooppalaisille yhteiseen tarustoon, 
demokratian syntyyn ja Rooman 
maailmanvallan syntyyn ja 
hajoamiseen.  

• Tavoitteena on myös, että oppilaan 
itsenäiset tiedonhankintatavat 
kehittyvät ja, että oppilas oppii 
käyttämään erilaisia lähteitä, 
arvioimaan niiden luotettavuutta ja 
tekemään niiden pohjalta 
johtopäätöksiä.  

• Kaupunkivaltioiden Kreikka 
- minolaisen ja mykeneläisen kulttuurin sekä 
foinikialaisten vaikutus 
- Ateena ja Sparta  

• Jokapäiväistä elämää Antiikin Kreikassa  
• Jumalia ja sankareita 

- antiikin Kreikan uskonto ja se vaikutukset  
• Kreikkalaisia näytelmiä ja filosofiaa  
• Rooman imperiumi 

- synty ja laajeneminen 
- hallinto  

• Jokapäiväistä elämää Roomassa  
• Roomalaisten uskontoja 

- etruskien vaikutus  
• Rooman valtakunnan jakautuminen ja 

hajoaminen  
• Antiikin perintö  

 

 

Yhteiskuntaoppi: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen yhteiskuntaoppi  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 2 vkt   

Yhteiskuntaopin syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Käytännön lakitieto, 9. lk  
2. NY – vuosi yrittäjänä, 9. lk  

1. Käytännön lakitieto  9. luokka  2 vkt  

Lakitiedon kurssi on yhteiskuntaopin syventävä kurssi ja on tarkoitettu yhdeksäsluokkalaisilla. 
Kurssin tarkoituksena on vahvistaa oppilaan kasvua aktiiviseksi, suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi 
kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia toimimisesta yhteiskunnassa sekä vahvistaa oppilaan 
kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sillä kurssi toteutetaan osittain verkko-opetuksena. Kurssilaiset 
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osallistuvat joka toinen vuosi järjestettävään Nuorten Parlamenttiin.  

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas  

• tietää, kuinka asioidaan eri 
viranomaisten kanssa ja käytetään 
julkisia palveluita  

• tuntee nuorten oikeudet ja 
velvollisuudet yhteiskunnassa  

• tuntee tekojensa oikeudelliset 
seuraukset  

• oppii toimimaan vastuullisena 
kuluttajana ja yhteiskunnallisena 
toimijana  

• Perhe 
- avioliitto, rekisteröity parisuhde, avoliitto 
- eroaminen ja perinnönjako 
- alaikäisen oikeudet ja velvollisuudet  

• Asuminen 
- asunnon hankkiminen 
- vuokrasopimus  

• Kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet 
- virheellinen ostos 
- takuu  

• Velat ja pankkiasiat 
- erilaiset lainat 
- takaus 
- maksuvaikeudet  

• Rikos ja rangaistus 
- erilaiset rikokset ja niiden tutkinta 
- oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 
- rikosten seuraamukset 
- riita-asiat  

• Työnteko 
- työsopimus, työaika, työturvallisuus 
- nuorta koskevat määräykset  

• Vastuu ympäristöstä 
- ympäristölainsäädäntöä 
- jokamiehenoikeudet  
 

2. NY – vuosi yrittäjänä  9. luokka  2 vkt  

Kuinka vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja kykyä selvitä haasteista parastaan yrittäen? 
Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea nuoren kasvamista oman elämänsä avainhenkilöksi: 
vastuuta itsestään ja toiminnastaan kantavaksi, aloitteelliseksi, luovaksi, motivoituvaksi, 
riskinottajaksi ja stressiä sietäväksi ihmiseksi.  

Yrittäjyys elämänasenteena on aktiivisuutta ja halua vaikuttaa omaan elämäänsä, työhönsä ja 
ympäristöönsä. Yrittäjyys voi olla ihmisen toiminnan johtoajatus niin toisen palveluksessa kuin 
omassakin yrityksessä työskennellessä. Tärkeitä asioita tässä ovat mm. rehellisyys, hyvä työmoraali, 
luottamus ja luotettavuus, itsensä ja toisten terve arvostaminen ja vastuuntuntoinen asioiden hoito.  

Nykyään meiltä edellytetään kaikessa joustavuutta. Sekä työelämä että tieto muuttuvat koko ajan. 
NY – vuosi yrittäjänä -kurssi tarjoaa oppilaalle sellaisia työmenetelmiä, joiden avulla hän voi itse 
muokata saamaansa tietoa. Oma yritystoiminta antaa nuorille myös kokemusta oikeasta 
yritysmaailmasta.  

Tavoitteet  Sisällöt  

Kurssin tavoitteina on  

• ohjata oppilasta tekemään aloitteita, 
neuvottelemaan, ratkomaan ongelmia 
sekä ottamaan vastuuta toimistaan ja 

Oppilaat perehtyvät yrityksen perustamiseen ja 
hoitamiseen perustamalla ryhmittäin omaan 
liikeideaan perustuvan miniyrityksen lukuvuoden 
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näin vahvistaa hänen 
itseluottamustaan.  

• luoda oppilaalle kuva oikeasta 
yritysmaailmasta  

• lisätä oppilaan tietoisuutta oman 
alueen elinkeino- ja yrityselämästä  

• oppia yritystoiminnassa tarvittavaa 
teoriatietoa ja yhdistää se käytäntöön  

ajaksi. 

• Jokaisella miniyrityksellä on opastaja 
yritysmaailmasta.    

Kurssi etenee vaiheittain.    

1. Vaihe - Idea ja suunnittelu  

• Liikeidea  
• Liiketoimintasuunnitelma  
• Budjettien laatiminen  
• Alkupääoman hankkiminen  

2. Vaihe - Yrityksen perustaminen  

• Yritysmuodot  
• Yhteistoiminnan luominen sidosryhmiin  
• Henkilöstösuunnitelma  
• Yhtiöjärjestys  

3. Vaihe - Yritys toiminnassa   

• Toimintasuunnitelma  
• Pankkiasioiden hoitaminen ja kirjanpito 
• Tuotanto, myynti ja markkinointi 
• Osavuosikatsaus ja vuosikertomus 
• NY –yrityksen lopettaminen ja tilinpäätös 

 

 

 

Kuvataide: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen kuvataide  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Vuosiluokilla 8-9 kuvataidetta opiskellaan valinnaisaineena.   

Kuvataiteen syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Rajaton taide I, 8. lk  
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2. Rajaton taide II , 9. lk  

1. Rajaton taide I 8. luokka  2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 

Tavoitteena on, että oppilas 

• syventää tietojaan kuvataiteen 
ilmaisutavoista, materiaaleista, 
tekniikoista ja työvälineistä ja käyttää 
niitä tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan,  

• nauttii omien ajatustensa, 
mielikuviensa ja tunteidensa 
ilmaisemisesta kuvallisesti.  

TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN 
OSAAMINEN 

Tavoitteena on, että oppilas 

• saa tietoja ja näkemystä Euroopan 
ulkopuolisen taiteen historiasta ja 
nykypäivän visuaalisesta kulttuurista.  

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI 
JA MUOTOILU 

Tavoitteena on, että oppilas 

• pyrkii tietoisesti tarkastelemaan 
ympäristöä esteettisestä, eettisestä, 
ekologisesta ja globaalisesta 
näkökulmasta.  

TYÖSKENTELYTAIDOT JA 
TIEDONHANKINTATAIDOT 

Tavoitteena on, että oppilas 

• työskentelee tavoitteellisesti ja osaa 
arvioida omaa työskentelyänsä.  

• soveltaa hankkimaansa tietoa omassa 
työskentelyssään.  

