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1. OPETUSSUUNNITELMA 

Joensuun steinerkoulun opetussuunnitelma perustuu steinerpedagogiikan taustalla 
olevaan antroposofisen hengentieteen pohjalta kehitettyyn lapsen kehitysvaiheet 
huomioivaan opetukseen ja kasvatukseen. Opetussuunnitelman laadinnassa on 
noudatettu perusopetuslaissa mainittuja opetushallituksen vahvistamia 
opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2004 sekä näihin 16.3.2009 tehtyjä erityiseen 
kasvatusopilliseen järjestelmään perustavaa opetusta koskevia lisäyksiä. 
Opetussuunnitelmaa on muokattu 18.6.2010 annetun ihmisoikeuksia koskevan 
täydennysmääräyksen mukaan sekä 29.10.2010 annetun perusopetuksen perusteiden 
muuttamista ja täydentämistä koskevan määräyksen mukaan.  
 
Joensuun steinerkoulu on yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta vuosiluokilla 1-9. 
Opetussuunnitelma on paitsi kuvaus opetuksen tavoitteista ja oppisisällöistä, myös kuvaus 
niistä vaatimuksista, jotka johtuvat lapsen kehityksestä ja keinoista, joiden avulla opettajan 
ja kasvattajan on pyrittävä vastaamaan näihin vaatimuksiin.  
 
Koska kyseessä on steinerpedagogiikkaa toteuttava koulu, opintoihin kuuluu myös 
opintoja, jotka eivät kuulu yleisen perusopetuksen sisältöihin. 
 
Joensuun steinerkoulun jatkuvasti kehittyvän opetussuunnitelman lähtökohtana on antaa 
opetukselle ja kasvatustyölle oppilaiden kehitystä tukevat yleiset ja ainekohtaiset 
kasvatustavoitteet, mutta myös metodiset suuntaviivat, joiden avulla tavoitteisiin pyritään. 
Nämä lähtökohdat ovat yhteiset kaikille steinerkouluille. Opetussuunnitelma jättää 
opettajalle kuitenkin tarvittavan ja riittävän vapauden. Oppiaines on tarkoitettu oppimisen 
lisäksi samalla lapsen kasvuvirikkeeksi. Opetussuunnitelma on opettajalle metodinen 
apuväline opetusaineksen ja lapsen kehityksen vastaavuuden näkemiselle ja tältä pohjalta 
tapahtuvalle menetelmien luomiselle.  
 
Opetussuunnitelman tavoitteena on jatkuvasti kehittyvä ja uudistuva opetustyö. Opettajilta  
opetussuunnitelma edellyttää aktiivista ja omakohtaista pedagogista työskentelyä myös 
yhteistyössä sidosryhmien, vanhempien ja oppilaiden kanssa. 
 
Oppilashuoltoa sekä kodin ja koulun yhteistyötä koskevalta osalta opetussuunnitelma on 
laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä 
hoitavien henkilöiden kanssa. 
 
Opetussuunnitelma mahdollistaa ja edellyttää: 

 että opettajat työskentelevät säännöllisesti yhdessä opetussuunnitelman 
suunnittelua ja toteutusta koskevien asioiden parissa, 

 että opettajakunta kehittää edelleen opetuksen ja kasvatuksen menetelmiä, mm. 
jakso-opetusta, opetuksen rytmittämistä, suullista opetusta, oppilasarviointia ja 
toiminnallisten projektien toteuttamista, 

 että opettajakunta työskentelee kehittääkseen oppilaiden yksilölliset tarpeet 
huomioon ottavaa opetusta, 

 että opettajakunta hoitaa pedagogista hallintoa olennaisena osana opetuksen 
suunnittelua ja toteuttamista sekä oppilaiden tarpeitten välitöntä huomioon 
ottamista, 

 että mm. opettajainkokouksissa tapahtuva steinerpedagoginen tutkimustyö liittyy 
jatkuvasti opettajien työhön opetussuunnitelman ja opetusmenetelmien 
kehittämiseksi, 
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 että eri oppiaineiden opetuksen integrointi tulee kokonaiskasvatuksen kannalta 
otetuksi huomioon opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä yksittäisen 
opettajan työssä. 

 
Opetussuunnitelman hyväksyy opettajakunnan esityksestä opetuksenjärjestäjä, joka on 
Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Opetussuunnitelma lähetetään myös tiedoksi 
Joensuun koulutuslautakunnalle. 
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2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 JOENSUUN STEINERKOULUN VUOSILUOKKIEN 1-9 TUNTIJAKO 

 
 

(*) valinnaiset aineet 
 

- A2-ruotsia suositellaan vapaaehtoisena kielenä kaikille oppilaille 1. luokalta alkaen. 
Mikäli oppilaan koulunkäynnin kannalta toinen vieras kieli ei ole kannattava ratkaisu, 
toista A-kieltä ei haluta tai oppilas siirtyy koulumme oppilaaksi myöhemmin, oppilas 
aloittaa ruotsin opiskelun B1-kielenä kuudennella/seitsemännellä luokalla. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aine Vuosiluokka 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Yhteensä 

Äidinkieli 7 7 5 5 4 4 4 3  3 (2) 42  

A1 EN ½ ½ 2 2 2 2 2 3 3  17 

A2 RU ½ ½ 1 2 2 2 2 2 2 14 

B1 RU - - - - - - 2 2 2  6 

B2 SA/ES - - -  -  -  -  - (2) (2) (4) 

Matematiikka 3 3 4 4 4 4 4 3 3 (1) 32  

Biologia 2  

Ympäristö- 

ja 

luonnontieto 

 

2 

Ympäristö- 

ja 

luonnontieto 

2 

Ympäristö- 

ja 

luonnontieto 

3 

Ympäristö- 

ja 

luonnontieto 

2 1 1 2 1 34 

Maantieto 2 1 1 1 1 

Fysiikka - 1 1 1 2 

Kemia - 1 1 1 1 

Terveystieto - - 1 1 1 

Uskonto/ 

Elämänkatsomustieto 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 11 

Historia - - - 1 2 2 1 2 1 12 

Yhteiskuntaoppi - - - - - - - - 3 

Musiikki 1 1 2  1  1  1  1(2) 1 (2)  1 (2)  54  

 Kuvataide 1 1 1 2 2 1 1(2) 1 (2) 1 (2) 

Käsityö 2 2 2 2 2 2 2 2 (2) (2) 

Liikunta 2 2 2 2 2 2 2(2) 2 (2) 2 (2) 

Kotitalous - - - - - - 3 (2) (2) 3  

Oppilaanohjaus - - - - - - - 1 1 2 

Valinnaisaineet       (2) (6) (5) 13 

YHTEENSÄ 19½ / 20 19½ / 20  23 / 24  23 / 25  24/ 

26  

24/ 

26  

30 31 32 227 / 235 
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2.2 KASVATUKSEN JA OPETUKSEN ARVOPOHJA JA IHMISKÄSITYS 

Steinerpedagogiikka pohjautuu tri Rudolf Steinerin (1861–1925) perustaman 
antroposofisen hengentieteen tutkimuksiin inhimillisen kasvun ja kehityksen 
lainalaisuuksista. Antroposofia on tietoteoreettisena ja ihmisopillisena perustana 
steinerpedagogiikassa, vaikka sen sisältöjä ei opetetakaan kouluissa. Rudolf Steiner 
kuvasi antroposofian ja steinerpedagogiikan suhteen erittäin selkeästi puhuessaan juuri 
perustetun ensimmäisen Waldorf -koulun vanhemmille:  
 

”Teidän ei tarvitse olla lainkaan huolissanne siitä, että tekisimme tästä koulusta vain   
yhtä, määrättyä filosofiaa edustavan koulun, tai että me takoisimme lasten päihin 
antroposofiaa tai jotain muita dogmeja. Se ei ole aikomuksenamme. Jokainen, joka 
väittää meidän yrittävän opettaa lapsille antroposofista vakaumusta, erehtyy. Tämän 
ajatuksen on tarkoitus toimia ja vallita meidän Waldorf -koulussamme.”  

 
Steinerin ihmiskuvalle rakentuva pedagogiikka näkee ihmisen ruumiillisena, sielullisena ja 
henkisenä olentona. Ihmisen henkinen ydin vaikuttaa hänen yksilöllisyytensä 
ainutkertaisuuteensa ja ainutlaatuisuuteensa, eikä se ole käsitettävissä pelkästään 
perimän ja ympäristön summana. Ihmisen henkisyys eli hänen ihmisyytensä kehittyminen 
on keskeisintä steinerpedagogiikassa. Oman minuuden käyttöön ottaminen ja 
toteuttaminen katsotaan tyydyttäväksi elämänmuodoksi ja samalla yhdeksi ihmiselämän 
suurimmista haasteista. Sielullinen alue ihmisessä muotoutuu yksilöllisen henkisen 
rakenteen, perimän ja ympäristön vuorovaikutuksessa. Sielullinen alue on siten yhdessä 
ruumiillisen kehityksen kanssa avoimena kasvatuksen vaikutuksille.  
 
Steinerpedagogiikka jäsentää ihmisen sielullisuuden kolmeen perustoimintoon: tahtoon, 
tunteeseen ja ajatteluun. Tahto eli toiminnallisuuden alue on kaiken inhimillisen toiminnan 
liikkeelle paneva voima. Tunteen alueeseen kuuluvat arviointikyky, arvot ja sosiaalinen 
vastuu. Ajattelu ohjaa kaikkea ihmisen tietoista toimintaa. 
  
Eräs steinerpedagogiikan perusoivalluksia on, että ihmisen sisäistä rytmiä voidaan tukea 
opetuksen avulla. Kehitysnäkemyksessä keskeinen piirre onkin seitsenvuotisrytmi. Se 
jäsentää ihmisen elämänkaaren rytmisesti noin seitsemän vuotta kestäviin ajanjaksoihin. 
Seitsenvuotisrytmi on ennen kaikkea ihmisen sisäisen kehityksen perusrytmi. Kolmen 
ensimmäisen seitsenvuotiskauden aikana rakentuu ihmisen fyysinen olemus. Samalla 
kaudet ovat toiminnallisuuden, tunteen ja ajatuksen kehitysvaiheita:  
 

 0–7 vuotta toiminnallisuuden päävaihe syntymästä koulukypsyyteen  

 7–14 tunteen päävaihe koulukypsyydestä murrosikään  

 14–21 ajattelun päävaihe murrosiästä aikuisuuteen 
 
Lapsen kasvu on näin ollen vaiheittainen tapahtuma, joka alkaa toiminnasta ja etenee 
tunteen kautta ajatuksen voimiin. Tätä kehityskaarta hyödynnetään kasvatuksen ja 
opetuksen vaiheissa. Toimivaa pientä lasta kasvattaa mielikuvituksen voimiin mutta 
totuudellisuuteen perustuva opetus. Seuraavassa vaiheessa korostuu lapsen tunne-
elämän kasvu, jolloin opetuksessa painottuu oikeudenmukaisuuden ja kauneuden 
kokemukset. Ajattelua harjoittelevan teini-ikäisen nuoren kasvatuksessa painotetaan 
pyrkimystä totuuteen, eettisyyden ja hyvän toteuttamisen avulla. 
 
Keskeisenä arvopohjana on kokonaisuudessaan ihmisyyden edistäminen ja ihmisoikeudet, 
jonka määrittäviä asiakirjoja ovat YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeusjulistus, Lapsen 
oikeuksien julistus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus. 
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Koulun tehtävänä on kaikin tavoin tukea kasvua siihen. Ihmisenä toteutumiseen kuuluvat 
keskeisesti vapaus, tasa-arvo ja vastuu. Vapaudella on kasvun aikana tavoitteellinen 
luonne, joka voi toteutua täysin vasta aikuisuudessa ihmisen itsensä tahtomalla tavalla. 
Mistään ”vapaasta kasvatuksesta” ei steinerpedagogiikassa olekaan kyse vaan opettaja 
toimii auktoriteettina etenkin alakouluvaiheessa ja vapaus kasvaa vähitellen oppilaiden 
vastuullisuuden kasvun myötä. Tasa-arvoon sisältyy näkemys, että koko kasvuprosessin 
ajan ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo, riippumatta siitä, miten yksilö toteutuu 
kyvykkyytensä ja oikeudellisen, kulttuurisen, poliittisen tai taloudellisen tilanteensa 
lähtökohdista. Vastuuseen puolestaan sisältyy suhde ympäristöön, kanssaihmisiin, 
luontoon ja koko maapallon tulevaisuuteen. Kasvatuksen ja opetuksen on luotava 
edellytyksiä vapauden, tasa-arvon ja vastuun lisääntymiselle.  
 
Opetus ja kasvatus rakentuvat suomalaisen kulttuurin perustalle, jonka kehitystä koulu 
pyrkii edistämään luomalla suhdetta muihin kulttuureihin yleisinhimillisyyden hengessä. 
Paikalliskulttuurin tuntemus, kaikkien kotimaisten kielien arvostus, uskonnollinen 
suvaitsevaisuus ja vähemmistökulttuurien erilaisuus yhteisenä rikkautena ovat perusta, 
jolla kasvatus ja opetus voivat auttaa kulttuuria kehittymään ja uudistumaan jatkuvasti. 

2.3 TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS  

Joensuun steinerkoulu on steinerpedagogiikkaan pohjautuva yleissivistävä, taiteellisesti ja 
käytännöllisesti painottunut yhtenäiskoulu, jonka tavoitteena on antaa oppilailleen hyvät 
tiedolliset, taidolliset ja sosiaaliset valmiudet elämää varten. Koulu noudattaa 
toiminnassaan perusopetuslakia, vuoden 2004 opetussuunnitelman perusteita ja siihen 
myöhemmin tehtyjä lisäyksiä.  
 
Steinerpedagogisen opetuksen ja kasvatuksen keskeisenä tavoitteena on, että koulunsa 
päättäessään aikuistuva nuori tunnistaa vapauden ja vastuun yhteenkuuluvuuden, löytää 
tasapainon niiden välille elämässään, käyttää omaa ajatteluaan sekä on luonut suhteen 
omaan yksilöllisyyteensä ja persoonalliseen minuuteensa. Tämä korkea tavoite sisältää 
laajasti yleissivistystä, tietämistä, luovuutta, vuorovaikutustaitoja sekä käytännön 
toimeliaisuutta, osaamista ja yritteliäisyyttä. 
 
Koulu arvostaa ja ravitsee kaikenlaista lahjakkuutta, niin kädentaitojen kuin ajattelunkin 
alueelta, jotta ihmisyhteisö voisi hyötyä kaikista jäsenistään yhteiskunnassa ja jotta 
jokainen yksilö voisi aktiivisesti osallistua yhteisönsä elämään. 
 
Koulun tehtävä on tukea ihmisten tasa-arvoisuutta ja kasvattaa yhteistä sivistyspääomaa 
niin, että kaikilla oppilailla on jatkossa tasavertaiset mahdollisuudet jatko-opintoihin. 
 
Ihmisyyteen kasvamisen pitkän prosessin toteuttaminen onnistuu parhaiten yhteisössä, 
jossa on kaikenikäisiä ja -näköisiä ihmisiä ja jossa on nähtävissä ihmisen koko 
kasvukauden kehitysprosessi. Siksi steinerkouluissa pyritään saattamaan yhteen kaikki 
ikäluokat esikoululaisista lukiolaisiin niin, että he vieläpä toimivat samassa kiinteistössä ja 
osin samojen opettajien ohjauksessa. Joensuussa tämä tavoite ei vielä täysin toteudu. 
Näkemys poikkeaa tavanomaisesta perus- ja lukio-opetuksen järjestämisestä.  
 
Yhtenäiskoulu tässä muodossa mahdollistaa luontevasti inhimillisten voimavarojen 
käyttöönoton sosiaaliseen kasvuun jokapäiväisessä elämässä. Myös vanhemmat, jotka 
ylläpitävät koulua kannatusyhdistyksen muodossa, ovat kiinteä osa steinerkoulun arkista 
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työpäivää ja kohtaamisiin pyritään varaamaan aina riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia niin 
oppimiseen kuin koulun muuhunkin toimintaan liittyen. Yhteisön jäseneksi ja yksilöksi 
kasvaminen tapahtuvatkin rintarinnan ja lomittain, koulun tukiessa kaikella toiminnallaan 
oppilaiden kasvussa kumpaakin tasoa tasavertaisesti. 
 
Lapsen kehitysvaihe määrittää kaikkea kasvatusta ja opetusta, lähtien oppimisen tavoista, 
opiskeluympäristöstä, opetusmenetelmistä, oppiaineiden rakentumisesta, oppisisällöistä 
aina kaikenlaisen oppimisen tukeen ja ohjaukseen saakka. 
 
Oppilaan on saatava ala-luokilla kokea, että suhde opettajaan pohjautuu terveen aikuisen 
ihmisen auktoriteetin olemassaoloon ja ohjaukseen, samalla kun oppilas oppii hyvässä 
vuorovaikutuksessa kunnioittamaan aikuista.  
 
Ylemmillä luokilla oppilaan on voitava irrottautua turvallisesti auktoriteettisuhteesta oman 
itsenäistymisensä vuoksi. Kuitenkin jo hankitut itsenäisen työnteon taidot ja toverisuhteet 
auttavat ja vahvistavat oman identiteetin synnyssä tässä tilapäisen hajaannuksen 
vaiheessa.  
 
Inhimillisen kasvun ajatus ulottuu myös opettajaan ja hänen toimintaansa. Se asettaa 
opettajalle jatkuvan haasteen kehittää opetus- ja kasvatustyötään ja ottaa vastuuta 
yhteisönsä kehittämisestä ja hyvinvoinnista. Opettaja toimii aloitteellisesti myös suhteessa 
vanhempiin. Molemminpuolinen vapaus ja vastuu on korkeana tavoitteena aikuisten 
välisessä yhteistyössä. 
 
Koulu on osa inhimillistä kulttuuria ja siksi pyritään luomaan ja vaalimaan kaikkia 
rakentavia yhteistyösuhteita. Avoimuus ja toisten vapauden kunnioittaminen ovat 
yhteistyön edellytyksiä ja koulun toiminnan aktiivisia pyrkimyksiä. 

2.4 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN 

Joensuun steinerkoulussa on luokat 1-9, joiden aikana oppilas saavuttaa samat valmiudet 
kuin peruskoulun puolella. 
 
Joensuun steinerkoulun oppilaaksi otosta ensimmäiselle luokalle määrätään koulun 
johtosäännössä. Muualta siirtyvien oppilaiden otosta päättää hakemuksen ja haastattelun 
perusteella opettajakunta luokanopettajan esityksestä. 
 
Esiopetuksen järjestämistavasta päättää vuosittain opetuksenjärjestäjä. Opetus voidaan 
toteuttaa joko Joensuun Steiner-päiväkoti Päivänsinissä muun varhaiskasvatuksen 
yhteydessä tai perusopetuksen yhteydessä. Toistaiseksi esiopetus on sovittu 
järjestettäväksi steinerpäiväkodissa, erillisen opetussuunnitelman mukaisesti. 
 
Yleensä steinerkouluissa luokanopettaja opettaa luokkaansa aina 8. luokan loppuun asti. 
Joensuun steinerkoulussa aineenopettajat ovat opetuksessa vahvasti mukana jo 8. 
luokalla, tarvittaessa aiemminkin.  

Luokat 1-8 

Ensimmäiset kahdeksan kouluvuotta kattavat oppilaan ikäkauden koulukypsyydestä  
murrosikään. Tätä vaihetta nimitetään myös luokanopettajavaiheeksi, koska 
lähtökohtaisesti sama luokanopettaja antaa opetusta ja kasvatusta näiden kouluvuosien 



 

Joensuun steinerkoulu 

10 

ajan. Päivittäin annettavan jakso-opetuksen luokassa antaa luokanopettaja, tarvittaessa 
myös aineenopettaja. Muutoin aineenopettajien opetus tapahtuu viikkotunteina.  

Luokka 9  

Viimeistään 9. luokalla alkaa aineenopettajavaihe, jossa opetuksesta ja kasvatuksesta 
huolehtivat pääsääntöisesti aineenopettajat. Yhdeksännen luokan jälkeen oppilaat voivat 
osallistua yhteisvalintaan, jossa he voivat hakea lukio- tai ammatilliseen koulutukseen. 
Vaihtoehtoisesti oppilaat voivat siirtyä suoraan steinerpedagogiseen opetukseen jonkun 
muun kaupungin steinerkouluun luokille 10-13 koska Joensuussa ei toistaiseksi ole valtion 
opetuslupaa yhtenäiskoulun ylimmille vuosiluokille. 
 
Myös luokilla 8-9 toimii yhteys- ja vastuuhenkilönä erikseen valittu luokanvalvoja.  
 
Opinto-ohjelma muodostuu kaikille yhteisistä opinnoista sekä yläluokilla lisäksi 
valinnaisaineista. Perusopetuksen päätteeksi oppilaat saavat peruskoulun 
päättötodistuksen. 
 
Joensuun steinerkoulussa opetus tapahtuu yhdysluokissa. Sama luokkapari jatkaa 
yhdessä aina aineenopettajavaiheen alkuun asti. Jakotunteja on varsinkin kielten ja 
matematiikan opetuksessa, samoin kuin tekstiili- ja teknisessä töissä. Aineenopetuksen 
lisääntyessä luokat eriytyvät vähitellen omiksi ryhmikseen. Oppilaiden 
kokonaisviikkotuntimäärät noudattavat kunkin luokan omaa viikkotuntimäärää.  
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3. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 OPPIMISKÄSITYS 

Joensuun steinerkoulun oppimiskäsitys pohjautuu steinerpedagogiseen ihmiskuvaan ja 
seitsenvuotisrytmiin. 

Koulukypsyys 

Kouluun tuleva lapsi on käynyt ja käy paraikaa kasvussaan ja kehityksessään läpi hienon 
hienoja muutoksia, joita voidaan luonnehtia koulukypsyyden saavuttamiseksi.  
 
Steinerkoulussa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin näkökohtiin:  
Viidennen ikävuoden vaiheilla lapsen tahtoelämä muuttuu. Tahdon siihenastinen 
luonnonvoimaisuus muuttuu voimaksi, jolla hän voi ohjata asioita: hän voi alkaa asettaa 
tavoitteita itselleen ja nyt hän omaa myös pitkäjänteisyyttä ja johdonmukaisuutta toteuttaa 
ne. Tämän kehityksen myötä lapselta voi edellyttää koulutehtävien tekemistä. Kun lapsen 
pysyvät hampaat yleensä noin kuudennen ikävuoden vaiheilla alkavat puhjeta esiin, 
lapsen elimistöä muovanneet kasvu- ja muotovoimat alkavat vapautua tietoisuusvoimiksi. 
Samalla alkaa lapsen sisäistymisprosessi. Hän ei elä enää yhtä välittömästi suhteessa 
ympäristöönsä.  
 
Kun sisäistymisprosessi alkaa, lapsi samalla huomaa, ettei hän osaa kaikkia niitä asioita, 
joita vanhemmat ihmiset osaavat. Tässä kohtaa lapsissa syntyy luontainen kunnioitus 
aikuisten osaamista ja taitoja kohtaan. Lapsi on valmis kohtaamaan opettajan ja 
hyväksymään hänet luontaiseksi auktoriteetikseen. Tätä auktoriteettivaihetta jatkuu kunkin 
ikävaiheen mukaisella tavalla aina murrosikään saakka.  
 
Sisäistymisprosessiin liittyy myös muutos lapsen ajattelussa. Pikkulapsen kognitiivinen 
kehitys on pitkälti ollut ympäristön nimeämistä. Noin seitsemän vuoden iässä lapsessa 
puhkeaa esiin mielikuvallisen ajattelun kehitysvaihe, joka on toinen koulukypsyyden 
merkki, ja josta mm. J. W. Snellman totesi, että sitä ei saisi sivuuttaa lapsen kehityksessä. 
Tämä vaihe jatkuu hieman muotoaan muuttaen aina 14 ikävuoteen saakka.  
 
Noin seitsenvuotiaassa lapsessa elää myös vahvasti musikaalis-rytminomaisuus, mikä on 
yksi koulukypsyyden ilmaus. Alaluokkien kouluopetuksessa musikaalis-rytminomaisuus 
huomioidaan esimerkiksi kertotauluja rytmisesti opetettaessa.  
 
Kokonaisuutena katsoen seitsenvuotias lapsi on uuden, tunne-elämän kehitysvaiheen 
kynnyksellä. Lapsella on tarve voida kokea taiteellis-kvalitatiivisesti asioita ja ilmiöitä. 
Koulukypsyydessä ei kyse suinkaan ole tietystä kronologisesta iästä, kypsyydestä tai 
kyvystä.  
 
Pitkävaikutteiset tekijät on otettava huomioon. Sen vuoksi yhteistyö päiväkodin/esiluokan 
kanssa on tärkeää koulukypsyyden kartoittamiseksi. Myös luokanopettajan ja 
erityisopettajan on pyrittävä omalta osaltaan havainnoimaan lapsen tilanne 
koulukypsyyden suhteen.  
 
Koulunkäynnin aloittamisen myöhentäminen voi olla joskus aivan yhtä vahingollista kuin  
varhaiskypsien lasten hoputtaminen.  
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Kouluiän kehitysvaiheet  

Ikäkausi 7-14, lapsuus 

Tässä vaiheessa alkaa muodollinen opiskelu. Lapsen älyllistä kehitystä edistetään 
vakauttamalla perusoppimistavat ja kehittämällä muistia hyvin käytännönläheisellä tavalla. 
Kaikessa oppimisessa pyritään ottamaan käyttöön lapsen tunteet, niin että hän voi 
vahvasti samaistua opetettavaan asiaan. Oppiminen tapahtuu pääasiallisesti mielikuvien 
avulla ja pyrkii elämyksellisyyteen. Suoriin vahvoihin elämyksiin pyritään myös jatkuvalla 
henkilöhahmoihin keskittyvällä kertomusaineistolla. Runsas kuvien tuottaminen on 
oleellista kun oppimisesta pyritään tekemään henkilökohtainen sisäinen kokemus. Taide ja 
musiikki ovat ratkaisevassa asemassa kun halutaan puhutella lapsen tunnetasoa.  

Ikäkausi 7-9  

7–9-vuotiaan lapsen perusominaisuus on hänen halunsa oppia ilman tarvetta oman 
mielipiteen muodostamiseen. Tähän ikään kuuluvat muisti, mielikuvitus, rytmisen toiston 
tuoma nautinto ja halu saada yleispäteviä käsitteitä mieluiten kuvan muodossa. Aikuiset 
hyväksytään kyseenalaistamatta, mutta nyt ei enää jäljitellä sitä mitä aistit välittävät, vaan 
aikuinen on roolimalli, joka vaikuttaa lapseen sanojen lisäksi elämäntavallaan, 
toimintatavallaan. Lapsi esittää sisäisesti opettajalleen kysymyksen: ”Näetkö todella kuka 
minä olen?” ja ”Autatko minua kohtaamaan maailman?” Tämä määrittelee opettajan 
aseman oppilaaseen nähden. Vastaukset näihin peruskysymyksiin saadaan tunneilla, 
joiden tarkoituksena ei ole ainoastaan opettaa maailman kokemista, vaan saada lapsi 
kokemaan maailma. Opettaja, joka pystyy kohtaamaan nämä lasten asettamat odotukset, 
huomaa lasten hyväksyvän hänet auktoriteettina.  
 
Kaksi tai kolme ensimmäistä kouluvuotta kantavat vielä jäljittelyn jälkikaikuja. Lapsilla ei 
vielä ole suurta halua tehdä ”minun” ja maailman välille eroa. Vielä ei elollisen ja 
elottomankaan välillä ole suurta eroa. Opetuksessa tämä otetaan huomioon ja tunneilla 
annetaan mahdollisuus oppia paljolti suoraan kokemisesta. Kognitiiviselle oppimiselle ei 
anneta suurempaa arvoa kuin sosiaaliselle, emotionaaliselle ja toiminnallisuuden kautta 
oppimiselle. 
  
Ajanjaksoa seitsemän ja yhdeksän ikävuoden välillä luonnehtivat vahvasti vielä jäljittelyn ja 
tilannemuistin voimat. Yhdeksästä vuodesta eteenpäin lapset yhä enenevässä määrin 
ottavat etäisyyttä ja alkavat kyseenalaistaa auktoriteetit.  

Yhdeksäs vuosi  

Ensimmäinen etäisyys, irrottautuminen, tapahtuu noin yhdeksän vuoden iässä eli 
kolmannella luokalla. Nyt lapset huomaavat vahvemmin eron itsensä ja aikuisten välillä. 
He alkavat aluksi alitajuisesti kyseenalaistaa opettajan auktoriteettia, jonka he ovat tähän 
asti hyväksyneet kyseenalaistamatta, lähes kuin luonnonlain. Nyt he haluavat tietää, 
perustuuko opettajan kertoma todella turvallisesti laajapohjaiseen maailman- ja 
elämänkokemukseen. Yleensä tämä kysely jää alitajuiselle tasolle, eikä sitä yleensä pueta 
sanoiksi. Nyt lapset haluavat ihailla henkilöä, jota he aikaisemmin rakastivat lapsen tavoin. 
He haluavat kuitenkin olla varmoja, että ihailu on perusteltua. Tämä vaatii uudenlaista 
opetusmetodia.  
 
Koulussa esitettävien näkökulmien maailmasta on vahvistettava tätä etääntymisprosessia 
samalla kun lapsia on tuettava ja ohjattava oikeaan heidän astuessaan lapsuuden 
kultamaasta uusien, vaikkakin naiivien, näköalojen värittämään maailmaan. Tämä 
tarkoittaa, että vaikka heille esitellään maailma sellaisena kuin se todella on, ei heille heti 
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tarvitse esitellä kylmiä tai kaikkein karuimpia tieteellisiä faktoja, jotka ovat täysin erillään 
inhimillisestä. Samalla kun ”karkotus paratiisista” on käynnissä, kullekin lapsista on 
yksilöllisesti osoitettava, miten hän on ainutlaatuinen keskusta, joka on yhteydessä 
ulkoiseen ympäristöönsä.  
 
Rytminen muisti on vahvimmillaan 9–12 ikävuoden välillä, ja lapset voivat oppia 
hämmästyttäviä määriä, jos opetusmenetelmä tukeutuu lapsen luontaiseen kiinnostukseen 
asioita kohtaan ja opetussisällöt jäsennetään rytmisesti.  

Ikävuodet 10–12 

Lapset siirtyvät uuteen kehitysvaiheeseen 10–12 vuoden välissä. 12-vuotiaalla ei enää ole  
löydettävissä sitä fyysistä harmoniaa ja sopusuhtaisuutta, joka leimasi lapsuuden 
keskivaihetta. Raajat venähtävät ja lihaksiston merkitys kasvaa. Psykologisesti leimaa 
antavana piirteenä nousee esiin uusi kriittinen asenne, ja lapsen uusi kyky ajatella syy-
seuraussuhteilla on otettava huomioon opetuksessa. Opettajan on osattava ohjata omia 
oikeuksiaan vaativa älyllisyys oikeille raiteille. Oppilaiden kyselevä, etsivä asenne tulee 
ohjata yhä enenevässä määrin kohti elotonta luontoa ja sen lainalaisuuksia. He haluavat 
löytää lainalaisuuksia, jotka ovat olemassa ihmisestä riippumatta ja säilyttävät arvonsa 
hänestä huolimatta. On kuitenkin tärkeää säilyttää vahva henkilökohtainen ja 
subjektiivinen näkökulma, jotta lapset tietävät koko ajan, että tutkijat ja tieteilijät ovat 
ihmisiä eivätkä mitään käsittämättömiä laitteita.  
 
Lapset aistivat, että myös ajan, eikä vain tilan on jäsennyttävä. Tämä tarkoittaa, että heille 
on opetettava historiallisia tapahtumia. Historiassa näytetään, miten yksilöt muokkaavat 
historiaa samalla, kun historialliset tapahtumat muokkaavat heitä, eikä vain tuoda esiin 
kaksiulotteisia historiallisia henkilöitä ja liimata heitä abstraktisti historiallisiin 
ajanmääreisiin. Historia voi olla sekä kausaalista että intohimoista!  

Ikävuodet 12–14  

Tämän seitsenvuotiskauden viimeistä kolmannesta luonnehtii puberteetiksi kutsumamme 
ilmiöt. Näkyvien fysiologisten ja nopean kasvun rinnalla on ainakin yhtä häiritseviä 
psykologisia mullistuksia. Kummallakin alueella lapsi kadottaa täysin lapsuuden aikana 
saavuttamansa tasapainoisuuden ja mielentyyneyden. Vanhemmat ja opettajat tuntevat 
joutuvansa osaamisensa rajoille yrittäessään vaikuttaa suoraan lapseen. Käyttäytymisen, 
asenteiden tai tapojen saralla opittu häviää tai tulee ambivalentiksi. Lasten sisäisen 
elämän ja oman itsen kokemisen muuttuessa yhä introspektiivisemmaksi ja 
itsekeskeisemmäksi nuori teini-ikäinen tarvitsee yhä objektiivisempaa suhtautumista 
opettajien ja vanhempien taholta. 
  
12-vuotiaasta eteenpäin nuori on yhä kykenevämpi muodostamaan abstrakteja käsitteitä 
ja ymmärtämään syy-seuraus suhteita. Tässä vaiheessa siirrytään tarkkaan havainnointiin 
ja myyteistä historiaan.  
 
Tässä puberteetin ensimmäisessä vaiheessa lapsilla on tarve ottaa ympäröivä maailma 
haltuunsa, he haluavat ”valloittaa” sen. Tämä pohjimmiltaan aggressiivinen ele on 
kuitenkin itse asiassa vain leikkimielen karkeampi muoto. Fyysiset haasteet voivat 
vapauttaa heidät siitä. Luokanopettajan tulee pyrkiä kiinnittämään heidän huomionsa 
oman itsen ulkopuolelle, siihen miten ympäröivä luonnollinen ja tekninen maailma toimivat. 
Tekniikka, ammatit ja työ nousevat tärkeiksi teemoiksi.  
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Tämän ikäisiä kasvatettaessa on kaikkein tärkeintä kasvattaa heidän tahtoaan. Jos 
pääsemme tähän, voivat nuoret löytää tiensä ”ulkomaailmaan” askel askeleelta. Vain 
keskittymällä spesifisiin (tarkoin määrättyihin) maailman toimintoihin he voivat koskaan 
saavuttaa uuden kokemuksen siitä, miten heidän oma sisäisyytensä on osittain 
riippumaton (ulkoisesta) maailmasta. He oppivat myös, että tätä suvereniteettia voi 
laajentaa, vaikkakin jokainen laajennus saavutetaan ainoastaan kovalla työllä.  
 
Nuorta, maailmaan uudenlaista suhdetta etsivää ihmistä voi auttaa melkoisesti, jos hän 
huomaa, että toinen, vanhempi yksilö käy myös läpi omia sisäisiä kamppailujaan. Nuoren 
on helpompi tällöin hyväksyä toisen kysymykset, ideaalit, frustraatiot sekä rajoitukset. 
Heidät on kuitenkin jätettävä tarpeeksi vapaiksi, jos halutaan, että nämä huomiot auttavat 
nuorta. Mitä eristyneemmäksi nuori kokee itsensä maailmassa, sitä innokkaammin hän 
etsii kokonaisvaltaista maailmankäsitystä ohjaamaan tietään. Nyt nuoren kiinnostus herää 
perinteisten tieteenalojen välisiin yhteyksiin. Näiden tarpeiden ja kokemusten on toimittava 
ohjenuorina opettajan valitessa opetuksensa metodia ja tapaa.  
 
Luokilla 1-3 opettajan oli hallittava ”maailmankaikkeuden kieli” ja tuotava se lasten 
kuultavaksi. Seuraavassa vaiheessa hänen oli tuotava kuuluviin maailman ilmiöiden ja 
ihmisolemuksen välinen dialogi. Nyt, nuorten vaipuessa ulkoisesti hiljaisuuteen 
kolmannessa vaiheessaan, on opettajan kehitettävä kyky kuulla heidän sisäistä ääntään, 
nuorten piilosanoja.  

Murrosikä 

Tässä vaiheessa murrosikäinen kehittää omaa itsenäistä arviointikykyään ja 
totuudellisuuttaan. Kulttuurin ja luonnon on paljastettava sisäiset lainalaisuutensa selvästi, 
objektiivisesti ja inspiroivasti. Murrosikäisten on saatava ruokkia kehittyvää sisäistä itseään 
arvoisillaan ideaaleilla. Opetusmenetelmät tulevat yhä käsitteellisemmiksi ja 
kognitiivisemmiksi. Itsenäisellä työskentelyllä on tärkeä sija koko opetussuunnitelmassa, 
mutta nyt kohdistetaan pääpaino yhä analyyttisempään ja itseohjautuvampaan 
oppimistapaan. Oppilaiden tulisi oppia tarkastelemaan useasta eri näkökulmasta. 
Yläasteen (luokat 9-12) opetussuunnitelma on hyvin laaja-alainen valmentaen opiskelijaa 
myöhempään jatko-opiskeluun.  

3.1.1 Steinerpedagoginen lähestymistapa  

Tämä osio kuvaa steinerpedagogisen lähestymistavan avainkohtia keskittyen luokka-
asteeseen (6-14 vuotiaisiin).  

Luokanopettaja 

Jokaisella luokalla on luokanopettaja, joka seuraa ryhmää koko luokka-asteen ajan. 
Ideaalitapauksessa sama opettaja on luokassa koko kahdeksan vuoden ajan. 
Olosuhteiden pakosta opettaja vaihtuu joskus.  
 