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 

Piirtäminen 

• tutustuminen erilaisiin piirtämismenetelmiin, 
esim. viiva- ja valööripiirustus 

• käytössä lyijykynä-, tussi-, hiili-, liitutekniikat  

Maalaaminen 

• väriopin kertaamista ja syventämistä 
• tutustumista eri kulttuurien värimaailmaan ja 

värisymboliikkaan. 
• käytössä kuivapastelli-, akvarelli- ja guassi- 

ja akryylitekniikat  

Rakentelu ja muovailu 

• keramiikka 

TAITEENTUNTEMUS JA KULTTUURINEN 
OSAAMINEN 

• Afrikan, Intian, Kiinan ja Japanin taiteen 
historiaan ja nykypäivään tutustuminen.  

• Uskonnon ja kulttuuristen myyttien ja 
tapojen vaikutus visuaaliseen kulttuuriin. 

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA 
MUOTOILU 

• Asumisympäristön, ilmaston, varallisuuden 
ja uskonnon vaikutus rakentamiseen ja 
asumiseen. 

TYÖSKENTELYTAIDOT JA 
TIEDONHANKINTATAIDOT 

• suunnittelu ja luonnostelu lopputuotoksen 
rinnalla 

• tehtävänannon mukainen itsenäinen 
tiedonhankinta ja työskentely 

 

2. Rajaton taide II  9. luokka  2 vkt  



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

191 
 

Tavoitteet    Sisällöt   

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 

Tavoitteena on, että oppilas 

• syventää tietojaan kuvataiteen 
ilmaisutavoista, materiaaleista, 
tekniikoista ja työvälineistä ja käyttää 
niitä tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan  

• nauttii omien ajatustensa, 
mielikuviensa ja tunteidensa 
ilmaisemisesta kuvallisesti.  

TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN 
OSAAMINEN 

Tavoitteena on, että oppilas 

• saa tietoja ja näkemystä Euroopan 
ulkopuolisen taiteen historiasta ja 
nykypäivän visuaalisesta kulttuurista. 

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI 
JA MUOTOILU 

Tavoitteena on, että oppilas 

• pyrkii tietoisesti tarkastelemaan 
ympäristöä esteettisestä, eettisestä, 
ekologisesta ja globaalista 
näkökulmasta.  

TYÖSKENTELYTAIDOT JA 
TIEDONHANKINTATAIDOT 

Tavoitteena on, että oppilas 

• työskentelee tavoitteellisesti ja osaa 
arvioida omaa työskentelyänsä 

• soveltaa hankkimaansa tietoa omassa 
työskentelyssään.  

KUVAILMAISU JA KUVALLINEN AJATTELU 

Piirtäminen 

• tutustuminen erilaisiin piirtämismenetelmiin, 
esim. viiva- ja valööripiirustus 

• käytössä lyijykynä-, tussi-, hiili- ja 
liitutekniikat.  

Maalaaminen 

• väriopin kertaamista ja syventämistä 
• tutustumista eri kulttuurien värimaailmaan ja 

värisymboliikkaan 
• käytössä kuivapastelli-, akvarelli-, guassi- ja  

akryylitekniikat.  

Rakentelu ja muovailu 

• keramiikka 

TAITEEN TUNTEMUS JA KULTTUURINEN 
OSAAMINEN 

• Australian, Uuden-Seelannin, Pohjois-, Väli- 
ja Etelä-Amerikan taiteen historiaan ja 
nykypäivään tutustuminen. 

• Uskonnon ja kulttuuristen myyttien ja 
tapojen vaikutus visuaaliseen kulttuuriin.  

YMPÄRISTÖESTETIIKKA, ARKKITEHTUURI JA 
MUOTOILU 

• Asuinympäristön, ilmaston, varallisuuden ja 
uskonnon vaikutus rakentamiseen ja 
asumisen. 

TYÖSKENTELYTAIDOT JA 
TIEDONHANKINTATAIDOT 

• suunnittelu ja luonnostelu lopputuotoksen 
rinnalla 

• tehtävänannon mukainen itsenäinen 
tiedonhankinta ja työskentely 

 

Musiikki: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen musiikki  8.-9. luokat 
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 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Vuosiluokilla 8-9 musiikkia opiskellaan valinnaisaineena. Painopiste on yhdessä musisoimisessa, 
joka kehittää sosiaalisia taitoja, kuten vastuullisuutta, rakentavaa kriittisyyttä sekä taidollisen ja 
kulttuurisen erilaisuuden hyväksymistä ja arvostamista. Musiikillisia taitoja kehitetään pitkäjänteisellä, 
kertaamiseen perustuvalla harjoittelulla.  

Musiikin syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Bändikurssi, 8. lk  
2. Laulukurssi, 8.lk 
3. Hard rock café -kurssi, 9. lk  

1. Bändikurssi  8. luokka  2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas oppii  

• ylläpitämään ja kehittämään laulu- 
ja/tai soittotaitoaan pitkäjänteisesti  

• musisoimaan toisten kanssa 
vastuullisena ryhmän jäsenenä  

• arvioimaan rakentavasti omia ja 
muiden suorituksia sekä niiden 
vaikutuksia koko ryhmän suoritukseen  

• esittämään omia näkemyksiään 
musiikin tulkinnasta ja sen 
toteuttamisesta  

• käytännössä esiintymiseen johtavan 
harjoitteluprosessin  

  
• koti- ja ulkomaista bändille sopivaa 

ohjelmistoa  
• soittotekniikkaa kitaran-, basson-, rumpujen- 

ja syntikansoitossa  
• erilaisia komppaustyylejä  
• mikrofonin käyttö  
• stemmalaulua  
• laulun tulkintaa  
• sähkösoitinten ja PA -laitteiden käyttö  
• esityksen valmistaminen ja esiintyminen  

2. Laulukurssi 8. luokka  2 vkt  

Tavoitteet    Sisällöt   

Oppilas oppii  

• ylläpitämään ja kehittämään 
laulutaitoaan  

• laulamaan sekä yksin että 
vastuullisena ryhmän jäsenenä 

• esittämään omia näkemyksiään laulun  
tulkinnasta ja sen toteuttamisesta  

• käytännössä esiintymiseen johtavan 

  
• äänenhuoltoa 
• koti- ja ulkomaisia erityylisiä lauluja 
• mikrofonin käyttö  
• 2-3-äänisiä lauluja 
• laulujen fraseerausta ja tulkintaa  
• esityksen valmistaminen ja esiintyminen  
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harjoitteluprosessin. 

 

3. Hard rock café  9. luokka  2 vkt  

Tavoitteet    Sisällöt   

Oppilas oppii  

• ylläpitämään ja kehittämään laulu- ja/tai 
soittotaitoaan pitkäjänteisesti  

• musisoimaan toisten kanssa vastuullisena 
ryhmän jäsenenä  

• arvioimaan rakentavasti omia ja muiden 
suorituksia sekä niiden vaikutuksia koko 
ryhmän suoritukseen  

• esittämään omia näkemyksiään musiikin 
tulkinnasta ja sen toteuttamisesta  

• käytännössä esiintymiseen johtavan 
harjoitteluprosessin  

  
• koti- ja ulkomaista bändille sopivaa 

ohjelmistoa  
• soittotekniikkaa kitaran-, basson-, 

rumpujen- ja syntikansoitossa  
• erilaisia komppaustyylejä  
• mikrofonin käyttö  
• stemmalaulua  
• laulun tulkintaa  
• sähkösoitinten ja PA -laitteiden käyttö  
• esityksen valmistaminen ja esiintyminen  

 

Kotitalous: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen kotitalous  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Kotitalouden syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

1. Kotitalouden valinnaiskurssi, 8. tai 9. lk  

1. Kotitalouden valinnaiskurssi  8. tai 9. luokka  2 vkt  

Oppimisympäristö ja työtavat  
Kotitaloudessa korostuu arkielämässä tarvittavien käytännön työtaitojen, yhteistyö- ja 
tiedonhankintavalmiuksien harjoittaminen tarkoitukseen suunnitellussa, ergonomisesti mitoitetussa ja 
turvallisessa oppimisympäristössä. Kotitalouden opetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä 
toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen ja kokonaisvaltaisen kasvun 
tukemiseen. 
 