Luokanopettaja opettaa aamuiset pääainetunnit, jotka yleensä käsittävät aamun kaksi 
ensimmäistä tuntia. Tavallisesti hänellä on myös joitain muita tunteja viikossa omalla 
luokallaan. Aineenopettajat opettavat luokalle kieliä, musiikkia, liikuntaa ja urheilua, 
eurytmiaa, käden taitoja jne.  
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Luokanopettaja on luokan keskipiste ja takaa jatkuvuuden kehitysvuosien aikana. Hän 
pyrkii kehittämään sitoutumiseen, lapsista välittämiseen ja vanhempien tuntemiseen 
perustuvan moraalisen auktoriteetin luokassaan.  
 
Koulupäivän rakenne  
 

Jokainen päivä alkaa pääaineeksi kutsutulla kaksoistunnilla. Tämä opetusjaksoon on 
integroitu elementtejä opetussuunnitelman eri osa-alueilta. Sen eri osioissa herätellään 
oppilaan tarkkaavaisuutta, lisätään keskittymiskykyä, kehitetään luku- ja kirjoitustaitoa, 
päässälaskua, musiikkia ja piirtämistä, esitellään uudet sisällöt, muistellaan ja 
syvennetään edellisenä päivänä (tai aiemmin) opittua, työskennellään itsenäisesti, 
keskustellaan ja tehdään käytännön työtä.  
 
Pääainetuntia seuraa 40–45 minuutin pituisia ainetunteja, jotka usein yhdistetään 
kaksoistunneiksi taiteissa ja kädentyössä. Aamuisin annetaan etusija hieman 
akateemisemmille aiheille, iltapäivät pyritään omistamaan taiteille ja käden taidoille, 
ulkoilulle, liikunnalle ja käytännön työlle. Musiikki ja vieraat kielet ovat esimerkkejä 
aineista, jotka hyötyvät säännöllisestä harjoittelusta, ja ne pyritään sijoittamaan päivän 
keskelle aina kun se on mahdollista. Koko koulun aikatauluja laadittaessa asetetaan 
etusijalle alaluokat, joille oppituntien ja aktiivisen toiminnan tasapaino on erityisen tärkeää. 
Vanhemmat luokat pystyvät useimmiten selviytymään paremmin vähän vähemmän 
ideaalisesta aikasuunnitelmasta  

Pääainetunnit  

Pääainetunti on steinerpedagogiikan keskeisimpiä piirteitä. Tämä opetuskokonaisuus 
aloittaa jokaisen koulupäivän. Pituudeltaan se on yleensä noin kaksi oppituntia. Kutakin 
jaksoainetta opetetaan useamman viikon jaksoina. Kaikilla luokilla (1-9) on oma 
jaksosuunnitelmansa. Pääainejaksoilla käsitellään eri luokka-asteiden mukaisesti mitä 
erilaisimpia aiheita ja kehitetään mitä erilaisimpia taitoja matematiikan, äidinkielen, eri 
taiteiden, luonnontieteiden ja humanististen aineiden kautta. Kunkin päivän pääainetunti 
käsitetään omaksi kokonaisuudekseen. Eri aihepiirien ja pääainejaksojen välille luodaan 
mielekkäitä siltoja. Luokanopettaja valmistelee opetusmateriaalin, tavan, jolla hän esittelee 
sen ja työskentelytavat niin, että ne vastaavat opetussuunnitelmaa ja kulloisenkin luokan 
tarpeita.  
 
Opettaja tekee tarpeelliseksi katsomansa muutokset opetussuunnitelmaansa päivittäin 
tehdessään jälkitarkastelun kuluneesta opetuspäivästä. Luokanopettajan päämääränä on 
muodostaa jokaisesta tunnista taiteellinen kokonaisuus, jonka osaset ovat yhteydessä 
kokonaisuuteen; rytmi, rakenne ja tarkoitus läpäisevät puolestaan kokonaisuuden. Ne 
eivät ole ainoastaan tapahtumaketju. Tämän taiteellisen lähestymistavan katsotaan 
edistävän lasten oppimisprosessia.  
 
Pääainetunnin toiminnot ja sisällöt puhuttelevat lapsen älyllis-kognitiivista, 
esteettistunneperäistä ja käytännöllistä oppimistapaa.  
 
Tunnin rakenne voi olla esim. seuraavanlainen:  

 Ensimmäinen osio: aamuruno, puheharjoituksia, rytmejä, kehon maantietoa, 
runonlausuntaa, laulua, soittoa  

 Toinen osio: läksyjen tarkastaminen, palaaminen edellisenä päivänä opetettuun, 
uuden aineiston esittelyä, keskustelua, vihkotyötä  

 Kolmas osio: kertomusaineiston käsittelyä ja vihkotyötä  
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Temperamenttikasvatus 

Steinerpedagogiikassa opetussisältö toimii usein myös menetelmänä. Oppilaan 
temperamenttien tunnistamisen tulisi auttaa opettajaa valitsemaan työtapojaan –
menetelmiään erityisesti opetuksen yksilöllistämisessä. kaikissa vaiheissa pyritään 
tukemaan oppimista sosiaalisen toiminnan avulla, josta kehittyy vähitellen myös sosiaalisia 
taitoja. Oppilaat auttavat havainnoivaa opettajaa toimimaan tilanteissa oivaltavasti ja 
uudistamaan työtapojaan ja menetelmiä koko luokkayhteisön ja lasten erilaisten laatujen 
hyväksi.  

3.2 OPPIMISYMPÄRISTÖ 

Opettaja huolehtii keskeisesti siitä, että ryhmä edistää oppimista ja että yhteistyöskentely 
toimii. Silloin ryhmä voi motivoida koulunkäyntiä ja edistää ihmissuhteiden syntymistä 
tilapäisissä ja pitkäänkin kestävissä vaikeuksissa. 
 
Perusopetuksessa oppilas voi nojata opettajan auktoriteettiin, joka muuttuu toiselle 
asteelle siirryttäessä asiantuntija-auktoriteetiksi. Perusopetuksessa aikuisella on 
kokonaisvaltainen kasvatusvastuu erityisesti vaikeuksien ilmetessä. Suhde kasvattajaan 
onkin tärkein tekijä lapsen oppimisessa ja kasvussa. 
 
Vaikka koulu on vain osa lapsen ja nuoren kasvu- ja oppimisympäristöä, pyrkii koulu silti 
omalta osaltaan vahvasti tukemaan lapsen henkilökohtaista hyvinvointia ja sosiaalista 
kasvua. Tavoitteena on, että lapsen kokonaisvaltainen hyvä elämä voi toteutua myös 
kouluaikana. Yleinen kauneus ja viihtyvyys, värien käyttö kasvun välineenä sekä hyvä 
järjestys kaikessa, edistävät lapsen kykyä ottaa myös itse vastuuta ympäristöstään ja sen 
hoidosta. 
 
Fyysinen ympäristö pyritään muodostamaan aisteja hoitavaksi ja virittäväksi. Koulutiloja 
korjataan ja muokataan mahdollisuuksien mukaan eri ikä-kausille sopiviksi. Myös 
sisätiloihin tuodaan luontoa ja esteettisyyttä esim. kalusteilla, tekstiileillä, kasveilla tai 
akvaarioilla. Pihaan pyritään järjestämään mahdollisuuksia monipuoliseen leikkiin tuomalla 
leikkikaluja, leikkimökki, lapioita, palloja, hiekkaa, keinuja, kiipeilyteline yms. lapsen leikkiin 
ja liikuntaan tarvitsemaa rekvisiittaa. Luokissa ja yhteistiloissa tulee olla myös 
mahdollisuuksia levähtämiseen sohvalla tai penkkisängyllä sekä paikkoja yksilölliseen 
työskentelyyn. 
 
Psyykkistä ja sosiaalista kehitystä tukevaa fyysistä ympäristöä ei ole aina mahdollista 
rakentaa tai järjestää parhaalla tavalla. Tällöin erityistä huomiota tulee kiinnittää toiminnan 
suunnitteluun niin, että terve sosiaalinen elämä lapsille mahdollistuu mm. toimintojen 
rytmityksellä ja opetusryhmien sijoituksella koulukiinteistöön. 
 
Oppimisympäristön turvallisuuden ja terveyden vaatimukset koskevat fyysistä, psyykkistä, 
sosiaalista ja opiskeluun sekä oppimiseen liittyvää ympäristöä. Inhimilliseen ympäristöön 
kuuluu ennen kaikkea myös ilmapiiri, joka rohkaisee jokaista yhteisön jäsentä 
osallistumaan myönteisesti yhteiseen elämään. Kiusaamista ei sallita ja siihen puututaan 
välittömästi sitä ilmetessä. 
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3.3 TOIMINTAKULTTUURI 

Koulun toiminta ja sen käytännöt pyritään järjestämään johdonmukaisesti tukemaan 
kasvatuksen ja opetuksen tavoitteita. Ihmiskuvan mukaisesti huomioidaan fyysiset, 
prosessuaaliset, psyykkis-sosiaaliset ja henkiset vaatimukset, joiden toteutumista pyritään 
jatkuvasti edistämään. 

Fyysiset edellytykset 

Aineellisista edellytyksistä huolehtii erityisesti opetuksenjärjestäjänä toimiva Joensuun 
steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Toimintakulttuurin perustavia edellytyksiä ovat 
koulutilojen ja ympäristön terveellisyys ja luonnollinen puhtaus sekä tarpeelliset 
opetusvälineet ja opetuksen edellyttämät kalusteet kuten pulpetit tai penkkiopetuksen 
penkit. Jos tilat eivät täytä kaikkia tavoitteita, puutteita korjataan toiminnan sisällöllä, 
rytmityksellä, vuorottelulla ja muilla keinoin. 
 
Järjestyksen ja siistiyden ylläpito on yhteisvastuullista ja kuuluu kouluyhteisön kaikille 
toimijoille opettajista, oppilaista, opetuksen tukihenkilöstöstä lähtien huoltohenkilökuntaan. 
Oppilaiden ohjaaminen toimijoiksi myös tällä alueella läpäisee päivittäin opetuksen. Koulun 
järjestyssääntö määrittelee osittain tämän alueen vaatimuksia oppilaille. 

Toimintaa ohjaavat prosessuaaliset edellytykset 

Toimintaa ohjaavat erityisesti vuosittainen työsuunnitelma ja siitä johdettu opettajien ja 
oppilaiden päivittäinen työjärjestys, jotka määrittelevät ja ylläpitävät toiminnan 
ennustettavuutta ja jatkuvuutta. Tällä alueella muovataan koulun sisäisen toiminnan 
tapahtumista ajassa. 
 
Yhteisötasolla muodostetaan päivän, viikon, kuukauden, vuodenaikojen ja vuoden rytmit 
työaikoineen ja juhlineen. Näillä kaikilla on suuri yhteisöä kantava ja kasvattava merkitys.  
 
Yksilötasolla toiminnan ja elämän rytmittämisellä vaikutetaan mm. tapojen, tottumusten ja 
muistin syntymiseen ja vahvistamiseen. Kasvatuksella ja opetuksella otetaan vastuu näistä 
esitietoisista alueista. 

Toiminnan psyykkis-sosiaaliset edellytykset  

Koulun toiminnan psyykkis-sosiaalinen alue kattaa yhteisön jäsenten hyvinvoinnin ja 
osallisuuden edellytykset. Oppilashuollon suunnitelmassa esitetään toimintatavat, jotka 
ohjaavat ennaltaehkäisevää, ylläpitävää ja kriisi- ja ongelmatilanteita korjaavaa ja hoitavaa 
toimintaa.  
 
Kouluyhteisössä pyritään kaikkien toimijoiden ja osallisten yhteistyöhön, johon osallistuvat 
oppilaat, opettajat, opetuksen tukihenkilöt, kiinteistön hoidon henkilöt, oppilashuollon 
henkilöt sekä oppilaiden huoltajat ja koulun johtokunta. 
 
Yhteistyötä toteutetaan säännöllisin toiminta-aikatauluin ja tarvittaessa. Viikoittaiset 
opettajainkokoukset ovat hallintoelimen kokouksia, joita säätelevät myös johtosäännön 
määräykset. Opettajakunnan yhteinen tietoisuus voi syntyä vain säännöllisessä 
yhteistyössä, jossa tapahtuva suunnittelu synnyttää toimivaa ja jatkuvasti uudistuvaa 
käytäntöä.  
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Kaiken taustalla on yhteinen oppiminen ja kasvaminen. Oppilaat ovat kasvamassa, 
oppimassa ja harjoittelemassa sekä yksilöinä että yhteisön jäseninä. Opettajat kehittyvät 
opetustaidoissaan ja kasvatustietoisuudessaan sekä pyrkivät itsekasvatuksen avulla 
voittamaan yksilökehityksensä esteitä. Johtokunta pyrkii tiedostamaan opetuksen ja 
kasvatuksen tavoitteita ja sisältöjä ja turvaamaan niiden vaatimat edellytykset. vanhemmat 
antavat kasvattajina tukensa koulun kasvatus- ja opetustoiminnalle, keskustelevat 
kysymyksistään ja osallistuvat itselleen sopivalla tavalla yhteistyöhön kouluyhteisössä 
sekä järjestettyihin vanhempainkoulun tilaisuuksiin. 
 
Kaikilla ihmisillä on vapauden alueensa minuudessaan, joka ei ole toisen kasvatettavissa 
mutta jonka toteutumisen esteitä voidaan poistaa. Kasvatus koskee kuitenkin vain aikaa 
ennen aikuisuutta. Aikuisuuteen kuuluvat itsekasvatus ja yhteistyö. Yhteistyötä edistetään 
tiedostamalla kunkin yksilön kykyjä ja taitoja, jotta hän voisi löytää oman tehtävänsä 
yhteisössä ja tuoda siinä esille parastaan. 
 
Oppilaat harjoittelevat yhteistyötä opettajan ohjauksessa ja opettelevat samalla 
aloitteellisuutta ja siihen kuuluvat vastuuta. Vähitellen oppilaat vapautuvat opettajan 
auktoriteetista ja esim. talkoo- ja projektitöissä oppivat jakamaan vastuista jo 
itsenäisestikin. Yläluokilla oppilaskuntatyö on oivallinen harjoituskenttä omien aloitteiden 
toteuttamiselle. 

Toiminnan henkiset edellytykset 

Henkinen toiminta tapahtuu ihmisen vapauden alueella, jolla vain ajatteleva minuus pystyy 
toimimaan. Tällainen toimintakulttuuri on minän kulttuuria on mahdollista useimmiten vasta 
aikuisiässä. Totuudellisuus ja tiedostaminen kuuluvat henkisen toiminnan ominaisuuksiin. 
Toiminta pyritään saattamaan yhteisössä läpinäkyväksi niin, että ratkaisut perustellaan ja 
kaikki asianosaiset voivat osallistua toiminnan suunnitteluun, josta tahtovat ja voivat ottaa 
täyden itsenäisen vastuun yhteisössä. 
 
Yhteistoiminta on tällöin asiakeskeistä, vaikka toimintatapa voi olla psyykkis-sosiaalinen. 
Yhteinen elämä vaatii aina kompromisseja, mutta ne eivät saa koskaan tarkoittaa 
totuudellisuudesta luopumista. Kaikkien yhteisön jäsenten henkisen aktiivisuuden avulla 
tiedostuvat yhteiset päämäärät, niiden toteutukset sekä tavoitteiden ja toiminnan itsensä 
kehittäminen.  
 
Henkisessä toimintakulttuurissa kehittyy jokaisen ihmisen minä, jonka oma toiminta 
muuttuu toisten palvelemiseksi eli toimimiseksi yhteisössä niin, että myös toisten toiminta 
ja toisen hyvä voivat toteutua. 

Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa 

Koulu toimii yhteistyössä steinerpedagogiikan valtakunnallisen steinerkasvatuksen liiton,  
ja Snellman- korkeakoulun kanssa. 
 
Sen lisäksi koulu toimii yhteistyössä Joensuun kaupungin koulutoimen sekä muiden 
oppilaiden asuinkuntien sivistys- ja koulutuslautakuntien tai koulutoimien kanssa sekä 
opetushallituksen koulutoiminnasta vastaavien viranomaisten kanssa. 
 
Oppilashuollon ja terveydenhuollon asioissa yhteistyötä tehdään ao. lautakuntien ja niiden 
alaisten toimintayksiköiden henkilöstön kanssa, jotka vastaavat terveydenhuoltopalveluista 
tai kuraattori- ja psykologipalveluista. Lisäksi Joensuun steinerkoulun omassa 
oppilashuoltoryhmässä toimii kaupungin sosiaalitoimen perhetyöntekijä. 
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Tarvittaessa yhteistyötä järjestetään nuorisotoimen, oikeustoimen, poliisin, palo- ja 
pelastustoimen, teattereiden, kaupunginorkesterin, museotoimen, paikallisten 
teollisuuslaitosten, yritysten, maatilojen sekä muun liike-elämän kanssa. 
 
Työ- ja elinkeinotoimiston sekä Työ- ja valmennuskeskus Kasken kanssa sovitaan 
työharjoittelijoiden vastaanottamisesta ja sijoittamisesta erilaisiin tehtäviin kouluyhteisössä. 
 
Koulutila-asiassa tehdään jatkuvaa yhteistyötä Joensuun kaupungin toimitilalaitoksen 
kanssa. 

Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa 

Esiopetuksesta vastaa Joensuun steinerpäiväkoti Päivänsini muun varhaiskasvatuksen 
yhteydessä. Yhteistyö esiopetuksesta perusopetukseen järjestetään yhteistyössä 
opetushenkilöstön ja huoltajien sekä muiden mahdollisten viranomaisten kesken 
mahdollisimman saumattomasti. Mikäli lapselle on laadittu oma oppimissuunnitelma tai 
hänellä on oppimisvaikeuksia tai muita kehitystä vaikeuttavia ongelmia, yhteistyö 
Joensuun steinerkoulun erityisopettajan kanssa aloitetaan jo esiopetuksen aikana. 
 
Jos koulutulokas on muussa kuin steinerpedagogisessa esiopetuksessa, perusopetukseen 
siirtymisen yhteydessä tai ennen sitä selvitetään oppilaan oppimisedellytyksiä huoltajien ja 
esiopettajan kanssa ja suunnitellaan tarvittavia tukitoimia.  
 
Jos oppilas siirtyy muusta koulusta kesken steinerkouluun, lähettävän koulun opettajan tai 
opettajien kanssa selvitetään oppilaan oppimisen edellytyksiä opetuksen järjestämistä 
varten. 
 
Jos oppilas joka siirtyy toisesta koulusta steinerkouluun, on opiskellut sellaista vierasta 
kieltä, joka ei sisälly steinerkoulun kieliohjelmaan, voidaan neuvotella ko. kielen 
opiskelumahdollisuudesta toisen oppilaitoksen kanssa. 
 
Koulu osallistuu eri luokka-asteille sopiviin koulujen yhteisiin tapahtumiin, kilpailuihin ja 
hankkeisiin omasta tai toisten oppilaitosten aloitteesta. 
 
Oman koulun oppilaille järjestetään vierailuja jatko-opintojen suunnittelemista varten 
muiden oppilaitosten vierailupäivinä. 
 
Oppilaanohjaaja ja erityisopettaja ovat tarvittaessa yhteistyössä toisen asteen 
opintojenohjaajien kanssa oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toisen asteen 
oppilaitokseen. 
 
Koulu ottaa vastaan erilaisten opettajainkoulutuslaitosten ja kasvatusalan muiden 
oppilaitosten opetusharjoittelijoita ja tutustujia sekä muidenkin alojen oppilaitosten 
harjoittelijoita ja tutustujia mahdollisuuksien mukaan tutustumaan steinerpedagogiikkaan. 
Tutustumisesta ja harjoittelusta on esitettävä hyväksytty kirjallinen suunnitelma 
opettajakunnalle. 
 
Muun opetuksenjärjestäjän, kuten Joensuun kaupungin, oppilaitoksen kanssa sovitaan 
sekä säännöllisesti että tilapäisesti yhteisesti käytettävistä tiloista, jos toimitaan toisen 
oppilaitoksen kanssa osittain yhteisissä tiloissa tai lähietäisyydellä. Joensuun 
steinerkoulussa yhteistyötä tehdään paljolti vieressä sijaitsevan Mutalan koulun kanssa, 
kun kyse on teknisen työn ja liikunnanopetuksen tiloista. Luonnontieteiden ja kotitalouden 
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opetukseen vuokraamme tiloja läheiseltä Pielisjoen yläkoululta. Juhlasaliksi vuokraamme 
tilaa Joensuun seurakunnan Mutalan seurakuntasalista. 

3.4 OPETUSMENETELMÄT JA TYÖTAVAT 

Steinerkoulussa toiminta ja taide kuuluvat tavalla tai toisella jokaisen oppiaineen 
opetukseen. Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteena on tukea oppilaiden edellytyksiä 
persoonallisuuden monipuoliseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen sekä elinikäiseen 
oppimiseen. Yksilön persoonallisuuden kehitys tapahtuu vaiheittain. Kypsymistä auttavien 
virikkeiden sisältyminen opetukseen ja kasvatukseen on olennaista. Yksilöllisyyden 
kehitysedellytyksiä ovat:  

 oleellisen tavoittava, luova ajattelu  

 toimintakyvyn pohjana oleva terve tahtoelämä  

 tasapainoinen tunne-elämä, joka on edellytyksenä arvostelukyvyn ja kestävän 
sosiaalisuuden kehittymiselle.  

 
Persoonallisuuden kehitystä tukeva kokonaisvaltainen opetus ja kasvatus jaotellaan osa-
alueiden mukaan toiminnalliseen, taiteelliseen ja tiedollisen kasvatukseen. 

Toiminnallinen kasvatus 

Toiminnallisen kasvatuksen tavoitteena on: 

 vahvistaa oppilaan tahtoa ja itseluottamusta  

 kehittää hahmotuskykyä  

 antaa tiedollisia esivalmiuksia  

 kehittää todellisuudentajuista ajattelua  

 luoda perustottumuksia  
 
Käytännöllisen toiminnan tarkoituksena on aktivoida ihmistä ja ylläpitää hänen 
tahdonvireyttään. Siten toiminnallisuus on välttämätön osa opetuksen toteutusta ja 
koulukasvatusta. Tavoitteena on tukea yksilöllistä aloitekykyä ja ehkäistä ennalta 
passivoitumista. Omien tahdonvoimien käyttäminen vahvistaa oman yksilöllisyyden 
kokemista ja rakentaa identiteettiä, joka on terveen itseluottamuksen perusta.  
 
Ensimmäisinä kouluvuosina opetus painottuu erityisesti tahdon vahvistamiseen, koska 
oppilas on luonnostaan altis vireään konkreettiseen toimintaan. Oppilas on vielä altis 
jäljittelemään ympäristöään tiedottomasti ja vaistonvaraisesti. Hahmotuskyvyn kehittymistä 
tuetaan liikunnallisuuden ja opetuksen rytmittämisen avulla. Liikkeiden jäsentyminen 
tilallisesti ja ajallisesti kehittää liiketajua, joka on varsinaisen hahmottamiskyvyn perusta.  
 
Hahmottamiskyky puolestaan on keskeinen edellytys myöhemmin kehittyvälle joustavalle 
ajattelukyvylle. Harjoittaessaan käytännössä taitojaan lapsi voi saada tyydyttävän 
kokemuksen oppimisesta. Konkreettisen toiminnan vaikutus ulottuu tottumuksiin asti. Siksi 
toiminnallinen kasvatus on tärkeää asenne- ja tapakasvatuksessa. Tottumus ryhtyä työhön 
pyritään juurruttamaan tavaksi.  
 
Ylemmillä luokka-asteilla toiminnallinen opetus pyrkii yhdistämään motiiveja toimintaan. 
Todellisuudentajuinen ajattelu syntyy, kun ihminen alkaa tietoisesti toteuttaa käytännössä 
toiveitaan, aikomuksiaan ja päätöksiään. Motiivien hahmottaminen on perusedellytys 
murrosiän suotuisalle kehitykselle. 
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Onnistuneen toiminnallisen opetuksen seurauksena oppilaissa kasvaa kyky suunnitella 
omaa työtään, tehdä päätöksiä ja voima toteuttaa ne. Projektiluontoisella toiminnallisella 
opetuksella sekä taitoaineilla on suhteellisen suuri osuus tuntisuunnitelmassa kautta 
luokka-asteiden. Toiminnallista opetusta on myös työvihkojen laadinta, joka alemmilla 
luokilla tapahtuu jäljentäen tai sanelun mukaan ja ylemmillä luokilla itsenäisesti tehtyjen 
muistiinpanojen pohjalta.  
 
Toiminnallista kasvatusta ja opetusta toteutetaan taitoaineiden opetuksena, 
toiminnallisuuden sisällyttämisenä opetukseen yleensä sekä erilaisina toiminnallisina 
projekteina (esimerkiksi leirit) kaikilla luokka-asteilla. Retket ja leirit kuuluvat olennaisena 
osana toiminnalliseen opetukseen. Toisen luokan kylvöretki ja kolmannella luokalla 
toteutettava sadonkorjuu sekä alkutuotantoon tutustuminen sisältyvä opetusohjelmaan, 
kuten myös 9. luokan maatalousleiri. Luokanopettajavaiheessa erilaisia retkiä ja 
leirikouluja voidaan järjestää luokan kasvatuksellisen ja sosiaalisen tarpeen mukaan. 
Niistä on tarkempi maininta vuosittain tehtävässä työsuunnitelmassa.  
 
Lisäksi voidaan järjestää erilaisia projektipäiviä. Vuosittain järjestettävistä projekteista, 
leirikouluista ja kerhotoiminnasta päätetään kunkin lukuvuoden työsuunnitelmassa. 

Taiteellinen kasvatus 

Taiteellisen kasvatuksen tavoitteena on: 

 vahvistaa tunne-elämän kehitystä  

 kehittää tiedollisia valmiuksia  

 kehittää arvostelukykyä ja laadun tajua  

 herkistää aistimuksia ja havainnointikykyä  

 kehittää sosiaalista ja moraalista tuntoa  
 
Taiteellisen kasvatuksen tehtävä on kehittää tasapainoista ja rikasta tunne-elämää, joka 
voi olla tiedollisen oppimisen tukena. Tunne-elämän kehittyneisyys on keskeinen 
inhimillinen ominaisuus.  
 
Moraalisten arvojen perustana se on myös yhteiskunnallisten ehtojen luoja. 
Koulukasvatuksen täytyy erityisesti huolehtia oppilaiden emotionaalisesta kehityksestä, 
koska tämä kehitys on aktiivivaiheessaan koulukypsyydestä murrosikään.  
 
Tunne-elämä on riippuvainen fysiologisen ja biologisen kehityksen välittämistä 
vaikutelmista aina kouluikään asti. Koulukypsyyden myötä tunne-elämä sisäistyy ja 
vapautuu vähitellen. Murrosiässä tunne-elämä saavuttaa täyden subjektiivisen 
sisäistymisasteen. Tällöin myös sympatia- ja antipatiakokemukset ovat 
voimakkaimmillaan.  
 
Taiteellisen kasvatuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tiedollisen opetuksen on 
muunnuttava taiteelliseen muotoon, jotta opetus ravitsee oppilaiden tunne-elämää. Lisäksi 
taiteellisten aineiden osuus on kaikilla luokka-asteilla suuri.  
 
Alimpien luokkien opetuksessa taiteellisen opetuksen menetelmänä käytetään kaikissa 
oppiaineissa ns. kuvaopetusta. Kuvaopetuksessa opettaja muuntaa tiedollisen aineksen 
mielikuvitukseen vetoavaksi, luonnehtivaksi kerronnaksi ja vertauskuvaksi. Oppilas 
kuvittelee kuulemansa aineksen, josta herää tunne-elämys. Tästä elämyksestä työstetään 
toiminnallisesti ja taiteellisesti vielä esiin tarkempi kuva, josta syntyy vähitellen käsite. Tällä 
tavoin oppilaat voivat laajentaa tunne-elämäänsä käsittämään sellaisiakin ilmiöitä, jotka 
ovat varsinaisten subjektiivisten intressien ulkopuolella.  
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Tunne-elämä kouliutuu vähitellen laadullisten erojen tajuamiseen, mikä on arvostelukyvyn  
perusta. Terve arvostelukyky puolestaan on tiedonhankinnan perusedellytys ylemmillä 
luokilla. 
 
Taiteellisen opetuksen ja kasvatuksen keskeinen menetelmä on aistien harjaannuttaminen  
laadulliseen kokemiseen. Se vahvistaa havaintokykyä, joka on tärkeä 
käsitteenmuodostuksen perusta. Tiedollisten valmiuksien lisääjänä kaikilla taideaineilla on 
tässä suhteessa merkittävä asema opetuksessa koko kouluajan. Opetuksen onnistuessa 
oppilaille kehittyy kyky luoda itse inspiroivia mielikuvia, mikä auttaa elävän tiedon 
hankinnassa.  
 
Sosiaalisen ja moraalisen tunnon kehittyminen on taiteellisen kasvatuksen tavoite, joka 
palvelee yksilön kypsymistä yhteisön jäseneksi. Objektiivisuus tunne-elämässä on 
sosiaalisen käyttäytymisen perusta. Kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan ja arvioida sitä 
omista subjektiivisista intresseistä riippumatta on edellytys yleispätevälle sosiaalisuudelle. 
Moraalisen tunnon kehittämiseksi käytetään kautta koko luokanopettaja-asteen 
kertomuksiksi muunnettuina kasvattavaa aineistoa, mikäli oppilaat toimissaan tarvitsevat 
ojennusta. Moraalinen tunto kasvattaa sosiaalisuutta.  
 
Taiteellista kasvatusta toteutetaan koulussa taideaineiden opetuksena, taideaineiden 
käyttämisenä muun opetuksen ohessa kaikilla luokka-asteilla, mielikuvaopetuksena ala-
asteen luokilla sekä taiteellisina projekteina kaikilla luokka-asteilla. Erillisinä taideaineina 
koulussa opetetaan musiikkia ja kuvataidetta.  
 
Muihin aineisiin integroituna opetetaan edellisten lisäksi muun muassa muotopiirustusta, 
draamaa sekä mahdollisuuksien mukaan eurytmiaa. Taiteellisina projekteina valmistetaan 
ja esitetään näytelmiä.  
 
Työsuunnitelmaa voidaan muuttaa näiden projektien toteuttamisen vuoksi väliaikaisesti. 
Näytelmien valmistaminen integroi eri taiteenlajeja ja kehittää taiteellista ilmaisua 
monipuolisesti. Roolijakoa harkitaan huolellisesti, koska roolisuoritukset palvelevat 
yksittäisen oppilaan kehitystä. Näytelmien toteuttaminen voimistaa erityisesti sosiaalista 
yhteisvastuuta. Opettaja voi liittää opetukseen kaikilla luokka-asteilla taiteellisen projektin, 
kun siihen ilmenee tarvetta esimerkiksi opetuksen elävöittämiseksi tai luokan sosiaalisen 
tilanteen vuoksi. Projekteja voidaan toteuttaa myös yli oppiaine- ja luokkarajojen.  
 
Koulussa voidaan järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joissa oppilaat esittävät taiteellisen työnsä  
tuloksia tai ulkopuoliset taiteilijat esiintyvät. Oppilaille voidaan järjestää kaikilla luokka-
asteilla käyntejä teatterissa, konserteissa tai taidenäyttelyissä. 

Tiedollinen kasvatus 

Tiedollisen kasvatuksen tavoitteena on: 

 antaa oppilaille riittävä tiedollinen yleissivistys  

 virittää oppilaissa kiinnostusta ja vastuuntuntoa  

 kehittää tiedollista hahmotuskykyä  

 kehittää kausaalista ajattelukykyä ja itsenäistä oivallusta  

 kehittää holistista hahmotuskykyä  

 tukea kullekin ikäkaudelle ominaista tietoisuuden kehitystä.  
 
Taipumus tiedolliseen hahmottamiseen voimistuu murrosiässä. Tiedollisen kasvatuksen 
laatu muuttuu olennaisesti tässä kehitysvaiheessa. Luokanopettajavaiheessa opittu 
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elämyksellinen aineisto kertautuu siksi aineenopettajavaiheessa käsitteellisesti. 
Tiedollisessa koulutuksessa aineiston omaksumisen tulisi palvella käsitteellisen ajattelun 
ja oman arvostelukyvyn kehittymistä.  
 
Tiedollisen kasvatuksen tavoitteena on herättää kyky kiinnostua sekä hankkia ja 
hahmottaa tietoa. Ihmisen luontaisen kiinnostuksen ja tiedonhalun ylläpitämiseksi 
opetetaan tiedollinen aineisto oppilaan kunkin ikävaiheen muuttuvaa tietoisuutta 
vastaavasti. Alaluokilta oppilaan tietoisuus muuttuu asteittain miltei itsetiedottomasta 
eläytymisestä ympäristöön kolmasluokkalaisen tietoisemman ympäristön havainnoinnin ja 
kuudesluokkalaisen havaintojen täsmentymisen kautta aina yläluokkien ja lukiovaiheen 
nuoren valveutuvaan tietoisuuteen asti.  
 
Tietoisuuden muuttuminen ei ole riippuvainen yksilöllisestä kyvykkyydestä, vaan oman 
persoonallisuuden ja minä -tunnon kokemisesta ja eriytymisestä ympäristöstä. Tiedollisen 
kasvatuksen eräs tavoite on vastuuntunnon herättäminen. Tiedostavan ihmisen 
luonteeseen kuuluu keskustelu ja pohdinta. Keskustelu ja pohdinta johtavat vaihtoehtojen 
näkemiseen. Päätöksenteko vaihtoehtojen pohjalta on hedelmällistä, kun sitä ohjaa 
vastuuntunto. Vastuuntunnon ja vapauden välillä on vastaavuus. Erityisesti yläluokkien 
oppilaiden tiedollisessa kasvatuksessa ja opetuksessa nojaudutaan vastuuntunnon 
herättämiseen laajenevan vapauden myötä.  
 
Kun yksilöllinen persoonallisuus kypsyy käyttämään toimintaedellytyksiään, ajatteluaan, 
tunnettaan ja tahtoaan, syntyy aikuinen, joka kykenee toimimaan yhteiskunnassa 
tiedollisia, toiminnallisia ja sosiaalisia kykyjään käyttäen riippumatta tulevaisuuden 
yhteiskunnan ennakoimattomista tilanteista.  
 
Tiedollista kasvatusta koulussa on lukuaineiden opetus sekä taito- ja taideaineiden 
tiedollinen opetus. Lukuaineiden tiedollinen opetus tukeutuu alimmilla luokilla 
toiminnalliseen ja taiteelliseen kasvatukseen. Tiedollisen kasvatuksen tavoitteet ja niiden 
todentuminen tulevat yksityiskohtaisemmin esiin vuosiluokittain ja ainekohtaisesti 
määriteltyjen oppimäärien yhteydessä. 

Opetuksen eriyttäminen 

Opetuksen eriyttämisellä otetaan huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden erilaisuus. 
Opetusta ja menetelmiä eriyttämällä pyritään mahdollistamaan oppilaan mahdollisimman 
hyvä oppiminen ja vaikuttamaan siten hänen oppimismotivaatioonsa. Oppilaille pyritään 
tarjoamaan sopia haasteita, onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuus kehittyä omien 
vahvuuksien mukaisesti.  
 
Eriyttämisen edellytyksenä on, että opettaja tuntee ryhmänsä oppilaat ja että hän tietää ja 
tunnistaa lasten kasvu- ja oppimisprosessin eri vaiheet. Myös yhteistyö muiden opettajien, 
koulunkäyntiavustajien, kotien ja asiantuntijoiden kanssa on eriyttämisen tuki ja edellytys.  
 
Eriyttämistä voi tapahtua kolmella tasolla: opetuksen laajuudessa, syvyydessä ja 
etenemisnopeudessa. Eriyttäminen voi kohdistua opetuksen sisältöön, käytettäviin 
opetusmateriaaleihin ja -menetelmiin sekä tehtävien määrään ja niihin käytettävään aikaan 
niin kotona kuin koulussa. Valinnanmahdollisuuksien tarjoaminen, tilankäyttö ja oppilaiden 
ryhmittely tarpeen mukaan tukee yksilöllistä oppimista. Oppilaat voivat tarvita myös 
erilaisia mahdollisuuksia osaamisensa ja edistymisensä näyttämiseen. Yksilöllinen palaute 
on kaikille oppilaille hyödyksi. 
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4. OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI 

Haluamme ottaa koulussamme huomioon monenlaiset oppijat, oppimisen eri lähtökohdat 
ja tavat sekä oppilaiden erilaiset kulttuuritaustat. Jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan 
mahdollisuus onnistua oppimisessaan, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. 
Koulunkäynnin aikana voi tulla eteen tilanteita, joissa oppilas tarvitsee tukea 
oppimiseensa. Oppilaalla on oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen 
tarpeen ilmetessä. Tämä ehkäisee ongelmien syvenemistä, kasautumista ja 
pitkäaikaisvaikutuksia. 
 
Yhteistyö kotien kanssa on tärkeää, jotta lapsen tuen tarve huomataan mahdollisimman 
varhain. Lukuvuoden alussa vanhemmille kerrotaan yleisesti niistä mahdollisuuksista, joilla 
oppilaiden koulunkäyntiä ja oppimista koulussamme voidaan tukea. Jos lapsen yksilöllinen 
tuen tarve huomataan koulussa, opettajat ottavat yhteyttä kotiin ja miettivät tukikeinoja 
kodin kanssa yhdessä. Myös vanhemmat voivat pyytää tukea lapsensa koulunkäyntiin. 
 

Opettajien keskinäisellä yhteistyöllä, asioiden, huolien ja ongelmien esiin nostamisella on 
tärkeä merkitys mahdollisimman nopean tuen tarjoamiseksi. Opettajat keskustelevat, 
sopivat ja jakavat vastuualueet oppilaan koulunkäynnin tukemisessa. Tavoitteena on, ettei 
huoli jää yksin luokanopettajan kannettavaksi, vaan mukana ovat kaikki oppilaan kanssa 
toimivat henkilöt.  
 
Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä toimii paikkana, jossa oppilaiden tilannetta 
tarkastellaan useammasta näkökulmasta, arvioidaan ja ideoidaan tukitoimia ja niiden 
toteutumista. Oppilashuoltoryhmässä voidaan sopia yhteydenpidosta oppilaan muihin 
tukipalveluihin. Lisäksi oppilashuoltoryhmä tarjoaa opettajalle moniammatillista tukea 
haastavissa tilanteissa. 
 
Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on oppilaan koulunkäynnin tukemisessa 
välttämätöntä. Joensuun steinerkoulussa opettajan ja kodin yhteistyö pyritään 
muodostamaan sellaiseksi, että yhteydenpito toiseen osapuoleen on arkipäiväistä, 
luontevaa ja luottamuksellista ilman kynnystä. Luokassa esiintyvistä asioista ja ilmiöistä 
keskustellaan yhteisissä vanhempainilloissa vähintään kolme kertaa vuodessa. Tämän 
lisäksi vuosittain arviointikeskusteluissa keskustellaan yksittäisen oppilaan asioista 
yhdessä vanhempien kanssa. Henkilökohtaiset yhteydenotot sähköpostitse, puhelimella tai 
palavereissa ovat arkipäivää.  
 
Koulunkäynnin ja oppimisen tuki pyritään järjestämään joustavaksi, pitkäjänteisesti 
suunnitelluksi ja tarpeen mukaan muuttuvaksi. Erityistä huomiota pyritään kiinnittämään 
oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Tuen jatkumisesta 
huolehditaan erityisesti siirtymätilanteissa esiopetuksesta kouluun, perusopetuksesta 
toiselle asteelle tai oppilaan muuten vaihtaessa koulua. Joensuun steinerkoulussa 
oppilaan koulunkäyntiä pyritään tukemaan omassa koulussa tehtävin joustavin järjestelyin. 
Mikäli omassa koulussa ei voida antaa riittävää tukea on koululumme johtosäännön 
mukaan vuosirehtorin velvollisuus ilmoittaa asiasta oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan 
asuinkunta osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun, jossa oppilaan tarvitsemaa tukea on 
saatavilla. 
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4.1 YLEINEN TUKI 

Laadukas opetus ja ohjauksen ja tuen saaminen tarvittaessa on jokaisen oppilaan oikeus. 
Jokapäiväisessä koulutyössä pyritään ottamaan huomioon lasten erilaiset edellytykset ja 
tavat oppia. Lämpimällä, välittävällä ja hyväksyvällä ilmapiirillä pyritään tukemaan jokaisen 
lapsen kehitystä ja mahdollisuuksia mahdollisimman hyvään oppimiseen.  
 
Luokanopettajan merkitys ja vastuu opetusryhmänsä asiantuntijana on suuri. Hänen 
tehtävänään on pyrkiä vastaamaan luokkansa oppilaiden erilaisiin oppimisen lähtökohtiin 
ja edellytyksiin. Myönteisen luokkailmapiirin rakentaminen ja oppilaiden itsetunnon, 
opiskelumotivaation ja opiskelutaitojen ylläpitäminen vahvistaminen kuuluvat 
luokanopettajan tehtäviin. Avoimen yhteistyön tekeminen kotien, muun henkilökunnan ja 
oppilashuoltoryhmän jäsenten kanssa edesauttaa tässä onnistumista.  
 
Luokanopettajan opetustyöhön kuuluu myös yksittäisen oppilaan tuen arviointi ja 
tarvittavan tuen tarjoaminen. Tuki rakennetaan yhteistyössä muiden opettajien, 
oppilashuoltoon kuuluvien henkilöiden ja vanhempien kanssa. Tarvittaessa käytetään 
myös muiden asiantuntijoiden apua.  
 
Joensuun steinerkoulussa luokanopettajat ja aineenopettajat vastaavat pääsääntöisesti 
oppilaiden yleisen tuen järjestämisestä. Laaja-alainen erityisopettaja on mukana 
pohtimassa eriyttämis- ja tukikeinoja ja pitää tarvittaessa oppilaille erityisopetustunteja joko 
osa-aikaisena erityisopetuksena (pikkutuntina) tai samanaikaisopetuksena opettajien 
kanssa luokassa. 
 
Oppituntien aikana opettajat voivat järjestää, eriyttää ja yksilöllistää opetusta tarpeen 
mukaan. Myös tilapäinen tukiopetus sairastelujen jälkeen tai hankalan asian yhteydessä 
kuuluvat opettajien antamaan yleiseen tukeen. Avustajan läsnäolo tunneilla ja koulun 
jälkeen läksykerhossa tukee monen oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. 
 
Jotta yleisen tuen antaminen on suunnitelmallista ja arvioitavissa olevaa, merkitsee 
opettaja antamansa tuen päiväkirjaan. Päiväkirjasta tiedot on myös helppo siirtää 
mahdolliseen pedagogiseen arvioon. 
 
Koulun aamu- ja iltapäivän kerhotoiminnalla pyritään tukemaan perheiden arkea ja 
oppilaiden turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta. Aamuhoito, iltapäiväkerho ja 
läksykerho ovat oppilaille paikkoja, joissa he voivat myös saada tukea esimerkiksi 
kotitehtävien tekemiseen. Myös yksilölliset kuntoutukset kuuluvat yleisen tuen piiriin. 

4.2 TEHOSTETTU TUKI 

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei enää riitä. Oppilaalle, joka tarvitsee 
oppimisessaan ja koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai useampia tukimuotoja 
samanaikaisesti, annetaan pedagogiseen arvioon perustuen tehostettua tukea hänelle 
tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.  
 
Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Se 
suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena ja sen avulla tuetaan oppilaan 
koulunkäyntiä suunnitelmallisesti. Tavoitteena on ehkäistä ongelmien kasvamista, 
monimuotoistumista ja kasautumista. Tehostetun tuen tavoitteena on, että oppilas saa 
onnistumisen kokemuksia ja että hänen minäkuvansa oppijana ja luokan jäsenenä 
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vahvistuu. Yhteistyö kodin, muiden opettajien ja avustajien kanssa on tärkeää. Myös 
moniammatillisella oppilashuollolla pyritään edesauttamaan oppilaan hyvinvointia. 
Tehostetun tuen vaiheessa oppimäärät ovat yleiset eikä niitä voida yksilöllistää. 
 
Joensuun steinerkoulussa tehostetun tuen aikana käytetään kaikkia opetuksen 
tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen piiriin kuuluvaa erityisopetusta. Käytettäviä 
tukimuotoja ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustaja, opetuksen eriyttäminen 
sekä oppilashuollon palvelut.  
 
Mikäli luokanopettajasta tai muusta oppilaan opettajasta näyttää siltä ettei yleinen tuki ole 
riittävä tukimuoto, ottaa hän asian ajoissa puheeksi oppilaan opettajien, erityisopettajan ja 
vanhempien kanssa. Tehostetun tuen vaiheeseen siirryttäessä luokanopettaja tekee 
erityisopettajan tuella oppilaasta kirjallisen pedagogisen arvion. Tämä käydään läpi 
moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä luokanopettajan johdolla.  

Pedagogisessa arviossa kuvataan oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tilanne 
kokonaisuutena, oppilaan saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista, oppilaan 
oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet sekä arvio siitä, 
millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, oppilashuollollisilla tai muilla 
tukijärjestelyillä oppilasta tulisi tukea. Oppilaan mahdollista kuntoutussuunnitelmaa 
voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Pedagoginen arvio kirjataan opetushallituksen 
laatimalle lomakkeelle. 

 
Pedagogisen arvion pohjalta luokanopettaja laatii oppilaan oppimissuunnitelman 
yhteistyössä erityisopettajan, oppilaan ja huoltajan kanssa. Oppimissuunnitelma kirjataan 
opetushallituksen laatimalle lomakkeelle (1/2011). Oppimissuunnitelmaa kuvataan 
tarkemmin luvussa 4.5.1. 
 
Jos arvioidaan, ettei oppilas enää tarvitse tehostettua tukea, oppilaan siirtyminen takaisin 
yleisen tuen piiriin käsitellään samalla tavoin uuteen pedagogiseen arvioon pohjautuen 
oppilashuoltoryhmässä luokanopettajan esittelemänä.  

4.3 ERITYINEN TUKI 

Jos oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteita ei riittävästi saavuteta tehostetun 
tuen tukimuodoilla, siirtyy oppilas erityisen tuen piiriin. Erityinen tuki järjestetään joko 
yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen 
päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta sekä kaikista muista opetuksen 
tukimuodoista. Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle suunnitelmallista ja 
kokonaisvaltaista tukea jotta oppilas voisi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saisi pohjan 
opintojen jatkamiselle peruskoulun jälkeen. Oppilaan opiskelumotivaatioita ja myönteistä 
minäkuvaa oppijana pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan sekä kannustamaan häntä 
vastuunottoon omasta opiskelustaan.  
 
Mikäli tehostettua tukea on annettu, arvioitu ja tehostettu eikä se silti näytä olevan 
riittävää, ottaa opettaja asian puheeksi erityisopettajan ja muiden oppilasta opettavien 
opettajien kanssa. Luokanopettaja ottaa yhteyttä huoltajaan. Luokanopettaja muiden 
opettajien tukemana tekee selvityksen oppilaan oppimisen etenemisestä.  
 
Moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä tehdään tämän jälkeen luokanopettajan 
johdolla selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta. 
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Näiden selvityksien perusteella luokanopettaja erityisopettajan tukemana tekee arvion 
oppilaan erityisen tuen tarpeesta = pedagoginen selvitys.  
 
Pedagoginen selvitys sisältää perustelut erityisen tuen päätökselle. Selvityksessä todetaan 
oppilaan saama tehostettu tuki sekä oppimisen ja kehityksen eteneminen tehostetun tuen 
aikana. Siinä kuvataan oppilaan vahvuudet ja sekä oppilaan oppimiseen ja kasvuun sekä 
opiskelutilanteisiin liittyvät keskeiset ongelmat. Pedagogisessa selvityksessä arvioidaan 
millaisia pedagogisia ja oppilashuollollisia järjestelyjä tarvitaan oppilaan kasvun ja 
kehityksen tukemiseksi. Pedagogisia järjestelyjä ovat esimerkiksi oppimisympäristöön, 
opetus- ja ohjaushenkilöstöön, opetus- ja opiskelumenetelmiin, materiaaleihin ja välineisiin 
liittyvät asiat. Pedagogisessa selvityksessä on lisäksi perusteltu arvio siitä, tarvitseeko 
oppilas yhdessä vai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän. Pedagoginen 
selvitys kirjataan opetushallituksen laatimalle lomakkeelle.  
 
Tämän lisäksi koulussamme erityisen tuen päätöksen tekeminen edellyttää psykologin tai 
lääkärin asiantuntijalausuntoa. 
 
Erityisen tuen päätös edellyttää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostun tuen 
antamista. Se on koulussamme johtosäännön mukaan vuosirehtorin tekemä kirjallinen 
määräaikainen hallintopäätös. Ennen päätöksen tekemistä vuosirehtori kuulee oppilasta ja 
tämän huoltajaa. Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen ja 
ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Erityisen tuen päätöksen tarkistaminen on 
vuosirehtorin vastuulla ja oppilashuoltoryhmässä luokanopettajan johdolla arvioidaan tarve 
erityisen tuen jatkamiseen. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan oikeusturvan ja 
opetuksen kannalta merkittävät asiat kuten oppilaan opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- 
ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ja oppilaan opetuksen poikkeava 
järjestäminen. Oppimäärän yksilöllistäminen edellyttää erityisen tuen päätöstä.  
 
Vaikka erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti tehostetun tuen vaiheen jälkeen, 
poikkeuksena ovat oppilaat, joille psykologisen tai lääketieteellisen arvioin mukaan tarve 
erityiseen tukeen on ilmeinen. Näitä oppilaita ovat esimerkiksi pidennetyn 
oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat ja vaikeimmin vammaiset ja sairaat lapset. 
Kysymykseen tulevat myös oppilaat, joilla oppimisvaikeudet ja psykososiaaliset oireet ovat 
niin vakavia, että heille tarjottavan tuen on oltava erityistä tukea. Erityisen tuen päätös 
voidaan tehdä silloin jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista. 
 
Kun oppilaalle on tehty pedagogisen selvityksen pohjalta erityisen tuen päätös, laaditaan 
hänelle henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS 
yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa. HOJKS:n pohjana käytetään opetushallituksen 
(1/2011) laatimaa lomaketta. HOJKS:sta tarkemmin luvussa 4.5.2.  
 
Erityisen tuen tarve tarkistetaan lain edellyttämissä vaiheissa ja tuen tarpeen muuttuessa. 
Tarkistamista varten oppilaalle tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli 
oppilashuoltoryhmä toteaa tarpeen jatkuvan, vuosirehtori tekee erityisen tuen jatkamisesta 
päätöksen. Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, myös tuen lopettamisesta 
tehdään päätös. Tällöin oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin.  
 
Erityinen tuki voidaan Joensuun steinerkoulussa toteuttaa muun opetuksen yhteydessä 
yksilöllistämällä, eriyttämällä ja avustajan tuella. Oppilaalla on mahdollisuus saada osa-
aikaista erityisopetusta. Joensuun steinerkoulussa ei ole tällä hetkellä 
pienryhmäopetusmahdollisuutta. Mikäli oppilaan edun mukaista olisi päästä opiskelemaan 
pienryhmään vuosirehtori ilmoittaa asiasta oppilaan asuinkunnalle. Oppilaan asuinkunta 
osoittaa oppilaan sellaiseen kouluun, jossa oppilaan tarvitsemaa tukea on saatavilla. 
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4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI JOENSUUN STEINERKOULUSSA 

Joensuun steinerkoulun oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tuen kolmiportaisuus on 
kuvattu alla olevassa laatikossa. Tarkemmin tukimuotojen tavoitteet, sisällöt, 
järjestäminen, työnjako ja yhteistyömuodot on avattu kappaleissa 4.1 - 4.3. 
 

3. ERITYINEN TUKI (4.3) 

 

Yksilöllisesti suunniteltu, säännöllinen, pitkäjänteinen ja useiden tukimuotojen 
samanaikainen tarve. Oppimäärän yksilöllistäminen yhdessä tai useammassa 
oppiaineessa. Opetusjärjestelyt ja tukitoimet kirjattu HOJKS:aan. Pienluokkajärjestelyjen 
suhteen ollaan yhteydessä oppilaan asuinkuntaan.  
 
pedagoginen selvitys (lko, eo, ohr) – asiantuntijalausunto (ps, lää) – erityisen tuen päätös (v.reht) 
HOJKS (lko, eo, vanh.)  

2. TEHOSTETTU TUKI (4.2) 

 
Yksilöllisesti suunniteltu, säännöllinen, pitkäjänteinen tai useiden em. tukimuotojen 
samanaikainen tarve. Opetusjärjestelyt ja tukitoimet kirjattu oppimissuunnitelmaan. 
 

pedagoginen arvio (lko, eo, ohr)  –  oppimissuunnitelma (lko, eo, vanh.) 

1. YLEINEN TUKI / LYHYTAIKAINEN TUKI (4.1) 

 

Eriyttäminen, yksilöllisyys, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, avustajien käyttö, 
yhteistyö kodin kanssa, oppilashuolto (terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi), 
kerhotoiminta (aamuhoito, iltapäiväkerho, läksykerho), yksilölliset kuntoutukset 
 
yksilöllisyys - yhteisöllisyys - tiivis yhteistyö koulun sisällä ja perheiden kanssa - oppilashuolto 

4.5 YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT 

4.5.1 Oppimissuunnitelma 

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä, 
siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Se on kirjallinen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukainen pedagoginen asiakirja, jota 
käytetään pääasiassa tehostetun tuen aikana mutta sen käyttö on mahdollista myös osana 
yleistä tukea. Oppimissuunnitelman avulla ei ole mahdollista yksilöllistää oppiaineiden 
oppimääriä. Se on mahdollista vasta HOJKS:n pohjalta, erityisen tuen piiriin siirtymisen 
jälkeen.  
 
Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset opinnoissaan 
etenemiseen. Suunnitelman avulla opettajat ovat tietoisempia oppilaan tilanteesta ja se 
helpottaa työn suunnittelua ja yhteistyön tekemistä niin koulun sisällä kuin kodin kanssa. 
Myös vanhempien on helpompi seurata lapsensa koulunkäyntiä ja tukea lastaan 
suunnitelman avulla. Mitä vanhemmasta oppilaasta on kyse, sitä enemmän 
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oppimissuunnitelma toimii myös oppilaan omana suunnitelmana, jonka avulla 
koulunkäynnin tavoitteiden suunnittelu ja oman työn arviointi on mahdollista.  
 
Tehostettua tukea varten tehty oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa 
tuotettuun tietoon (tarkemmin luvussa 4.2). Oppimissuunnitelman laatimisesta vastaa 
luokanopettaja, erityisopettaja ja muiden opettajien avustamana yhteistyössä vanhempien 
kanssa. 
  
Koulussamme neljänneltä luokalta alkaen oppilas on itse mukana tekemässä 
oppimissuunnitelmaa. Ylemmille luokille mentäessä oppilaan osuus suunnittelussa 
kasvaa.  
 
Oppimissuunnitelman pohjana käytämme opetushallituksen laatimaa oppimissuunnitelman 
pohjaa (1/2011). Siinä kuvataan oppilaan oppimisvalmiudet, ja oppimiseen ja 
koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet ja tavoitteet sekä painoalueet eri oppiaineissa. 
Suunnitelmassa kootaan yhteen ne pedagogiset ratkaisut (opetusmenetelmät, 
työskentelytavat, oppimateriaalit, samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus, 
tukiopetus, avustaja), joilla oppilaan oppimista tuetaan. Siinä kuvataan myös se, miten 
oppimisvaikeus huomioidaan arvioinnissa ja koetilanteissa. Lisäksi oppimissuunnitelmassa 
kuvataan oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut, mahdolliset moniammatillisen työn 
vastuualueet ja yhteistyö kodin kanssa.  
 
Oppimissuunnitelmaan merkitään arviointiin osallistuneet henkilöt, suunnitelman 
laadintapäivä sekä päivämäärät, jolloin oppimissuunnitelman toteutumista arvioidaan ja 
tarkistetaan seuraavan kerran. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia, 
oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan oppilaan tuen tarvetta. Oppimissuunnitelma 
tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, lokakuun loppuun mennessä. Oppilaan 
edistymistä ja oppimissuunnitelman mukaisten tukitoimien vaikuttavuutta ja riittävyyttä 
arvioidaan vuosittain oppilaan arviointikeskusteluissa tammi-helmikuussa. Allekirjoitusten 
jälkeen toinen kappale annetaan kotiin ja toinen arkistoidaan koululle. 
 
Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia. 
Oppimissuunnitelma on pedagoginen asiakirja, ei hallinnollinen päätös, joten siihen ei 
voida hakea muutosta valittamalla tai muilla muutoksenhakukeinoilla. 