Työtavoiksi soveltuvat yksin, pareittain ja ryhmässä toimiminen oppimistilanteiden mukaan. Koulun 
ulkopuolista asiantuntemusta voidaan hyödyntää opintokäynneillä tai kutsumalla oppitunnille 
paikallisia taitajia esittämään osaamistaan.  

Tavoitteet  Sisällöt  
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Syventäen ja laajentaen 7. luokalla 
oppimaansa oppilas oppii 8.–9. luokan 
valinnaisessa kotitaloudessa  

• hyviä tapoja ja tasa-arvoa yksilön ja 
perheen hyvinvoinnin kannalta  

• vahvistamaan arjen hallinnan kannalta 
tarpeellisia toimintataitoja: 
ruokatalouden,  

• asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyvät 
taitoja  

• suunnittelemaan ja valmistamaan 
arjen ja juhlien aterioita 
erityisruokavaliot huomioiden  

• ja ruokailemaan ravintolassa  
• käyttämään tarkoituksenmukaisia, 

turvallisia ja kestävän kehityksen 
mukaisia aineita  

• ja työtapoja taloudellisesti 
kodinkoneita ja -laitteita hyödyntäen  

• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa 
tuntevana kuluttajana  

• suomalaista ruokaperinnettä sekä 
kansainvälisiä ruokia ja tapoja.    

Opetusta eheyttävien aihekokonaisuuksien 
1=Ihmisenä kasvaminen 2=Kulttuuri-identiteetti ja 
kansainvälisyys, 3=Viestintä ja mediataito,  
4=Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, 
5=Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä 
tulevaisuudesta, 6=Turvallisuus ja liikenne, 
7=Ihminen ja teknologia toteutuminen kotitalouden 
sisällöissä on merkitty numeroin.  

Perhe ja yhdessä eläminen  

• Hyvät tavat, tapakulttuuri,  
• perhejuhlien järjestäminen ja ravintolassa 

ruokaileminen 1,2,3  
• Sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri 

1,3  
• Tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä 1,3,4  

Ravitsemus ja ruokakulttuuri  

• Ravitsemussuositukset ja terveellinen 
ruoka, erityisruokavalion toteutus 6  

• Ruoan laatu ja turvallisuus, elintarvikkeiden 
valvonta 5,6  

• Ruoka-ainetuntemuksen ja 
ruoanvalmistusmenetelmien syventäminen 
4,5,6,7  

• Aterioiden suunnittelu 1,2,3  
• Ruokakulttuurien muuttuminen, kotiseudun 

ruoka, suomalainen ruokaperinne,  
• kansainväliset ruoat ja tavat 1,2,3  

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta  

• Tuotteiden ja palvelujen hankinta ja käyttö 
3,4,5,6,7  

• Kulutuksen ympäristövaikutukset 3,5  

Koti ja ympäristö  

• Asunnon ja tekstiilien hoito 3,4,5,6,7  
• Lähiympäristön hoito sekä jätehuolto 

3,4,5,6,7  
• Kotitalouskoneiden ja -laitteiden käyttö 

3,5,6,7  

8. luokan valinnaisessa kotitaloudessa syvennetään 
leipomiseen ja ruoanvalmistukseen liittyvien 
käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämistä sekä 
kansallisen ja kansainvälisen ruokakulttuurin 
tuntemusta.  

9. luokan valinnaisessa kotitaloudessa laajennetaan 
elintarviketuntemusta, erityisruokavaliosovellutuksia 
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ja kansainvälisten ruokien ja tapojen tuntemusta.    

Arviointi  

• Valinnainen kotitalous, joka muodostaa yhtenäisen kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, 
arvioidaan perusopetuksen päättövaiheessa numeroin (5–10). Oppilaan edistymistä ja 
työskentelyä arvioidaan suhteessa kotitalouden tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä 
osaamisesta. Kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän 
osoittaa keskimäärin kotitalouden kriteerien edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien 
saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. 

• Oppilas on saavuttanut vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli hän pystyy 
osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista. Oppilaan oppimisvaikeudet 
otetaan huomioon arvioinnissa. Arvioinnissa käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas 
kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. Erityisopetukseen otetun tai 
siirretyn oppilaan arvioinnin perusteet määritellään hänelle laadittavassa henkilökohtaisessa 
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa. 

• Jos erityisopetukseen otettaessa tai siirrettäessä on päätetty, että oppilas opiskelee 
perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, hänen suorituksensa arvioidaan 
samoilla perusteilla kuin muidenkin oppilaiden suoritukset. 

• Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa sekä kuvata, miten oppilas 
on saavuttanut asetut tavoitteet. Parantaakseen itsetuntemustaan ja kehittääkseen 
opiskelutaitojaan oppilas arvioi itseään saaden myös palautetta itsearvioinnista. 
Arviointipalaute kohdistetaan oppilaan oppimiseen ja edistymiseen eri taitoalueilla: 
käytännön työskentelytaidot, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja tiedon hankinta- ja 
käsittelytaidot. 

• Kotitaloudessa korostetaan käytännön työskentelytaitojen ja vuorovaikutustaitojen 
osaamista, mutta samalla kiinnitetään tiedonhankinnassa erityistä huomiota keskeisten 
käsitteiden ymmärtämiseen ja vastausten löytämiseen kysymyksiin miksi ja mihin liittyen, 
jotta voidaan saavuttaa uusissa tilanteissa sovellettavaa tietoa. Arviointipalaute 
(välitodistukset, tiedotteet, arviointikeskustelut) antaa tietoa oppilaan edistymisestä, 
vahvuuksista sekä niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. 

• Työskentelyn arviointi sisältyy päättöarvioinnissa oppiaineen arviointiin. Valinnaisessa 
kotitaloudessa kiinnitetään huomiota oppilaan omatoimisuuteen ja työn itsenäiseen 
loppuunsaattamiseen.  

Valinnaisen kotitalouden päättöarvioinnin kriteerit  arvosanalle 8 
Oppilas 

• osaa noudattaa hyviä tapoja sekä ymmärtää kodin ihmissuhteiden, tasa-arvon ja työrauhan 
merkityksen  

• suunnittelee työnjaon ja ajankäytön oppimaansa tietoa hyväksi käyttäen  
• tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja ruoanvalmistuksen ilmiöitä ja osaa käyttää näitä 



Loviisan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 

196 
 

tietoja hyväkseen ruoanvalmistuksessa  
• ymmärtää elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä  
• tietää ruoan turvallisuuteen liittyviä vaaratekijöitä  
• pystyy ohjatusti suunnittelemaan ja valmistamaan aterioita erityisruokavaliot  
• huomioiden sekä tietää monipuolisen ruokavalion merkityksen omalle terveydelle ja 

hyvinvoinnille  
• tunnistaa suomalaisen ja kansainvälisen ruoka- ja tapakulttuurin keskeisiä piirteitä  
• osoittaa omatoimisuutta ja harrastuneisuutta käytännön työskentelyssä sekä 

tiedonhankinnassa ja -käsittelyssä  
• tuntee tärkeimmät kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet ja on selvillä kuluttajan vastuusta  
• tuntee kotitalouden rahankäytön perusteita  
• käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja aineita sekä koneita ja laitteita turvallisesti ja 

taloudellisesti  
• osaa huolehtia jätteiden peruslajittelusta  
• osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja osaa tekstiilien hoitomenetelmät  
• osaa tehdä tavanomaiset kodin siivoustyöt.  