4.5.2 Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 

Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle on laadittava 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS. Suunnitelmasta 
ilmenee oppilaan erityistä tukea koskevan päätöksen mukainen opetuksen ja muun tuen 
antaminen. HOJKS on kirjallinen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukainen pedagoginen asiakirja, jota käytetään erityisen tuen aikana. Se perustuu 
pedagogisessa selvityksessä koottuun tietoon (tarkemmin luvussa 4.3), 
asiantuntijalausuntoon ja tehostetun tuen aikana tehtyyn oppimissuunnitelmaan.  
 
HOJKS:n laatimisesta vastaa luokanopettaja erityisopettajan ja muiden opettajien 
avustamana yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilas itse on koulussamme neljänneltä 
luokalta alkaen mukana tekemässä suunnitelmaa. Ylemmille luokille mentäessä oppilaan 
osuus suunnittelussa kasvaa. 
 
HOJKS:n tehtävänä on oppilaan yksilöllisen oppimis- ja kasvuprosessin pitkäjänteinen 
tukeminen. Se on oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvä tavoitesuunnitelma sekä 
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suunnitelma opetuksen sisällöistä, pedagogisista menetelmistä ja muista tarvittavista 
tukitoimista.  
 
HOJKS:n pohjana käytämme opetushallituksen laatimaa HOJKS-pohjaa (1/2011). Siinä 
kuvataan oppilaan oppimisvalmiudet, ja oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet 
ja tavoitteet. Suunnitelmaan kirjataan oppiaineet, aineryhmät ja valinnaiset opinnot, joita 
oppilas opiskelee viikkotuntimäärineen sekä kuvaus erityisistä painoalueista yleisen 
oppimäärän oppiaineissa. Siinä kuvataan myös muuhun kehitykseen 
(sosiaaliemotionaaliset, motoriset taidot) liittyvät tavoitteet. Suunnitelmassa kootaan 
yhteen ne pedagogiset ratkaisut (opetusmenetelmät, työskentelytavat, oppimateriaalit, 
samanaikaisopetus, osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus, avustaja), joilla oppilaan 
oppimista tuetaan ja kuvaus oppilaan opetuksen järjestämisestä muun opetuksen 
yhteydessä. Lisäksi oppimissuunnitelmassa kuvataan oppimisympäristöön liittyvät 
ratkaisut, mahdolliset moniammatillisen työn vastuualueet, mahdollinen osallistuminen 
aamu- ja iltapäivätoimintaan ja yhteistyö kodin kanssa. Oppiaineista, joissa oppilaalla on 
yksilöllistetty oppimäärä, kuvataan oppiaineen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja seuranta- ja 
arviointitavat ja ajankohdat.  
 
Lisäksi HOJKS:aan merkitään arviointiin osallistuneet henkilöt, suunnitelman laadintapäivä 
sekä päivämäärät, jolloin HOJKS:n toteutumista arvioidaan ja tarkistetaan seuraavan 
kerran. Mikäli oppilaan tilanteessa tapahtuu muutoksia HOJKS tarkistetaan vastaamaan 
oppilaan tuen tarvetta. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa, lokakuun 
loppuun mennessä. Oppilaan edistymistä ja HOJKS:n mukaisia tukitoimia, niiden 
vaikuttavuutta ja riittävyyttä, arvioidaan vuosittain oppilaan arviointikeskusteluissa tammi-
helmikuussa. 
 
Allekirjoitusten jälkeen toinen kappale annetaan kotiin ja toinen arkistoidaan koululle. 
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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 oppimisvaikeuksien tullessa esille, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. 
Tukiopetusta annetaan oppilaalle oppimisen kannalta tarpeellinen määrä. Pitkäaikaisen 
sairastelun jälkeen oppilas voi tarvita lyhytaikaista tukiopetusta monessa aineessa. 
Toisaalta tukiopetusta voi saada pitkäjakoisesti viikoittain vaikkapa matematiikassa. 
Tukiopetusta annetaan tuen kaikilla, yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tasoilla.  
 
Opetus voi tapahtua yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Tukiopetusta voidaan antaa 
samanaikaisopetuksena koulupäivän aikana omassa luokassa tai luokan ulkopuolella. 
Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan työparina toimii vapaana oleva luokan- aineen- tai 
erityisopettaja. Oppilasta ei oteta tukiopetustunnille taito- ja taideaineiden tunneilta. Mikäli 
mahdollista, opettaja voi järjestää oppilaalle tukiopetusta ennen koulua tai koulupäivän 
jälkeen.  
 
Tukiopetuksesta ja sen järjestämisestä sovitaan yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa 
sekä tarvittaessa muiden opettajien kanssa. Tukiopetuksesta vastaa yleensä ainetta 
opettava opettaja. Luokanopettaja ottaa yhteyttä vanhempiin sähköpostitse tai puhelimella 
tukiopetuksen järjestämisestä. Aineenopettaja (esimerkiksi kieltenopettaja) sopii asiasta 
luokanopettajan kanssa ja on sitten itse yhteydessä oppilaan kotiin. Myös huoltaja voi 
tehdä aloitteen tukiopetuksen järjestämiseksi esimerkiksi silloin, jos oppilaan kotitehtävien 
tekeminen ei tahdo onnistua ilman jatkuvaa apua.  
 
Ennakoiva tukiopetus on yksi tehokas tukiopetuksen muoto oppilaille, joilla on oppimisen 
ongelmia. Siinä oppilaan kanssa käydään etukäteen tulevaa uutta asiaa läpi. Näin 
luokassa tapahtuva opetus on jo oppilaalle tuttua ja asiaan pääsee nopeammin kiinni. 
Tämä tukee oppilaan itsetuntoa ja ehkäisee epäonnistumisen tuomaa pettymystä ja 
motivaationlaskua. Yleensä tukiopetuksessa pyritään hyödyntämään lapsen 
henkilökohtaisia vahvuuksia ja keinoja oppia ja hahmottaa uusia asioita. Materiaalit ja 
menetelmät voivat olla erilaisia kuin muun luokan parissa.  

Tukiopetus tuen eri tasoilla 

Tukiopetustarve yleisen tuen aikana voi johtua poissaoloista tai tilapäisestä oppimiseen ja 
koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista. Jokaisen opettajan velvollisuus on seurata 
oppilaiden koulunkäyntiä, kasvua ja mahdollista tuen tarvetta. 
 
Ennen tehostetun tuen aloittamista pedagogisessa arvioissa arvioidaan yleisen tuen 
aikana saadun tukiopetuksen vaikutus ja riittävyys. Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan 
kirjataan oppilaalle järjestettävä säännöllinen tukiopetus ja sen tavoitteet ja järjestäminen. 
Edelleen tukiopetus toimii myös tilapäisapuna poissaolojen yhteydessä. 
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Ennen erityisen tuen päätöstä pedagogisessa selvityksessä arvioidaan aiempi tukiopetus 
ja sen riittävyys. Erityisen tuen aikana järjestettävä säännöllinen tukiopetus kirjataan 
HOJKS:iin. Edelleen tukiopetus toimii myös tilapäisapuna poissaolojen yhteydessä  
 
Jokaiselle vuosiluokalle varataan tukiopetuskiintiö. Sitä voidaan tarpeen tullen lisätä 
opettajakunnan esityksestä johtokunnan hyväksynnällä. 

5.1.2 Osa-aikainen erityisopetus 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan ja koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-
aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Sillä voidaan parantaa oppilaan 
oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimiseen liittyvien ongelmien kasvua. Osa-aikaista 
erityisopetusta annetaan kaikilla tuen eri tasoilla.  
 
Osa-aikaista erityisopetusta annetaan silloin, kun oppilaalla on esimerkiksi kielellisiä tai 
matemaattisia oppimisen ongelmia. Oppilaalla voi olla myös tarkkaavaisuus- tai 
käytösongelmia, jolloin opiskelu välillä pienemmässä ryhmässä on hyväksi ja tukee 
oppimista.  
 
Koulumme luokanopettajalla on erityisopettajan pätevyys ja hän toimii samalla koulumme 
laaja-alaisena erityisopettajana. Mikäli luokissa on tiedossa olevaa tuen tarvetta, 
lukujärjestykseen suunnitellaan luokalle oma kiinteä tunti osa-aikaiseen erityisopetukseen. 
Tämän lisäksi osa-aikaista erityisopetusta järjestetään tarpeen vaatiessa. Opetus voi 
tapahtua yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Se voi olla samanaikaisopetusta luokassa 
oman opettajan kanssa tai erillisessä tilassa. Erityisopetus pyritään järjestämään oppilaan 
koulupäivän aikana. Mikäli se ei ole mahdollista osa-aikainen erityisopetus sijoitetaan 
oppilaan koulupäivän alkuun tai loppuun.  
 
Erityisopettaja tekee jatkuvaa yhteistyötä muiden opettajien kanssa. Varsinkin 
koulussamme, jossa laaja-alainen erityisopettaja on kiinni omassa luokassaan, 
erityisopettajan työ tiimin osana, luokanopettajan tukena ja konsultoijana korostuu. 
Yhdessä pohtimalla pyritään löytämään keinoja oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin 
tukemiseen. Osa-aikainen erityisopetus kulkee yleisopetuksen rinnalla tukien. Opettajien 
välisissä yhteisissä keskusteluissa pyritään löytämään ratkaisuja ongelmatilanteisiin ja 
ongelmien kerääntymisen ennaltaehkäisyyn.  
 
Luokanopettaja on jo keväällä yhteydessä koulutulokkaiden vanhempiin ja oppilaiden 
esikouluryhmiin. Mikäli näissä keskusteluissa tulee esille kasvuun ja mahdollisesti 
koulunkäynnin aloittamiseen liittyviä ongelmia, keskustelevat luokanopettaja ja laaja-
alainen erityisopettaja mahdollisten tukitoimien tarpeellisuudesta, aloittamisesta ja 
määrästä. Laaja-alainen erityisopettaja tutustuu koulutulokkaisiin viimeistään syksyllä, 
lukuvuoden alussa. Luokanopettajan kanssa yhdessä kartoitetaan oppilaiden tuen tarpeet 
jo alkuvaiheessa. 
 
Laaja-alaisen erityisopettajan tehtäviin kuuluu myös puheopetuksen järjestäminen. Koska 
erityisopettajalla ei ole riittävästi aikaa kaikille puheopetusta tarvitseville, antaa hän myös 
neuvoja ja konsultaatioita luokanopettajille ja syksyllä ohjeistaa vanhempia 
vanhempainilloissa äänteiden kotiharjoitteluun. Sovituin väliajoin oppilas vanhempineen 
käy erityisopettajan luona tarkistuttamassa äänteen harjoittelun edistymistä ja hakemassa 
lisäohjeita. 
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Luokanopettaja toimii pääsääntöisesti tiedottajana koteihin osa-aikaisesta 
erityisopetuksesta. Siirryttäessä tehostettuun tai erityiseen tukeen ja niiden aikana 
erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajan ja huoltajien kanssa yhdessä. Myös 
vuosittaisissa arviointikeskusteluissa voi erityisopettaja olla tarvittaessa mukana. 

Osa-aikainen erityisopetus tuen eri tasoilla 

Yleiseen tukeen kuuluvassa osa-aikaisessa erityisopetuksessa pyritään vahvistamaan 
oppimiseen tarvittavia perustaitoja ja huomamaan tuen tarvitsijat ennen ongelmien 
kasaantumista. Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajan kanssa 
keskustelemalla ja konsultoimalla. Luokanopettajan tai vanhemman pyynnöstä järjestetään 
tarpeen vaatiessa osa-aikaista erityisopetusta.  
 
Ennen tehostettuun tukeen siirtymistä pedagogisessa arviossa arvioidaan oppilaan yleisen 
tuen aikana saama osa-aikainen erityisopetus ja sen riittävyys. Tehostetun tuen aikana 
oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen ajankohta, määrä 
ja tavoitteet. Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajan kanssa 
keskustelemalla ja konsultoimalla. Oppilaille, jotka kuuluvat tehostetun tuen piiriin, 
järjestetään lukujärjestykseen kiinteä aika osa-aikaiseen erityisopetukseen. 
 
Ennen erityiseen tukeen siirtymistä oppilaan aiemman osa-aikaisen erityisopetuksen 
riittävyys sekä tarve arvioidaan pedagogisessa selvityksessä. Erityisen tuen aikana 
järjestettävä osa-aikainen erityisopetus ja sen tavoitteet kirjataan oppilaan HOJKS.iin. 
Laaja-alainen erityisopettaja tekee yhteistyötä luokanopettajan kanssa keskustelemalla ja 
konsultoimalla. Oppilaille, jotka kuuluvat erityisen tuen piiriin, järjestetään 
lukujärjestykseen kiinteä aika osa-aikaiseen erityisopetukseen. 

5.1.3 Erityisopetus 

Joensuun steinerkoulussa erityisen tuen piiriin kuuluvan oppilaan opetus järjestetään 
pääosin normaaliluokissa, HOJKS:in mukaisin yksilöllisin järjestelyin ja tuin. Koska laaja-
alaisella erityisopettajalla ei ole mahdollisuus työskennellä oppilaan kanssa useita kertoja 
viikossa, luokanopettajan merkitys opetuksen eriyttäjänä korostuu. Luokanopettaja saa 
tukea ja konsultaatioita erityisopettajalta. Osa-aikaista erityisopetusta pyritään 
järjestämään tarvittava määrä.  
 
Mikäli oppilaalla on tarve yksilöllistettyyn oppimäärään useammassa aineessa, ei 
koulullamme ole resursseja vastata tuen tarpeeseen. Mikäli moniammatillinen 
oppilashuoltoryhmä on sitä mieltä, että oppilas tarvitsee vahvempaa tukea ja että oppilaan 
edun mukaista olisi opiskella pienryhmässä, keskustellaan asiasta vanhempien kanssa ja 
vuosirehtori ottaa yhteyttä oppilaan kotikuntaan pienryhmäpaikan järjestämiseksi.  
 
Luokanopettaja vastaa yhteistyöstä kotien kanssa. Erityisopettaja on mukana HOJKS:n 
teossa ja päivityksissä. HOJKS päivitykset tapahtuvat vuosittain lokakuun loppuun 
mennessä. Oppilaan arviointikeskusteluissa tammi-helmikuussa arvioidaan myös 
HOJKSin toteutumista ja tukitoimien riittävyyttä ja vaikuttavuutta. Myös niissä 
keskusteluissa erityisopettaja on tarvittaessa paikalla.  
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5.1.4 Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen 

Oppilaan koulunkäynnin tuen ensisijaisena tavoitteena on että oppilas suoriutuu yleisen tai 
tehostetun tuen avulla oppiaineiden yleisistä oppimääristä. Yleisopetusta eriyttämällä 
voidaan oppilaan kanssa keskittyä vain keskeisimpään oppisisältöön ja käyttää sen 
opiskeluun enemmän aikaa. Mikäli näiden keskeisiin sisältöihin liittyvien tavoitteiden 
saavuttaminen ei tuesta huolimatta ole mahdollista, voidaan yhden tai useamman 
oppiaineen oppimäärä yksilöllistää. Yksilöllistämiseen ei lähdetä kevyin perustein. 
Huoltajalle ja ylemmillä luokilla myös oppilaalle selvitetään tarvittaessa jo tehostetun tuen 
aikaisissa arviointitapaamisissa yksilöllistettyjen oppimäärien mahdollinen merkitys jatko-
opintoihin siirryttäessä.  
 
Oppiaineen yksilöllistäminen merkitsee oppilaan oppimiselle asetettavien tavoitteiden 
määrittelemistä hänen omalle tasolleen sopivaksi. Tavoitteena on tukea oppilaan 
oppimismotivaatiota keskittymällä olennaiseen ja antamalla aikaa oppimiseen. 
Tavoitteiden tulee olla kuitenkin oppilaalle riittävän haasteellisia. Yksilöllistämisen 
perusteina eivät voi olla kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot, motivaation puute tai 
puutteellinen opiskelutekniikka sinänsä vaan näitä seikkoja on pyrittävä tukemaan muulla 
tavalla. Motivaation puute voi toki johtua oppilaalla olevista laajemmista oppimisen 
ongelmista.  
 
Mikäli oppilas on saanut tehostettua tukea eikä tuki näytä riittävältä edes 
arviointikeskusteluissa sovittujen lisätukitoimien jälkeen, luokanopettaja tai oppiaineen 
opettaja ottaa asian puheeksi asiaan liittyvien oppilasta opettavien opettajien kesken. 
Luokanopettaja on yhteydessä oppilaan huoltajiin. Luokanopettaja erityisopettajan ja 
muiden oppilasta opettavien opettajien avulla tekee oppilaasta kirjallisen pedagogisen 
selvityksen, jossa arvioidaan tehostetun tuen riittävyys. Jos tehostettu tuki todetaan 
riittämättömäksi, oppiaine yksilöllistetään. Selvityksessä mietitään erikseen kunkin 
oppiaineen kohdalta oppilaan mahdollisuudet opiskella sitä yleisen oppimäärän 
mukaisesti. Pedagogisen selvityksen ja asiantuntijalausunnon pohjalta tehdään erityisen 
tuen päätös ja HOJKS (tarkemmin kappaleissa 4.3 ja 4.5.2). 
 
Jos yksilöllistettävien oppiaineiden määrää on tarpeen myöhemmin lisätä tai vähentää, 
tehdään uusi pedagoginen selvitys ja uusi erityisen tuen päätös HOJKSin päivitys- tai 
arviointikeskusteluun vastuuhenkilöiden toimesta.  
 
Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt, oppimisen seuranta ja arviointi 
ja pedagogiset ratkaisut kuvataan oppilaan HOJKSissa. Kunkin oppiaineen opettaja laatii 
nämä HOJKSin sisällöt. Yksilöllistetyn oppimäärän tavoitteet ja sisällöt johdetaan oppilaan 
luokka-astetta vastaavista tavoitteista ja sisällöistä. Usein mukaan otetaan myös alempien 
luokkien tavoitteita ja sisältöjä sovellettuina.  
 
Jos oppilas opiskelee yksilöllistettyjen oppimäärien mukaan, varustetaan kyseisen 
oppiaineen sanallinen arvio ja numeroarviointi tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja -kohtaan 
laitetaan maininta siitä, että oppilas on opiskellut kyseiset aineet yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan. 
 
Oppimäärän yksilöllistäminen on ensisijainen vaihtoehto ennen vapauttamista oppimäärän 
suorittamisesta. Vapauttamiseen tulee olla erityisen painavat syyt, jotka käsitellään 
oppilashuoltoryhmässä asiantuntijalausunnon pohjalta. Tarvittaessa vuosirehtori tekee 
vapauttamisesta hallintopäätöksen. Jos oppilas on vapautettu jonkin aineen opiskelusta, 
järjestään hänelle sillä aikaa muuta opetusta tai toimintaa. Oppilas voi saada esimerkiksi 
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tarvittaessa vapautettujen tuntien aikana osa-aikaista erityisopetusta oppiaineissa, joissa 
on tuen tarvetta.  
 
Joensuun steinerkoulussa oppilaat aloittavat 1. luokalta leikinomaisesti kaksi A-kieltä, 
englannin ja ruotsin. Ruotsinkieli on ylimääräinen ja vapaaehtoinen, jonka kuitenkin 
toivomme ja kannustamme oppilaiden aloittavan. Mikäli oppilaalla ilmenee kielellisiä 
ongelmia ja kahden vieraan kielen opiskelu tuntuu liian haastavalta, voidaan ruotsinkieli 
jättää pois ja pitää tilalla äidinkielen tai englanninkielen tukiopetusta tai osa-aikaista 
erityisopetusta. Tällöin oppilas aloittaa ruotsinkielen opiskelun seitsemännellä luokalla B1-
kielenä. Tämä ylimääräisen A-ruotsin poisjättäminen ja muuttaminen muiden aineiden 
opetukseksi ei edellytä hallintopäätöstä vaan on sovittavissa huoltajien kanssa.  

5.1.5 Pidennetty oppivelvollisuus 

Jos lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei 
ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus oppilaalla vuotta 
perusopetuslaissa säädettyä aiemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi pidennetyn 
oppivelvollisuuden piirissä olevalle kestää yhden tai kaksi vuotta. Tarkoitus on vahvistaa 
oppimisvalmiuksia niin, että oppilas selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa 
mahdollisimman hyvin.  
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat vaikeasti vammaiset lapset. Heitä on muun 
muassa näkö- ja kuulovammaiset sekä ruumiillisesti ja henkisesti vaikeasti vammaiset ja 
kehityksessään viivästyneet lapset. Pidennetyn oppivelvollisuuden syynä voi olla myös 
vaikea sairaus. Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta tehdään pääsääntöisesti ennen 
oppivelvollisuuden alkua. Lapselle tehdään tällöin myös päätös erityisestä tuesta. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden lapsella on oikeus saada esiopetusta jo sen vuoden 
syksystä alkaen kun hän täyttää viisi vuotta. Päätös oppivelvollisuuden pidennyksestä 
tarvitaan jo ennen esiopetuksen alkua, jotta oikeus siihen voi toteutua.  
 
Joensuun steinerkoulussa on rajalliset mahdollisuudet vastata erityisen tuen tarpeeseen. 
Koulumme on vanha puurakennus, jossa on portaita, ahtaita oviaukkoja ja sosiaaliset tilat 
ahtaita. Mikäli oppilas tarvitsee vammansa vuoksi liikkumiseensa apuvälineitä ja normaalia 
enemmän tilaa tai mikäli hän vammansa tai kehityksensä viivästymisen takia tarvitsee 
jatkuvaa tukea, henkilökohtaista avustajaa tai pienluokkaopetusta, ei koulumme ole 
oppilaan edun mukainen eikä riittäviä tukipalveluja voida oppilaalle taata.  
 
Jos lapsi kuuluu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ja vanhemmat toivovat lasta 
kouluumme, on yhteistyön tekeminen vanhempien ja esikouluopettajien kanssa aloitettava 
hyvissä ajoin. Yhteistyön pitää olla avointa ja kaikilla oltava selkeä käsitys sekä oppilaasta, 
että siitä, millaiseen kouluun oppilasta ollaan tuomassa. Yhteistyöstä koulun puolelta 
vastaa tuleva luokanopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. Kaikkien yhteistyötä 
tekevien osapuolien mielessä on oltava ensisijaisesti oppilaan etu. 
 
Mikäli pidennetyn oppivelvollisuuden ja erityisen tuen piiriin kuuluva oppilas aloittaa 
koulussamme, varataan hänelle tietty viikoittainen aika osa-aikaisen erityisopetukseen ja 
annetaan muuta tarvittavaa koulunkäynnin tukea. Erityisopettaja, luokanopettaja ja 
vanhemmat tekevät tiivistä yhteistyötä oppilaan koulunkäynnin seuraamiseksi ja 
tukemiseksi. Mikäli koulu ei näytä olevan oppilaan oppimisen kannalta oikea vaihtoehto, 
mietitään vanhempien kanssa yhdessä jatkotoimenpiteistä. Vuosirehtori on tarvittaessa 
yhteydessä oppilaan kotikuntaan pienryhmäpaikan osalta. 
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Pidennetty oppivelvollisuus voidaan järjestää kolmella vaihtoehtoisella tavalla. Lapsi voi 
käydä ennen koulun aloittamista kaksi vuotta esiopetuksessa (aloittaa esiopetuksen vuotta 
normaalia aiemmin), lapsi voi mennä normaalisti kuusivuotiaana esikouluun ja sen jälkeen 
kouluun tai lapsi aloittaa esikoulun kuusivuotiaana, käy sitä kaksi vuotta ja menee kouluun 
vuotta normaalia myöhemmin.  
 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalle, erityistä tukea saavalle oppilaalle laaditaan 
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS esiopetuksen 
alkaessa. Oppilas opiskelee yleisopetuksen ryhmässä eri tukimuodoilla tuettuna. 
Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva lapsi ei aloita koulussamme 1. luokalla kahta 
A-kieltä, joten sen tilalla oppilas saa tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.  
 
Jos oppilas ei enää kuulu pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, vuosirehtori tekee 
oppilashuoltoryhmän tuella päätöksen pidennetyn oppivelvollisuuden päättymisestä ja 
oppilas siirtyy yleisen oppivelvollisuuden piiriin.  

5.2 OHJAUKSELLINEN JA MUU TUKI 

5.2.1 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

Tämä kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus on 
suunniteltu yhteistyössä oppilashuoltoryhmän jäsenten ja johtokunnan kanssa. Vastuu 
lapsesta ja lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta on ensisijaisesti vanhemmilla ja 
kodilla. Koulu pyrkii rakentamaan toimivat suhteet sekä isään että äitiin. Koulun tehtävänä 
on auttaa vanhempia heidän kasvatustyössään ja kantaa vastuu oppilaasta 
kouluyhteisössä. 
 
Joensuun steinerkoulussa tehdään tiivistä yhteistyötä kotien kanssa. Yhteistyö alkaa jo 
silloin, oppilas ilmoitetaan kouluun. Tulevien koululaisten vanhemmat saavat yhteisessä 
vanhempainillassa tietoa koulustamme, steinerpedagogiikasta ja tutustuvat samalla 
toisiinsa, koulurakennukseen ja tulevaan luokanopettajaan. Opettaja sopii vanhempien 
kanssa ajan, jolloin hän haastattelee vanhempia ja keskustelee tulevan ekaluokkalaisen 
lapsuuteen, kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista. Syksyllä ensimmäisen luokan 
opettaja vierailee oppilaan kotona. Kotivierailu auttaa myös lasta ymmärtämään, että 
kouluasiat ja kotiasiat kuuluvat yhteen. Tästä syystä vierailu on erityisen tärkeää oppilaan 
ja opettajan väliselle suhteelle. Vanhemmat kotona ja opettajat koulussa toimivat lapsen 
kanssa toisistaan eroavissa ympäristöissä. Tällöin näkökulma lapsen elämään on 
erilainen. Alkuajan tiiviillä ja monipuolisella yhteistyöllä sekä vanhempien ja opettajan 
näkemys lapsesta laajenee. Näillä oppilaan koulunkäynnin alkuajan yhteistyömuodoilla 
pyritään luomaan luonteva ja läheinen koti-koulu-suhde.  
 
Ensimmäisen luokan yhteistyömuotojen jälkeen opettaja tapaa vanhempia vuosittain 
vanhempainilloissa, joita on ainakin kolme kertaa lukuvuodessa. Vanhempainilloista 
pyritään ilmoittamaan hyvissä ajoin lukuvuoden alun tiedotuslehdessä, jotta kaikilla 
vanhemmilla olisi aikaa järjestää tilaa tapaamiselle. Tammi-helmikuussa opettaja ja 
vanhemmat tapaavat toisensa oppilaan arviointikeskustelussa. Ensimmäisen kolmen 
vuoden aikana arviointikeskustelussa ovat paikalla vain opettaja ja huoltaja. Neljänneltä 
luokalta alkaen myös oppilas itse on mukana arviointikeskustelussa. Tapaamisten lisäksi 
opettaja ja vanhemmat ovat yhteydessä puhelimitse, kirjeitse ja sähköpostitse aina 
tarpeen vaatiessa. Luokanopettajat pyytävät vanhempia mukaan myös retkille huoltajiksi. 
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Retkillä vanhemmat ja opettajat tutustuvat toisiinsa eri ympäristössä. Myös lapselle on 
usein mukavaa, että vanhempi on mukana koulun toiminnassa. 
 
Koulunkäynnin alun lisäksi yhteistyön merkitys korostuu perusopetuksen päättövaiheessa. 
Kahdeksannen luokan keväällä luokanopettaja ja oppilaanohjaaja pitävät vanhemmille 
vanhempainillan jatkokoulutukseen liittyvistä kysymyksistä. Oppilas ja huoltaja voivat sopia 
sen lisäksi yhteisen ajan oppilaanohjaajan kanssa jatkokoulutukseen liittyvien kysymysten 
ja ongelmien selvittämiseksi. Tarvittaessa pyydetään apua oppilashuollon eri 
asiantuntijoilta.  
 
Koulumme kannatusyhdistyksen hallituksen muodostavat vanhemmat. Kuukausittain 
johtokunnan kokouksissa hallitus ja opettajakunta keskustelevat ja päättävät koulun 
asioista yhdessä. Tällöin keskustellaan avoimesti koulussa tapahtuvista asioista ja 
ongelmatilanteista ja vanhemmat saavat tuoda ideoita ja parannusehdotuksia koulun 
arkeen. Myös tämä on koulullemme tärkeä yhteistyömuoto kotien kanssa. Joka kevät 
koteihin lähetetään kysely, jossa vanhemmat voivat muun muassa arvioida koulun 
tiedottamista, ilmapiiriä, opetusta, kerhotoimintaa, yhteisiä juhlia ja muita tapahtumia sekä 
antaa ideoita asioiden parantamiseksi. Kyselyt käydään läpi ensin opettajakunnan 
keskuudessa ja sitten johtokunnassa. Koteihin lähetetään sähköpostitse koonti kyselyn 
tuloksista. Lukuvuoden aikana järjestetään juhlia, retkiä, luentoja ja talkoopäiviä, jotka 
toimivat luontevina yhteistyökenttinä koulun ja kodin välillä.  

Tiedottaminen 

Steinerpedagogiikan ideoista, eroista ”normaalikouluun”, tavoitteista ja menetelmistä 
kertominen on koulumme tärkeä tehtävä. Tavoitteena on, että jo kouluun ilmoitettaessa 
vanhemmat olisivat tietoisia siitä, millaiseen kouluun lapsi on tulossa. Koulullamme 
järjestetään joka marraskuu lauantaina Martin pajapäivät, joka on kaikille avoin 
oppilaidemme koulupäivä. Pajapäivän aikana pidetään kaikille avoimia pieniä askartelu- tai 
taidepajoja sekä lyhyitä luentoja ja keskustelutilaisuuksia steinerpedagogiikasta. 
Tammikuussa on koulussamme toinen lauantai-työpäivä, ja silloin koulullamme on myös 
avoimet ovet. Oppilaille pidetään mahdollisimman tavallisia tunteja, joita vierailijat 
pääsevät seuraamaan. Päivän aikana pidetään jälleen lyhyitä luento- ja 
keskustelutilaisuuksia. 
 
Koulumme toiminnasta tiedotetaan myös tilaisuuksissa jaettavilla esitteillä sekä 
sanomalehden välissä jaettavalla koulustamme kertovalla esitteellä. Olemme mukana 
myös Joensuu yö -tapahtumassa kertomassa oppilaidemme kanssa koulumme 
toiminnasta. Steinerpedagogiikkaa tuodaan yleiseen tietoon myös kansalaisopiston kautta 
järjestettävillä eri suuruisilla luennoilla ja kursseilla. Luennot on suunnattu kaikille asiasta 
kiinnostuneille, kuten vanhemmille, opiskelijoille ja opettajille.  
 
Koulun tiedostuslehti Lyhty ilmestyy syksyllä ja kevätlukukauden alussa. Lehdessä 
informoidaan vuoden työ- ja loma-ajoista, juhlista, myyjäisistä ja muista tulevista 
tapahtumista. Lehdestä löytyy tietoa koulusta, opetuksesta, ohjauksesta, tukitoimista, 
kerhotoiminnasta ja kannatusyhdistyksestä sekä koulumme pelisäännöt ja ruokalista. 
Lehdessä annetaan ohjeet oppilaan poissaolojen ilmoittamiseen sekä kerrotaan yleisesti 
yksittäisen oppilaan tuen järjestämiseen liittyvistä toimintamalleista ja salassapitoasioista. 
Siinä kerrotaan yhteystiedot koulun henkilökunnalle, kannatusyhdistyksen hallituksen ja 
oppilashuollon ihmisille. Lehteä ovat tekemässä opettajakunta ja kannatusyhdistys, 
tarvittaessa myös oppilashuollon ihmiset. Opettajat valitsevat keskuudestaan 
vastuuhenkilön, joka yhdessä koulusihteerin kanssa kokoaa lehden.  
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Syksyn ensimmäisessä vanhempainillassa luokanopettaja kertoo vanhemmille tulevan 
lukuvuoden opetussuunnitelmasta, arvioinnista ja tukimuodoista. Yhdessä voidaan miettiä 
luokalle tärkeitä kasvatuksellisia tavoitteita ja keinoja. Luokanopettajat tiedottavat 
säännöllisesti koulun ja luokan tapahtumista oppilaiden koteihin kirjeitse repussa kulkevan 
”kirjekyyhkyn” avulla. Tiedotteet laitetaan myös sähköpostitse, jolloin varmasti kaikki 
vanhemmat sen saavat tiedon käsiinsä. Koulusihteeri tiedottaa vanhempia tulevista 
yhteisistä tapahtumista, talkoista ja myyjäisistä vielä erikseen.  
 
Opettajat ja huoltaja ovat tiiviissä yhteistyössä oppilaan yksilöllisen tuen järjestämisen eri 
vaiheissa. Tätä yhteistyötä on tarkemmin kuvattu luvun 4 (oppimisen ja koulunkäynnin 
tuki) eri kappaleissa. Käsiteltäessä yksittäisen oppilaan tukeen liittyviä asioita huoltajalle 
annetaan tietoa tiedon käsittelyyn, tiedonsaantiin ja -luovuttamiseen sekä salassapitoon 
liittyvissä kysymyksissä. Huoltajan kanssa käydään läpi esimerkiksi huoltajan yksilöidyn 
kirjallisen suostumuksen merkitys oppilasta koskevan asian käsittelyssä. Yhteistyön 
merkitystä oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa korostetaan.   

Toimintatavat oppilaan poissaolojen yhteydessä 

Luokanopettajat pitävät kirjaa oppilaan poissaoloista. Vanhempien velvollisuus on 
tiedottaa oppilaan sairastumisesta johtuvasta poissaolosta etukäteen joko soittamalla, 
tekstiviestillä tai sähköpostitse. Vastuu tiedottamisesta on vanhemmalla, ei oppilaalla. 
Oppilaan oma ilmoitus ei ole riittävä. Mikäli luokanopettaja ei tiedä oppilaan poissaolon 
syytä, ottaa hän jo samana päivänä yhteyttä kotiin asian selvittämiseksi. 
 
Mikäli oppilas tarvitsee vapaata koulusta muun kuin sairastumisen takia, tulee huoltajan 
pyytää lupaa kirjallisesti mahdollisimman ajoissa. Luokanopettaja voi myöntää vapaan 
kolmen päivän ajaksi. Mikäli kysymyksessä on pidempi aika, lupaa pitää pyytää 
vuosirehtorilta.  
 
Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, luokanopettaja, avustaja tai koulusihteeri soittaa 
oppilaan huoltajalle ja pyytää hakemaan hänet kotiin mahdollisimman pian. Tällä välin 
avustaja pitää huolta oppilaasta.  
 
Poissaoloajan koulutehtävien selvittäminen kuuluu oppilaalle ja vanhemmille. Mikäli 
oppilas pystyy tekemään vihkotyötä ja kotitehtäviä sairastamisen aikana, pyritään hänelle 
toimittamaan siihen tarvittavat ohjeet ja materiaali kotiin yhteistyössä vanhempien ja 
opettajan kanssa. Kouluun paluun jälkeen asiat, jotka koulussa on opiskeltu oppilaan 
sairaspoissaolopäivien aikana, käydään oppilaan kanssa läpi tarvittaessa tukiopetuksessa 
tai osa-aikaisessa erityisopetuksessa. Jos oppilas on ollut poissa muun syyn takia, vastuu 
poissaoloajan asioiden selvittämisestä, opettamisesta ja vihkotyön tekemisestä kuuluu 
vanhemmille.  
 
Oppilaan poissaoloaikana pidettyjen kokeiden ja kertausten suorittamisesta sopivat ainetta 
opettava opettaja, oppilas ja vanhemmat keskenään.  

5.2.2 Ohjauksen järjestäminen 

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada koulussa opetuksen lisäksi myös ohjausta. 
Ohjauksella on tarkoitus tukea oppilaan onnistumista, vahvistaa opiskelutaitoja ja 
itseohjautuvuutta sekä kehittää oppilaan valmiuksia omien valintojen tekoon 
perusopetuksen aikana ja siirryttäessä toiselle asteelle. Ohjauksen avulla pyritään 
vahvistamaan oppilaan yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia ja ottaa vastuuta erilaisissa 
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ryhmissä. Sillä pyritään myös osaltaan ehkäisemään oppilaiden syrjäytymistä ja 
edistämään oppilaiden tasa-arvoa. Luokilla 7-9 työelämään tutustuminen, tulevaisuuden 
vaihtoehtojen kartoittaminen ja oman jatkon suunnittelu ovat keskeisiä ohjauksen sisältöjä. 
Ohjauksen järjestämisestä, tavoitteista ja sisällöistä löytyy tarkemmin tietoa luvusta 7.21.  
 
Oppilas saa ohjausta ryhmissä ja tarvittaessa henkilökohtaisesti. Luokanopettaja ja 
aineenopettajat ohjaavat oppilasta oppiaineiden opiskelussa. Oppilaanohjauksen 
päävastuu luokilla 1-8 on luokanopettajalla. 7. luokalta alkaen oppilaanohjaaja on 
luokanopettajan tukena. 9. luokalla oppilaanohjauksesta vastaa pääasiassa 
oppilaanohjaaja. Mahdollisimman kattavan ohjauksen järjestämiseksi opettajat toimivat 
jatkuvassa yhteistyössä keskenään ja vanhempien kanssa sekä tarvittaessa 
oppilashuoltoryhmän kanssa. 
 