 

Käsityö: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Käsityö  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärät  

• 8. luokka: 2 vkt   
• 9. luokka: 2 vkt   

Vuosiluokilla 8-9 käsityötä opiskellaan valinnaisaineena sekä teknisessä että tekstiilityössä.  
Käsityön syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

 

Tekninen työ:   

1. Tekninen käsityö 1, 8. lk  
2. Tekninen käsityö 2, 9. lk  

Teknisen työn valinnaisainekursseilla syvennetään 7.luokan käsityössä opittuja taitoja. Kursseilla 
ei varsinaisesti tule mitään uusia koneita, vaan esimerkiksi kehittyneempiä liitostekniikoita. 

 Valinnaisainekurssille tultaessa taidot ovat jo kehittyneet niin, että myös harjoitustyöt voivat olla 
monimutkaisempia. Töiden valinta on enemmän oppilaslähtöistä, mutta kuitenkin niin, että 
opettajalla on olemassa kurssia varten joukko harjoitustöitä, joista sitten valitaan oppilaalle sopiva 
harjoitustyö.  

Päämääränä on kuitenkin että taitojen kehittyessä oppilas pystyy tuottamaan harjoitustyön jonka 
on itse suunnitellut ja valmistanut. 
 

Tekstiilityö:  

1. Teatteripuvustus ja tuunaus, 8. lk  
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2. Let´s sew and knit, 9. lk  

 

 

Tekninen työ:     

1. Tekninen käsityö 1 8. luokka  2 vkt  

Sisältö  

- rakennetaan kaiutin-vahvistimet, valmistetaan metallista esim. hitsaustekniikoin erilaisia harraste-
ja käyttöesineitä, vanhojen tavaroiden tuunaus ym. 

 

2. Tekninen käsityö 2 9. luokka  2 vkt  

Sisältö  

- rakennetaan laadukkaat kaiutin-vahvistimet, puukon ja tupen valmistus, vanhojen tavaroiden 
tuunaus, mopon pienehköt korjaukset, retkikirves ym. 

 

Tekstiilityö:    

1. Teatteripuvustus ja tuunaus  8. luokka  2 vkt  

Tällä kurssilla yhdistetään teatterimaailma ja kierrätys. Oppilaat tekevät koulun ilmaisuryhmien 
valmistamiin esityksiin tarvittavia asuja, asusteita ja lavasteita, mikäli on tarvetta. 

Toinen osa-alue on kierrätys, mikäli teatteripuvustukselle ei ole tarvetta. Kirppareilta ostettuja T-
paitoja sekä omia käytössä virttyneitä villapaitoja tai käyttämättä jääneitä vaatteita tuunataan 
uuteen kuosiin. 

Tavoitteet  Sisällöt   

Oppilas oppii  

• syventämään tekstiilityötaitojaan  
• soveltamaan jo opittuja tietoja ja taitoja 

uusiin tekniikoihin ja töihin  
• etsimään haluamaansa tietoa käsityön 

osa-alueista esim. kirjoista, lehdistä, 
internetistä  

• soveltamaan hankkimaansa tietoa 
omassa työskentelyssään  

• jakamaan omia tietojaan muiden 
kanssa  

• arvostamaan omaa ja toisten työtä  
• nauttimaan käsillä tekemisen ilosta  

 

• tiedonhankinta käsityössä mm. 
käsityökirjoihin ja -lehtiin tutustumista  

• ideoiden ja ohjeiden soveltaminen omien 
resurssien mukaan  

• kausikäsitöiden tekemistä liittyen esim. 
jouluun, pääsiäiseen, äitienpäivään  

• erikoistekniikoihin tutustumista esim. 
punonta, huovutus, helmityöt ja paperityöt 

• eri tekniikoiden soveltaminen omiin töihin  
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2. Let´s sew and knit 9. luokka  2 vkt  

Tällä kurssilla oppilas pääsee toteuttamaan itseään sekä käsitöiden että englannin puhumisen 
merkeissä. Hän voi itse valita ompelu-, virkkaus- tai neuletyön. Oppilas voi opettajan ohjauksella 
suunnitella ja valmistaa isonkin työn. Kurssilla voi tehdä vaatteita, ommella tilkkutöitä, neuloa, 
virkata tai painaa kankaalle kuvioita. Jokaisella tunnilla on myös jokin keskusteluteema. Siitä 
puhutaan englanniksi samalla, kun työt etenevät. 

Tavoitteet  Sisällöt   

Oppilas oppii   

• syventämään tekstiilityötaitojaan  
• soveltamaan jo opittuja tietoja ja taitoja 

uusiin tekniikoihin ja töihin  
• etsimään haluamaansa tietoa käsityön 

osa-alueista esim. kirjoista, lehdistä, 
internetistä  

• soveltamaan hankkimaansa tietoa 
omassa työskentelyssään  

• hahmottamaan valmistusprosessin eri 
vaiheet suunnittelusta 
loppuviimeistelyyn  

• jakamaan omia tietojaan muiden 
kanssa  

• arvostamaan omaa ja toisten työtä  
• nauttimaan käsillä tekemisen ilosta  
• arvioimaan omaa työskentelyään ja 

lopputulosta  
• puhumaan sujuvasti englantia 

käytännön tilanteessa 
• oppii englanninkielistä 

ammattisanastoa. 

   

• tiedonhankinta käsityössä mm. 
käsityökirjoihin ja -lehtiin tutustumista  

• ideoiden ja ohjeiden soveltaminen omien 
resurssien mukaan  

• ohjeiden lukeminen  
• tarvittavien materiaalien ”tilaaminen” 

opettajalta  
• oman työn suunnittelu, valmistaminen ja 

viimeistely  
• eri tekniikoiden kertaaminen ja uusien 

oppiminen oman työn niin vaatiessa  

 

 

Liikunta: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Liikunta  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärä:   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Vuosiluokilla 8-9 liikuntaa voi opiskella myös valinnaisaineena. Liikunnan syventävinä opintoina on 
oppilaiden valittavissa seuraavat valinnaiskurssit:  

Liikunta pojat:   

1. Palloilu I, 8. lk  
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2. Palloilu  II, 9. lk  

Liikunta tytöt: 

1. Liikunta työt, 8. ja 9. lk  

 

Liikunta pojat:     

1. Palloilu I  8. luokka  2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

• pelien perustaitojen opettelu.   
• joukkueessa toimiminen. 
• pelisääntöjen kunnioittaminen. 
• kunnon kohentaminen.   
• ILO ja virkistys.  

• salibandy, kaukalopallo, jalkapallo, 
lentopallo, koripallo, käsipallo, liitokiekko, 
sulkapallo, tennis, pöytätennis, squash, 
keilailu   

• Mahdollisuuksien mukaan tutustumista 
muihin lajeihin.  

2. Palloilu II  9. luokka  2 vkt  

Tavoitteet    Sisällöt   

• palloilutaitojen syventäminen ja 
monipuolistaminen.   

• peli-ilo 
• yhteispeli 
• liikunnasta nauttiminen 

• Pelivalikoima sama kuin palloilu I:llä 
painottuen ryhmän mielenkiinnon mukaisiin 
peleihin.  

• Ohjelma suunnitellaan yhdessä kurssin 
alkaessa.  

Liikunta tytöt:    

1. Liikunta tytöt  8. ja 9. luokka  2 vkt  

Tavoitteet    Sisällöt   

• liikunnan avulla vaihtelua 
koulupäivään 

• irtautuminen opiskelupaineista 
• parantaa fyysistä kuntoa lisäten 

fyysistä ja psyykkistä jaksamista 
koulussa ja sen ulkopuolella 

• uusiin liikuntalajeihin tutustuminen 
• syventää oppilaan taitoja tutuissa 

liikuntalajeissa mahdollistaen itselle 
mieluisan liikuntaharrastuksen 
aloittamisen 

• Liikuntaa harrastaville ja 
kilpaurheilijoille kurssi on mahdollisuus 
monipuolisen liikunnan avulla parantaa 

• monipuolinen liikuntalajeihin tutustuminen 
• liikunnan  perustaitojen parantaminen eri 

pallo- ja viitepelien avulla 
• kunto- ja koordinaatio-ominaisuuksia 

kehittävää liikuntaa 
• Kurssin ohjelma laaditaan yhdessä kurssille 

ilmoittautuneiden oppilaiden kanssa. 
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liikunnan perustaitoja ja sitä kautta 
lisätä edellytyksiä omassa lajissa 
kehittymiselle.  

 

Tietotekniikka: kurssit, tavoitteet ja sisällöt 

Valinnainen tietotekniikka  8.-9. luokat 

 Viikkotuntimäärät   

• 8. luokka:  2 vkt   
• 9. luokka:  2 vkt   

Tietotekniikan opetuksen yleinen tavoite   
Opetuksen tavoitteena on, että oppilas 8. ja 9 luokan valinnaisaineopinnot suoritettuaan  

• on saanut mahdollisimman ajan tasalla olevat perustiedot ja –taidot tietotekniikan 
käyttämiseksi opiskelun apuna, vapaa-ajan harrastuksissa ja työtehtävissä  

• kykenee myöhemmin omatoimisesti ylläpitämään ja laajentamaan tietoteknistä osaamistaan  
Tietotekniikan syventävinä opintoina on oppilaiden valittavissa seuraavat  valinnaiskurssit:• 

1. Tietotekniikka I  8. luokka  2 vkt  

Tavoitteet  Sisällöt  

Tietokonelaitteisto ja käyttöjärjestelmä  
Oppilas  

• tuntee mikrotietokoneen 
perusrakenteen  

• osaa käyttää tärkeimpiä oheislaitteita  
• tietää koneen toimintaa ohjaavat 

varusohjelmat  
• osaa koneen käyttöjärjestelmään 

perustuvan tiedonhallinnan  
Hyötyohjelmat ilmaisuvälineinä  
Oppilas  

• oppii käyttämään keskeisiä 
hyötyohjelmia monipuolisina 
ilmaisuvälineinä  

• perehtyy laajan tietomäärän hallintaan 
tietokantaohjelman avulla  

Viestintä ja tiedonhankinta   
Oppilas  

• hallitsee lähiverkossa ja internetissä 
tapahtuvan viestinnän ja 
tiedonhankinnan  

 

Tietokonelaitteisto ja käyttöjärjestelmä  
• tietokoneen rakenne ja sen 

peruskomponenttien tehtävä  
• tallennuslevyt, näppäimistö, hiiri, tulostin, 

skanneri, digitaalikamera, dataprojektori  
• käyttöjärjestelmä ja tiedostojen käsittely  
• tietoturva ja virukset  

Hyötyohjelmat ilmaisuvälineinä.  
Valitaan oppilaiden tarpeiden/toiveiden mukaan 
3-4 sisältöä  

• tekstinkäsittely ja sivun taitto  
• kuvankäsittely ja mainospiirtäminen  
• tilastonkäsittely ja diagrammit   
• diaesityksen suunnittelu  

Viestintä ja tiedonhankinta   
• tiedonsiirto koulun lähiverkon kautta omalle 

koneelle  
• tiedonhaku internetistä  
• viestien ja tiedostojen siirto internetin 

välityksellä  

2. Tietotekniikka II  9. luokka  2 vkt  

Tavoitteet    Sisällöt   
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Ohjelmointi 
Oppilas  

• tuntee java-ohjelmointikielen 
perusrakenteet  

• ymmärtää algoritmisen ajattelun 
periaatteita  

Multimedia  

• Oppilas  
• pystyy tekstiä, kuvaa, animaatiota, 

ääntä ja videota yhdistämällä 
tekemään oman multimediaesityksen   

Ohjelmointi 
 

• yksinkertaisen www-sivun luominen  
• tekstin, kuvan ja laskennan ohjelmointi  
• liikkeen ohjelmointi  

Multimedia  

• oman lyhytelokuvan luominen  

Aihekokonaisuudet tietotekniikan opetuksessa   

Ihmisenä kasvaminen   • Tietotekniikan opiskelu ohjaa itsenäiseen, 
pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Se 
kehittää oman työn suunnittelua ja antaa jatkuvaa 
palautetta, sillä työn eteneminen on välittömästi 
nähtävissä näyttöruudulta.  

• Tietotekniikka vahvistaa mm. kielen hallintaa 
(tekstinkäsittely), kokeilevaa luovuutta (kuvankäsittely), 
loogista päättelyä (ohjelmointi) ja laajan kokonaisuuden 
jäsentämistä (diaesitys, multimedia).  

• Tietojenkäsittelytehtävien toteutukset ovat erilaisia eri 
oppilailla, jolloin ratkaisujen rakentava vertaileminen 
auttaa kaikkien osaamistason kehittymistä. Se edistää 
omien vahvuuksien havaitsemista toisten vahvuuksien 
kunnioittamista.  

Ihminen ja teknologia   • Tietotekniikan opiskelu auttaa oppilasta ymmärtämään 
ihmisen riippuvuus nykyaikaisesta teknologiasta ja 
näkemään teknologian merkitys kaikessa asioimisessa, 
opinnoissa, vapaa-ajassa ja työelämässä.  

• Samalla oppilas joutuu pohtimaan, milloin kahden 
ihmisen väliseen kommunikointiin riittää sähköinen 
viesti, milloin fyysinen kohtaaminen on parempi 
vaihtoehto.  

• Mitä riskejä teknologiariippuvuus on tuonut mukanaan, 
onko ajan säästyminen teknologian ansiosta tärkeimpiin 
tehtäviin ollut vain toiveajattelua, millaisia ihmisten 
välisiä vuorovaikutuksia teknologia ei voi korvata, ovat 
esimerkkejä tietotekniikan opiskelun herättämistä 
eettisistä kysymyksistä, joihin on vastattava teknologian 
vaikutuksia arvotettaessa.    

Viestintä ja mediataito   • Tietotekniikassa korostuu ilmaisu- ja viestintätaitojen 
merkitys. Ilmaisun kieli sanoin, kuvin, värein, kaavioin on 
monipuolista ja tehokasta. Kehittyy taito painottaa 
tärkeitä asioita kuitenkin niin, että kokonaisuus pysyy 
tasapainoisena.  
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• Opitaan myös kriittiseksi tiedon tulvan 
vastaanottamisessa ja oman työn kannalta oleellisen 
vangitsemisessa ja tallentamisessa.  

• Voidaan nähdä, että kaikki saatavissa oleva tieto ei ole 
eettisesti eikä moraalisesti vastuullisesti toimitettua, 
vaan internetin globaalisten sääntöjen kehittelyssä on 
edessä vielä kivikkoinen tie.  

 

7.21 Oppilaanohjaus 

Loviisan kaupungin perusopetuksen ohjeet:   

Tuntijako  
Oppilaanohjausta opiskellaan luokkamuotoisesti vuosiluokilla 7 ja 9. Vuosiluokkien 1–6 ja 8 aikana 
oppilaanohjausta toteutetaan pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun toiminnan 
yhteydessä. Viikkotuntimäärät vuosiluokittain ovat:  

Luokka -aste  1. lk  2. lk  3. lk  4. lk  5. lk  6. lk  7. lk  8. lk  9. lk  Yht.  

viikkotunnit              1   1 2 

 

 Tavoitteet  
Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee 
edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään sekä kehittämään 
elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.  

Ohjauksen tuella oppilas tekee omiin kykyihinsä ja kiinnostuksiinsa perustuvia opiskelua, 
koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja.  

Oppilaanohjauksen tarkoituksena on edistää koulutyön tuloksellisuutta, lisätä hyvinvointia koulussa 
sekä ehkäistä syrjäytymistä. Sen avulla edistetään myös koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten 
välistä tasa-arvoa.  

 

 

Oppilaanohjaus, vuosiluokat 1-2 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoitteet ja sisällöt  
Oppilaanohjauksen tavoitteena on edistää oppilaan opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja tukea 
hänen sosiaalista kasvuaan sekä osaltaan estää oppimisvaikeuksien syntymistä. Sujuvan 
opiskelun turvaamiseksi ohjauksen on tuettava oppilasta opiskelutaitojen kehittämisessä. Oppilasta 
tulee ohjata suhtautumaan vastuullisesti koulutyöhön ja tehtäviin, käyttämään monipuolisia 
työtapoja ja hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. 
 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 1–2 aikana eri oppiaineiden opetuksen ja koulun muun 
toiminnan yhteydessä. Oppilaan tulee saada henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa 
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tueksi sekä erilaisissa arkielämän kysymyksissä.  

Oppimis- ja opiskelutaitojen opetus aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla. Oppilasta ohjataan 
päivittäin tutkimaan oppimaansa keskustelemalla ja kirjoittamalla. Myös ammatteihin ja työelämään 
tutustuminen aloitetaan heti ensimmäisiltä luokilta lähtien järjestämällä esimerkiksi ammattien 
esittelypäiviä ja opintokäyntejä.  

 

 

Oppilaanohjaus, vuosiluokat 3-6 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoitteet ja sisällöt  
Vuosiluokkien 3–6 aikana oppilaanohjauksen tehtävänä on ohjata oppilasta itsenäistymiseen ja 
vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Oppilasta tulee ohjata myös hänen 
tehdessään ainevalintoja perusopetuksen aikana ja nivelvaiheissa. Vuosiluokkien 3–6 aikana 
aloitetaan tutustuminen ammatteihin ja työelämään. 
 
Ohjauksen tehtävänä on lisäksi ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksia ja 
käyttämään monipuolisia työtapoja. Oppilasta tulee ohjata myös yhteistoiminnallisuuteen ja toisten 
ihmisten huomioon ottamiseen. 
 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokkien 3–6 aikana pääasiassa eri oppiaineiden opetuksen ja 
koulun muun toiminnan yhteydessä. Ohjaukseen voidaan myös varata oppitunteja 
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Myös vuosiluokkien 3–6 oppilaiden tulee saada 
henkilökohtaista ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tukemiseksi sekä erilaisissa arkielämän 
kysymyksissä.  

 

Oppilaanohjaus, vuosiluokat 7-9 tavoitteet ja sisällöt 

Tavoitteet ja sisällöt  
Perusopetuksen 7.–9. vuosiluokkien oppilaanohjaus järjestetään siten, että se tarjoaa oppilaalle 
kokonaisuuden, joka muodostuu 
- luokkamuotoisesta ohjauksesta 
- yksilöllisiin kysymyksiin syventyvästä henkilökohtaisesta ohjauksesta 
- sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvasta pienryhmäohjauksesta 
- neljästä työelämään tutustumis- eli tet-jaksosta, joista kaikki ovat eri työpaikoissa. 

Ohjauksen tavoitteena on tukea oppilaan onnistumista koulunkäynnin eri vaiheissa, vahvistaa 
opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia tehdä opintojaan koskevia 
valintoja perusopetuksen aikana ja sen jälkeen. Ohjauksen tavoitteena on myös auttaa oppilasta 
tunnistamaan vahvuutensa ja toisaalta osaamistarpeensa, kasvattaa itseluottamusta sekä kykyä 
toimia yhdessä ja vastuuta omasta ja yhteisestä työstä eli taitoja, joita elämässä yleisestikin 
tarvitaan tarvitaan. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää oppilaiden syrjäytymistä ja edistää 
tasa-arvoa. Tarkoitus on, että ohjaustoiminta muodostaa jatkumon alakoulusta yläkouluun ja 
edelleen lukioon tai ammatilliselle toiselle asteelle. 

Ohjaus on yhteistyötä, josta oppilaanohjaajan lisäksi vastaavat opettajat ja muu henkilökunta.  
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Oppilaanohjaus  7. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  1 vkt   

 

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas 

• muodostaa kokonaiskäsityksen 
opetuksesta ja koulun toimintatavoista  

• osaa käyttää erilaisia 
opiskelumenetelmiä ja tiedonhankinnan 
kanavia  

• oppii arvioimaan omia opiskelutaitojaan 
• tutustuu itseensä, omiin 

mieltymyksiinsä, vahvuuksiinsa ja 
kehittämiskohteisiinsa 

• tutustuu työelämän pelisääntöihin 
• tuntee Suomen koulutusjärjestelmän 

pääpiirteet. 

• kouluyhteisössä toimiminen 
• perusopetuksen rakenne 
• oppilasarviointi Myllyharjun koulussa 
• opiskelutekniikat ja oppimistyylit 
• ammatti- ja työelämätietous (myös 

yrityskäynnit) 
• Suomen koulutusjärjestelmä 
• yhden päivän tutustuminen (tet) koulun 

keittiön (tai kiinteistöhoitajan) työskentelyyn  

 

Oppilaanohjaus  8. luokka 

 Viikkotuntimäärä:  0 vkt   

• Ei oppilaanohjauksen luokkatunteja. 
• Ohjaus toteutuu eri oppiaineiden sisältöjen kautta (esim. terveystieto) ja niiden yhteydessä 

järjestettävänä toimintana, mm. yritysvierailut, opintokäynnit, joita oppilaanohjaaja järjestää 
yhteistyössä aineenopettajan kanssa. Lisäksi opettajat kertovat esim. oman oppiaineensa 
merkityksestä työelämässä.  

• Ohjaus painottuu työelämään tutustumiseen, joka käytännössä tarkoittaa kahden päivän tet-
jaksoa koulun ulkopuolisessa työpaikassa. Oppilas kertoo kokemuksistaan ja töistään tet-
päiväkirjassa sekä tekee henkilöhaastattelun. Työnantaja antaa tet-jaksosta erillisen 
todistuksen. 

 

Oppilaanohjaus  9. luokka 

 Viikkotuntimäärä: 1 vkt   

Yleistä toiminnasta   

• Ohjauksen painopiste on henkilökohtaisessa ohjauksessa. 
• Oppilaanohjauksen kurssi katsotaan suoritetuksi, kun oppilas on osallistunut luokkatunneille 

aktiivisesti. 

Tavoitteet  Sisällöt  

Oppilas 

• kehittää itsetuntemustaan 
• pohdiskelee monipuolisesti koulutus- ja 

ammatinvalintaansa 
• tuntee ja oppii käyttämään 

• opiskelutaitojen kertaus 
• peruskoulun päättöarvioinnin periaatteet 
• 2. asteen koulutusvaihtoehdot 

(ammattikoulutus, lukiokoulutus, 
oppisopimus, 10. luokka, ammattistartti, 
kansanopisto…) 
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verkkopohjaisia koulutustieto- ja 
urasuunnittelupalveluita 

• kehittää ammattien ja työelämän 
tuntemustaan 

• oppii tekemään tarkoituksenmukaisia ja 
perusteltuja päätöksiä jatko-opintojen 
suhteen ja sitoutumaan niihin. 

 

• itsearviointi- ja itsetuntemusharjoituksia 
• internetin käyttö tiedonhallinnassa, myös 

verkko-ohjauspalvelut 
• opiskelijoiden tuet ja palvelut 
• yhteensä 10 tet-päivää kahdessa eri 

työpaikassa  
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8  Oppilaan arviointi 
Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet 
 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilaan kasvua, kehitystä ja opiskelua sekä kehittää 
hänen edellytyksiään itsearviointiin. Arviointi pyrkii ohjaamaan oppilasta ymmärtämään omat 
mahdollisuutensa ja kannustamaan häntä yrittämään. Arvioinnissa pyritään monipuolisuuteen, 
totuudenmukaisuuteen ja yksilöllisyyteen, jotta oppilaalle muodostuisi realistinen kuva itsestään 
oppijana. 

Lisäksi arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen tietoa oppilaan 
edistymisestä. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota oppimistulosten lisäksi myös työskentelyyn ja 
käyttäytymiseen. 

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman 
tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta. 

Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin. 

 

8.1  Arviointi opintojen aikana 

Arvioinnin tehtävä   

• Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kuvata, 
miten hyvin oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. 

• Arvioinnin tehtävänä on auttaa oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja 
kehittymisestään ja siten tukea myös oppilaan persoonallisuuden kasvua.  

Arvioinnin periaatteet 

• Arvioinnin tulee olla yksilöllistä ja totuudenmukaista sekä perustua monipuoliseen näyttöön.  
• Arvioinnin tulee kohdistua oppilaan oppimiseen ja edistymiseen oppimisen eri osa-alueilla. 
• Arviointi on osa oppimisprosessia. 
• Oppilaan arviointi muodostaa kokonaisuuden, jossa on tärkeää opettajan antama jatkuva palaute. 
• Arvioinnin avulla opettaja ohjaa oppilasta tiedostamaan omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä 

auttaa oppilasta ymmärtämään oppimistaan.  
• Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta on laadittu jokaisen oppiaineen osion päätteeksi, 

tuntijaon nivelkohtaan, oppilaan arvioinnin tueksi. Hyvän osaamisen kuvaus kohdistuu 
oppiaineiden tietoihin ja taitoihin.  

• Kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta sekä päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät 
kansallisesti sen tieto- ja taitotason, joka on oppilaan arvioinnin pohjana.  

• Numeroarvostelua käytettäessä hyvän osaamisen kuvaus määrittelee tason arvosanalle 
kahdeksan (8). Sanallisessa arvioinnissa kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta tukee 
opettajaa hänen arvioidessaan oppilaan edistymistä, ja se on arvioinnin perusta 
kuvattaessa, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet.  

• Työskentelyn arviointi on osa oppiaineen arviointia. Työskentelyn arvioinnin pohjana ovat 
työskentelylle eri oppiaineissa asetetut tavoitteet. Arvioinnissa otetaan huomioon myös, 
miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa.   
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• Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista sekä 
pyydettäessä selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu.  

•     Arviointipalautetta tulee antaa oppilaalle ja hänen huoltajalleen lukuvuositodistusten lisäksi 
riittävästi ja monipuolisesti. Arviointipalautetta voidaan antaa välitodistuksin, erilaisin 
tiedottein ja arviointikeskusteluissa tai muilla tavoin. 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 

Perusopetusasetuksen 11. §:ssä on määritelty opinnoissa etenemisen ja vuosiluokalta siirtymisen 
periaatteet. Opetussuunnitelman perusteet täydentävät asetusta.  

• Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki 
opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden tai 
aineryhmien opinnot.  

• Oppilas voi myös siirtyä seuraavalle vuosiluokalle, vaikka hänellä olisi hylättyjä suorituksia, 
jos arvioidaan, että hän kykenee selviytymään seuraavan vuosiluokan opinnoista 
hyväksytysti.  

• Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle, jos hänen suorituksensa yhdessä tai useammassa 
vuosiluokan oppimäärään kuuluvassa aineessa tai aineryhmässä on  hylätty.  

• Oppilaalle tulee varata mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa 
hyväksyttävät tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla yksi tai useampia lukuvuoden aikana tai lukuvuoden koulutyön 
päätyttyä.  

• Jos suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden koulutyön päätyttyä, luokalle jättämisestä 
voidaan tehdä ehdollinen päätös. Päätöksessä mainitaan ne vuosiluokan oppimäärän osa-
alueet, joiden hyväksytty suorittaminen erillisessä kokeessa on vuosiluokalta siirtymisen 
edellytys. Erillinen koe voi sisältää monipuolisesti erilaisia näyttömahdollisuuksia.  

• Oppilas voidaan myös jättää luokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos sitä on 
pidettävä hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaisena. Oppilaan 
huoltajalle tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen tekemistä.  

• Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset raukeavat.  
 

Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 

Mikäli opetussuunnitelmassa on perusopetusasetuksen 11. § 3. momentin mukaisesti päätetty, 
että oppilas etenee vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelmansa mukaan, 
opetussuunnitelmassa on määriteltävä ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin 
opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. 

Perusopetusasetuksen mukaan oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva oppilas siirtyy 
lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan jättää vuosiluokalle 
vain yleisen heikon koulumenestyksen perusteella. 

Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko 
oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa 
koulusta. 

Mikäli oppilas opiskelee oman opinto-ohjelmansa mukaisesti, arvioinnissa tulee ottaa huomioon 
oppimissuunnitelman sisällöt ja tavoitteet. 
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8.2  Päättöarviointi 

Arvioinnin tehtävä   

• Päättöarvioinnin tehtävänä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.  

Arvioinnin periaatteet 

• Päättöarvioinnin tulee olla valtakunnallisesti vertailukelpoista ja kohdella oppilaita 
tasavertaisesti. Päättöarvosanan tulee kussakin yhteisessä oppiaineessa perustua oppilaan 
osaamiseen perusopetuksen päättövaiheessa vuosiluokilla 8−9. Päättöarviointia varten on 
laadittu perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit kaikkiin yhteisiin oppiaineisiin. Oppilaan 
osaaminen arvioidaan perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereiden pohjalta, 
monipuoliseen näyttöön perustuen.  

• Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 
osaaminen arvioidaan kyseiseen oppiaineeseen laadittujen perusopetuksen 
päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.  

• Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). 
Päättöarvioinnin kriteerit on laadittu siten, että oppilas saa arvosanan kahdeksan (8), mikäli 
hän osoittaa keskimäärin oppiaineen kriteereiden edellyttämää osaamista. Joidenkin 
kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen.  

• Oppilas on saavuttanut perusopetuksessa vaadittavat tiedot ja taidot välttävästi (5), mikäli 
hän pystyy osoittamaan jossakin määrin kriteerien edellyttämää osaamista.  

• Päättöarvioinnissa työskentelyn arviointi sisältyy oppiaineen arvosanaan.  
• Jos henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa on päätetty, 

että oppilas opiskelee yksilöllisen oppimäärän mukaan yhdessä tai useammassa 
oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä 
koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin 
perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin kriteereihin.  

• Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, päättöarviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin 
tavoitteisiin.  
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8.3  Oppiaineiden arvosanojen määräytyminen 

Loviisan suomenkielisessä perusopetuksessa oppiaineiden numeroarvosanat määräytyvät 
oheisessa taulukossa esitetyillä perusteilla. Kriteerit pohjautuvat opetussuunnitelman 
valtakunnallisissa perusteissa esitettyihin hyvän osaamisen kuvauksiin. 

 

Arvosana numeroin Arvosana kirjaimin 
Tietojen ja taitojen hallinta 
* vaikutus opintojen aikana 60 % 
* vaikutus päättöarvioinnissa 80 % 

 
10 

 
erinomainen 

• Ylittää hyvän osaamisen kriteerit selvästi 
monilla osa-alueilla .  

• Hallitsee oppisisällöt erinomaisesti. Oppilas 
osoittaa kykyä itsenäiseen tietojen 
hankintaan myös oppituntien ulkopuolelta.  

 
9 

 
kiitettävä 

• Osoittaa hyvän osaamisen kriteereiden 
ylittäviä tietoja ja taitoja.   

• Hallitsee oppisisällöt hyvin.  

 
8 

 
hyvä 

• Täyttää hyvän osaamisen kriteerit.  
Hallitsee oppisisällön pääosin.  

 
7 

 
tyydyttävä 

• Täyttää lähes hyvän osaamisen kriteerit.   

• Hallitsee oppisisällön perusasiat, ei suuria 
puutteita tiedoissa ja taidoissa. 

 
6 

 
kohtalainen 

• Selviä puutteita tiedoissa ja taidoissa 
verrattuna hyvän osaamisen kriteereihin.   

 
5 

 
välttävä 

• Tiedot ja taidot hajanaisia ja puutteellisia 
verrattuna hyvän osaamisen kriteereihin.   

 
4 

 
heikko 

• Ei saavuta hyvän osaamisen kriteereitä 
millään osa-alueella.   

• Tiedoissa ja taidoissa suuria puutteita.  
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8.4  Käyttäytymisen arviointi 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja 
ympäristön, arvostaa työtä ja noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. Opetussuunnitelmassa tulee asettaa tavoitteet oppilaan käyttäytymiselle. 
Käyttäytymisen arvioinnissa otetaan huomioon Loviisan perusopetuksen arvopohja ja 
kasvatukselle asetut tavoitteet. 
 
Käyttäytymisen arviointi perustuu oppilaan toimintaan kouluyhteisössä. 
Arvioinnin perusteena ovat seuraavat kasvatustavoitteet: 

• ymmärtää ja arvostaa sekä tukee toisia ihmisiä 
• on rehellinen ja vastaa teoistaan 
• vaalii ympäristöä niin luokassa kuin lähiluonnossa 
• tuntee vastuuta yhteisestä ja yksityisestä omaisuudesta 
• arvostaa omaa ja muiden yhteisön jäsenten työntekoa 
• noudattaa koulun sääntöjä ja kouluyhteisön aikuisten antamia ohjeita. 
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Arvosanojen määräytyminen käyttäytymisen arvioinnis sa 

Arvosana 
numeroin 

Arvosana 
kirjaimin 

 Arvosanan määräytymisen perusteet 

 
10 

 
 erinomainen • Oppilas saavuttaa erinomaisesti kasvatustavoitteet.  

• Oppilaan toiminta on kouluyhteisöä rakentavaa.  

 
9 

  
 kiitettävä • Oppilas saavuttaa lähes aina kasvatustavoitteet.  

• Oppilaan toiminta on kouluyhteisöä tukevaa.  

 
8 

  
 hyvä 

• Oppilas saavuttaa hyvin kasvatustavoitteet ja on kouluyhteisön 
kelpo jäsen.  

 
7 

 
 tyydyttävä • Oppilas saavuttaa tyydyttävästi kasvatustavoitteet, noudattaa 

useimmiten koulun sääntöjä ja ohjeita.  

• Oppilas toimii tyydyttävästi kouluyhteisössä.  

 
6 

 
 kohtalainen • Oppilas saavuttaa heikosti kasvatustavoitteet.  

• Oppilas haittaa melko usein huonolla 
käyttäytymisellään kouluyhteisön toimintaa.  

 
5 

 
 välttävä • Oppilas saavuttaa vain harvoin kasvatustavoitteet.  

• Oppilas haittaa usein huonolla käyttäytymisellään kouluyhteisön 
toimintaa.  

 
4 

 
 heikko 

• Oppilas ei saavuta kasvatustavoitteita.  

• Oppilas haittaa lähes jatkuvasti huonolla 
käyttäytymisellään kouluyhteisön toimintaa.  
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8.5  Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi  

Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden 
vaikeudet ovat lieviä ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. Arvioitaessa tulee käyttää 
menetelmiä, joiden avulla oppilas kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan osaamisensa. 
Arviointipalaute auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehittymistarpeensa. 

 

Jos oppilas opiskelee oppiaineen yleisen oppimäärän mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan 
suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta (Liite 6). 

 

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen 
järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 

 

Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, oppilas opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan 
yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia henkilökohtaisessa 
opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin hänelle yksilöllisesti asetettuihin 
tavoitteisiin perustuen. Silloin oppilaan osaamista ei arvioida suhteessa opetussuunnitelman 
perusteissa määriteltyihin hyvän  osaamisen kuvauksiin. Yksilöllistettyjen oppimäärien mukaisesti 
opiskelluissa oppiaineissa voidaan käyttää sanallista arviota kaikilla vuosiluokilla. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevan oppilaan arviointi perustuu perusopetuksen yleisiin 
oppimääriin tai yksilöllistettyihin oppimääriin, sen mukaan mitä oppilaan erityistä tukea koskevassa 
päätöksessä on päätetty. 

 

Oppilaan, jonka opetus on järjestetty toiminta-alueittain, arviointi perustuu oppilaan 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa asetettuihin yksilöllisiin 
tavoitteisiin. Oppilaan arviointi kohdistuu edistymiseen toiminta-alueittain (katso 5.1.6). Arvioinnin 
tulee perustua oppilaan kasvamis- ja oppimisprosessiin, sen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. 

 

Joustavassa perusopetuksessa (JOPO) oppilaan arvioinnissa noudatetaan yleisiä arvioinnin 
perusteita, ellei oppilaalla ole yksilöllistettyjä oppimääriä. Arviointiin vaikuttavat lähiopiskelujaksoilla 
jatkuva näyttö ja aktiivisuus, tuotokset ja kokeet. Oppilaat saavat työpaikkaopiskelustaan 
työpaikkaohjaajan arvioinnin, joka otetaan työpaikkajakson oppimistehtävien lisäksi huomioon 
arvioinnissa. Työpaikkajaksojen arvioinnit voi liittää päättötodistuksen liitteeksi peruskoulun 
päättyessä. 

  

 

8.6  Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 

Maahanmuuttajaoppilaiden eri oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja 
vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan arvioinnissa tulee käyttää monipuolisia, joustavia 
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ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän kykenee osoittamaan 
osaamisensa mahdollisista suomen kielen taitojen puutteista huolimatta. Maahanmuuttajaoppilaan 
arviointi voi olla sanallista koko perusopetuksen ajan lukuun ottamatta päättöarviointia. 

 

Oppilaalle voidaan antaa lukuvuoden päättyessä erillinen todistus maahanmuuttajien äidinkielen 
opetukseen osallistumisesta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja 
sanallinen arvio tai numeroarvosana opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten 
noudatetaan Opetushallituksen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kohdan 8.3. 
määräyksiä todistuksiin merkittävistä tiedoista. Myös päättöarvioinnista voidaan antaa erillinen 
todistus. Päättöarviointi perustuu hyvän osaamisen kuvaukseen. 

 

8.7  Todistukset 

Oppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien 
sanallista arviointia koskevia tietoja, todistus on näiltä osin salassa pidettävä ja se voidaan antaa vain 
oppilaalle ja hänen huoltajalleen. 
 
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen oppiaineen 
numeroarvosana ja sanallinen arvio tähdellä (*) sekä opintojen aikaisessa että päättöarvioinnissa. 
Todistuksen lisätietoja -kohtaan tulee maininta siitä, että oppilas on opiskellut tähdellä merkityt oppiaineet 
yksilöllistetyn oppimäärän mukaan. 
 
Perusopetuksen aikana käytettävät todistukset ovat 

1. Lukuvuositodistus 
2. Välitodistus 
3. Erotodistus  

Oppilaalle tulee antaa lukuvuositodistus lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana voidaan 
lisäksi antaa välitodistuksia.  

Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun tai eroaa perusopetuksesta tai ei ole 
saanut oppivelvollisuutta suoritetuksi oppivelvollisuutensa aikana. Erotodistuksen liitteenä tulee 
olla koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys opetuksen mahdollisista painotuksista. 
Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos 
oppilas siirtyy saman opetuksen järjestäjän ylläpitämään toiseen kouluun. 
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9  Erityiseen maailmankatsomukselliseen 
tai kasvatusopilliseen järjestelmään 
perustuva opetus 

Mikäli tällaista opetusta päätetään järjestää, sovelletaan ko. valtakunnallisten perusteiden ohjeita ja 
määräyksiä sekä tehdään tarvittavat erilliset kuntakohtaiset päätökset. 
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Liite 1. Pedagoginen arvio 

Liite 2. Oppimissuunnitelma 
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Liite 4. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Liite 5. Kielitaidon tasojen kuvausasteikot 

Liite 6. Kuvaukset oppilaan hyvästä osaamisesta oppiaineittain 