7–9-luokalla oppilaanohjauksen tarkoituksena on myös tukea oppilasta jatko-opiskelu- ja 
työelämäänsuuntautumisvalinnoissaan. Tästä syystä koululle kutsutaan työelämän 
edustajia kertomaan työnsä kuvasta ja vaatimuksista. Oppilaat voivat myös tehdä 
tutustumiskäyntejä erilaisille työpaikoille ja osallistua työprojekteihin. Tutustumiskäyntejä 
tehdään myös erilaisiin jatko-koulutuspaikkoihin. Oppilaanohjaaja huolehtii, että koululla on 
tarjolla esitemateriaaleja eri jatkomahdollisuuksista monipuolisesti.  
 
Työelämään tutustuminen (TET) alkaa jo 7. luokalta. Silloin oppilaat ovat keväällä 
lyhyessä työharjoittelussa kahden päivän ajan. 8. luokalla työharjoitteluaika kestää viikon. 
Myös se on kevätlukukauden aikana. 9. luokan viikon mittainen työharjoitteluaika on syys–
lokakuun aikana. Työharjoittelupaikka järjestetään luokanopettajan tai oppilaanohjaajan ja 
oppilaan yhteistyöllä. Työelämään tutustuminen on kuvattu tarkemmin luvussa 7.21. 
 
Oppilaita ja heidän huoltajiaan tiedotetaan koulumme valinnaisainemahdollisuuksista ja 
niiden sisällöistä, merkityksestä ja jatkosta 6. luokan keväällä pidettävässä 
vanhempainillassa. Tulevista valinnaisainevalinnoista keskustellaan myös luokkien 7–8 
keväällä. Luokanopettaja auttaa tarvittaessa oppilasta miettimään hänelle sopivia 
valinnaisaineita yhdessä huoltajan kanssa. Valinnaisaineista kerrotaan enemmän luvussa 
7.20. 
 
Oppilaanohjauksesta ja oppilashuollosta annetaan tietoa vanhemmille ja oppilaalle 
mahdollisimman monipuolisesti syksyn tiedotelehdessä, kirjeillä, vanhempainilloissa ja 
yhteisissä palavereissa. Vanhemmilla on mahdollisuus neuvotella oppilaan koulunkäyntiin 
sekä valintoihin liittyvistä asioista, opettajien, oppilaanohjaajan ja oppilashuoltoryhmään 
kuuluvien henkilöiden kanssa. Monipuolisella palautteella kannustetaan ja ohjataan 
oppilaita ja heidän koulutyöskentelyään. 

Ohjaus tuen eri vaiheissa 

Osana oppilaan yleistä tukea opettajan tehtävänä on opetuksen lisäksi ohjata ja tukea 
oppilasta koulunkäyntiin, kasvuun, kehitykseen sekä osallisuuteen liittyvissä asioissa. 
Ohjaus liittyy kaikkiin opetustilanteisiin, oppiaineisiin ja arviointipalautteeseen. 
Monipuolisella palautteella pyritään kannustamaan ja ohjaamaan oppilasta 
koulunkäynnissään.  
 
Ennen tehostetun tuen aloittamista pedagogisessa arviossa arvioidaan oppilaan saama 
ohjaus. Tehostetun tuen ajan oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan ohjaukseen liittyvät 
tavoitteet ja toimenpiteet. Erityistä huomiota kiinnitetään oppilaan opiskelutavoissa ja -
taidoissa sekä yhteistyötilanteissa ilmeneviin ongelmiin. Tehostetun tuen aikana 
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ohjauksella pyritään vahvistamaan lisäksi oppilaan oppimismotivaatiota, itseluottamusta ja 
ymmärrystä opiskelun merkityksestä tulevaisuudelle.  
 
Ennen erityisen tuen päätöstä pedagogisessa selvityksessä arvioidaan oppilaan aiemmin 
sama ohjaus. Erityisen tuen ajan HOJKSiin merkitään myös ohjauksen tavoitteet ja 
toimenpiteet. Ohjauksen avulla jatketaan oppilaan opiskelu- ja yhteistyötaitojen 
vahvistamista sekä itseluottamuksen, opiskelumotivaation ja työelämätuntemuksen 
vahvistamista. Yhdeksännellä luokalla päättövaiheen ohjauksessa oppilaanohjaaja, 
oppilas ja vanhemmat tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä. Oppilaanohjaaja tuo 
oppilaalle ja vanhemmille esille oppilaalle soveltuvia jatko-opintomahdollisuuksia ja 
selvittää oppilaan tarvitseman tuen jatkumisen perusopetuksen jälkeen. Lisäksi 
tarvittaessa hyödynnetään myös muista oppilashuoltoon kuuluvia ammattilaisia.  

5.2.3 Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden järjestäminen 

Vammaisella ja muulla tukea tarvitsevalla on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämät perusopetuslain mukaiset tulkitsemis- ja avustajapalvelut. 
Näiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja 
mahdollisimman esteetön oppimisympäristö. Oppilas voi tarvita tulkitsemista esimerkiksi 
kuulovamman tai kielellisen erityisvaikeuden takia. Hän voi tarvita puhetta tukevia ja 
korvaavia kommunikaatiokeinoja, esimerkiksi erilaisia symbolijärjestelmiä puutteellisten 
kommunikaatiotaitojensa takia. Kielellisen vuorovaikutuksen mahdollisuus ja tukeminen 
kaikkina koulupäivinä edistää oppilaan kehitystä, sosiaalista kasvua ja osallisuutta 
kouluyhteisössä. Keskeistä on, että oppilas tulee ymmärretyksi omilla 
kommunikaatiotaidoillaan ja hänen taitojaan voidaan kehittää. Kieli on oppimisen väline ja 
kielen kehittyminen vaikuttaa ajattelun ja tunteiden kehitykseen ja oppilaan identiteetin 
muodostumiseen, olipa oppilaan kommunikaatiomenetelmä, kieli, mikä hyvänsä. 
 
Yksityisenä kouluna emme saa tulkitsemis- ja avustajapalveluita kunnalta, vaan 
palveluiden saamiseksi oppilaan tulisi käydä kunnan omaa peruskoulua. Tästä syystä 
koulumme ei järjestä tulkitsemispalveluja ja avustajapalveluiden järjestämismahdollisuudet 
ovat koulussamme rajalliset. 
 
Koulullamme on tällä hetkellä yksi ammattitaitoinen avustaja ja sen lisäksi meillä käy alan 
harjoittelijoita. Pyrimme myös tilapäisesti työllistämällä saamaan osaavia avustajia 
luokkimme. Tavoitteena on, että koulullamme toimisi kaksi ammattitaitoista 
koulunkäyntiavustajaa, jotka toimisivat osittain myös iltapäiväkerhossa.  
 
Mikäli oppilas, jolla on tarve jatkuvaan avustajapalveluun olisi tulossa kouluumme, täytyy 
luokanopettajan, erityisopettajan, huoltajien ja oppilashuollon tehdä ensin tiivistä 
yhteistyötä keskenään ja olla yhteydessä oppilaan kotikuntaan riittävän tuen järjestämisen 
mahdollisuuksien selvittämiseksi. Myös koulun fyysinen soveltuvuus oppilaalle on otettava 
huomioon. Sopivaa kouluratkaisua mietittäessä päällimmäisenä ohjenuorana on oltava 
oppilaan oma etu. Mikäli koulumme olisi oppilaan oppimisen kannalta hyvä ratkaisu ja 
avustajapalvelut järjestyisivät, oppilaan opettajat ja avustaja asiantuntijoiden avulla 
miettivät tukeen liittyvät ratkaisut yhdessä. Tuen järjestämiseen kuuluu myös luokkatilaan 
sijoittumiseen, oppimateriaaleihin ja mahdollisiin apuvälineisiin ja opettajien 
perehdyttämiseen liittyvät kysymykset.  
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Koulunkäyntiavustajan työnkuva 

Avustajan antaman tuen tulee edistää oppilaan itsenäistä selviytymistä ja omatoimisuutta 
sekä myönteisen itsetunnon kehittymistä. Avustaja voi toimia yksittäisen oppilaan kanssa 
tai avustaa koko opetusryhmää. Avustajan työn tavoitteena yksittäisen oppilaan kohdalla 
on tehdä itsestään mahdollisimman tarpeeton, eli että oppilas kykenee ottamaan yhä 
enemmän itse vastuuta oppimisestaan ja koulunkäynnistään. Opetusryhmää avustaessa 
avustaja auttaa, neuvoo ja pitää yllä työrauhaa opettajan kanssa yhdessä sovitulla tavalla. 
 
Oppilaskohtainen tuki voi olla osa- tai kokonaisaikaista. Avustaja voi olla oppilaan tukena 
tietyillä tunneilla, mutta esimerkiksi taito- ja taideainetunneilla hän voi vapautua muihin 
tehtäviin. Avustaja voi toisilla tunneilla tai osan tunnista olla yksittäisen oppilaan avustaja 
ja osan ajasta avustaa koko opetusryhmää. Opettajan vastuulle kuuluu opetuksen 
suunnittelu, toteutus ja arviointi. Avustaja toimii opettajan työparina ja oppilaiden 
oppimisen ja koulunkäynnin tukena. Opettaja ja avustaja voivat jakaa opetusryhmää osiin 
opettajan suunnitelmien mukaan. Avustaja osallistuu oppilaiden tuen suunnitteluun. 
 
Koulumme avustajat toimivat niissä luokissa, joissa syksyn suunnitelupalaverissa yhdessä 
sovitaan. Ensisijaisia ovat luokat, joissa on tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvia 
oppilaita. Avustaja toimii koulussamme myös aamuhoidossa ja iltapäivällä hän valvoo 
läksykerhoa. Avustaja osallistuu koulun retkille ja opettajankokouksien informatiiviseen 
osuuteen. Avustajan tehtäviin kuuluu myös koulun oppimateriaalien järjestyksen 
ylläpitäminen ja inventointi ennen uusia tilauksia. Tämän lisäksi hän osaltaan vastaa 
muista yhdessä sovituista tehtävistä työaikansa puitteissa.  

Avustaminen tuen eri vaiheissa 

Oppilas voi tarvita avustajapalveluita ilman, että hänellä on tarvetta muuhun tukeen. Tämä 
yleisen tuen piiriin kuuluva tarve voi olla lyhytaikainenkin. Avustajan tuella yksittäiselle 
oppilaalle tai opetusryhmälle voidaan kokonaan ehkäistä tehostetun tai erityisen tuen 
tarve. 
 
Ennen tehostun tuen aloittamista pedagogisessa arviossa arvioidaan oppilaan 
avustajapalveluiden tarve ja yleisen tuen aikana saadun avustuksen vaikutus ja riittävyys. 
Oppimissuunnitelmaan kirjataan oppilaan tarvitsemat avustajapalvelut, järjestäminen, 
tavoitteet ja seuranta. Avustajapalveluiden riittävyyttä seurataan ja oppimissuunnitelmaa 
tarvittaessa päivitetään tarpeen muuttuessa.  
 
Ennen erityisen tuen piiriin siirtymistä oppilaan saamat avustajapalvelut arvioidaan 
pedagogisessa selvityksessä. erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan 
avustajapalveluista ja HOJKS:ssa tukipalvelut, järjestäminen ja tavoitteet, vastuualueet ja 
niiden seuranta kuvataan. Erityisen tuen aikana oppilas usein tarvitsee myös yksilöllistä 
avustajapalvelua.  

5.2.4 Perusopetusta tukeva muu toiminta 

Aamuhoito ja iltapäiväkerho 

Aamu- ja iltapäivätoiminta on koulun ylläpitämä lapsiperheiden elämää helpottava 
tukimuoto. Toiminnan tarkoituksena on tarjota tuttu, turvallinen, rauhallinen ja virikkeellinen 
ympäristö koulupäivän alkuun ja jälkeen niille, jotka sitä tarvitsevat. Aamulla ohjaajina 
toimivat koulunkäyntiavustajat ja iltapäivällä iltapäiväkerho-ohjaajat. Koulullamme 
järjestettävä iltapäiväkerho on osa kaupungin alueella yleisesti tarjottavaa maksullista 
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iltapäiväkerhotoimintaa. Se on luonteeltaan suunnitelmallista ja tavoitteellista. 
Iltapäiväkerho on tarkoitettu pääasiassa 1–2-luokkalaisille. Mahdollisuuksien mukaan 
sinne voivat osallistua myös vanhemmat oppilaat, jos heillä on tarvetta järjestettyyn 
iltapäivätoimintaan. Aamuhoito alkaa klo 8 ja on tarkoitettu oppilaille, jotka tulevat kouluun 
aiemmin kuin koulu alkaa. Aamuhoito on kaikille oppilaille avoin ja maksuton.  

Muu kerhotoiminta 

Moni koulumme oppilas asuu lähialuetta kauempana ja joutuu usein odottamaan koulun 
jälkeen kyytejä kotiin. Tästä syystä koulunjälkeisellä kerhotoiminnalla on aitoa tarvetta. 
Koulumme hakee opetushallitukselta tukea kerhotoimintaan. Tällä rahalla järjestämme 
erilaisia eri ikäisille oppilaille suunnattuja kerhoja. Kerhotoimintaa jatketaan ja muutetaan 
tarpeen ja rahoituksen mukaan. Kerhotoiminnasta tiedotetaan syksyn Lyhty-lehdessä sekä 
erillisillä tiedotteilla myöhemmin. 
 
Vuonna 2012-2013 järjestettiin koulupäivän jälkeen sirkuskerho (1–4-lk), ilmaisutaidon 
kerho (4–6-lk), käsityökerho (2–6-lk) ,kuvataidekerho (1-6-lk) ja matematiikkakerho( 3-6-lk) 
 
Vanhemmat, oppilaat tai opettaja voivat olla ideoijina ja aloitteentekijöinä koulun 
kerhotoiminnalle. Tavoitteena on tukea lapsen sosiaalista ja eettistä kasvua. 
Kerhotoiminnalla pyritään siihen, että lapsi löytäisi oman luovuutensa ja saisi 
mahdollisuuden toteuttaa itseään. Sen tarkoituksena on tarjota helppo tapa kokeilla 
erilaisia harrastusmuotoja tutussa, turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. 
Kerhotoiminta tukee koulun opetussuunnitelmaa tarjoamalla monipuolisempaa tai 
syvempää perehtymistä koulupäivän aikana opittuihin asioihin ja sisältöihin.  
 
Kerhot ovat oppilaille vapaaehtoisia ja ne toimivat varsinaisen koulutyön ulkopuolella. 
Ohjaajana voi toimia opettaja, aikuinen ohjaaja tai henkilö, jolla on alan koulutusta tai 
asiantuntemusta. Kerhonohjaajalla on kasvatus- ja valvontavastuu koko toiminnan ajan.  

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 

5.3.1 Oppilashuolto 

Oppilashuollon osuus opetussuunnitelmasta on laadittu yhteistyössä koulumme 
johtokunnan ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien 
viranomaisten kanssa. Mukana oppilashuoltoa suunnittelemassa ovat olleet siis 
opettajakunta, kannatusyhdistyksen hallituksessa toimivat vanhemmat sekä 
oppilashuoltoryhmäämme kuuluva kouluterveydenhoitaja ja sosiaalityön perhetyöntekijä. 
Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä koordinoi koulumme oppilashuoltoa.  
 
Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.  
Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman 
mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa 
tarkoitettu kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen 
tukeminen. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä 
oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. Sitä toteutetaan hyvässä yhteistyössä 
kotien kanssa. 
 
Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Oppilashuollolla pyritään 
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tukemaan lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista ja tervettä kasvua ja kehitystä. 
Oppilashuollon tehtävänä on kehittää yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaa 
oppimisympäristöä antamalla oppilaille ja vanhemmille mahdollisuuden olla mukana 
kouluyhteisön kehittämisessä. Oppilashuollolla edistetään myönteistä vuorovaikutusta ja 
keskinäistä huolenpitoa ja tarvittaessa puututaan kouluyhteisössä ilmeneviin ongelmiin. 
Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen kasvuympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä 
syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
 
Koulumme on hallinnollisen pohjansa takia jo itsessään varsin yhteisöllinen. Koulun 
toiminnasta vastaavat vanhemmat, johtokunta ja opettajat yhdessä. Opettajakunnan ja 
vanhempien yhteistyöstä löytyy lisätietoa luvussa 5.2.1. 
 
Oppilaiden osallisuutta tuetaan syksyllä 2011 alkaneella oppilaskuntatoiminnalla. 
Johtosäännön mukaan oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat ja heitä 
edustamaan oppilaat valitsevat viisi jäsentä 5.–9. luokilta oppilaskunnan hallitukseen. 
Oppilaskunnan ohjaavana opettajan toimii opettajien lukuvuoden suunnittelupalaverissa 
valitsema opettaja. Oppilaskunnan tehtävänä on muun muassa miettiä kehitysideoita 
koulun ja oppilaiden viihtyvyyden lisäämiseksi, suunnitella ja hankkia tarvittavia 
välituntivälineitä sekä organisoida koulun yhteinen halloween- tai vapputapahtuma.  
 
Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten 
luokkien ja ryhmien hyvinvointia sekä huolehditaan siitä, että oppilaiden yksilölliset 
kasvuun ja kehitykseen sekä terveyteen liittyvät tarpeet huomioidaan koulun arjessa. 
Oppilashuollossa pyritään kasvun ja oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä muiden 
ongelmien lieventämiseen ja poistamiseen mahdollisimman varhain ja kiinnittämään 
huomiota oppilaan mielenterveyden turvaamiseen. 
 
Opettajien ja avustajien havaitsemien oppilaisiin liittyvien huolien tuominen esille 
työyhteisössä, välitön puuttuminen, avoin yhteistyö kotien kanssa, terveyden edistämiseen 
kuuluvat vuosittaiset terveystarkastukset, ehkäisevä lastensuojelu ja tarpeenmukainen 
terveysneuvonta vahvistavat ongelmien ennaltaehkäisyä, varhaista tunnistamista ja tuen 
järjestämistä. Oppilashuollon tehtävänä on seurata jokaisen oppilaan kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja tarvittaessa tukea oppilasta ja puuttua hyvinvoinnissa tapahtuviin 
muutoksiin luottamuksellisessa yhteistyössä vanhempien kanssa. Oppilashuollon 
yhteistyössä otetaan huomioon myös tilanteet, joissa oppilaan kasvu ja kehitys 
mahdollisesti vaarantuu kasvuympäristössä olevien riskitekijöiden johdosta. Tällöin 
kyseeseen tulee lastensuojelulainmukainen ilmoitusvelvollisuus lastensuojelutarpeen 
selvittämiseksi. Tästä tarkemmin oppilashuoltoryhmän alla olevassa ruudukossa. 
 
Terveydenhoitaja on koulumme lähin yhteistyöelin oppilashuollollisissa kysymyksissä. 
Mikäli oppilaan koulunkäynnissä tai muussa kasvussa on huolia aiheuttavia piirteitä, ovat 
luokanopettaja ja vanhemmat asiasta yhteistyössä keskenään. Vanhemmat tai opettaja 
yhdessä tai erikseen voivat kannustaa oppilasta puhumaan asioistaan terveydenhoitajan 
tai muun oppilashuoltoon kuuluvan ammattilaisen kanssa. Terveydenhoitaja ohjaa 
oppilasta, perhettä ja opettajaa tarvittaessa asianhoidossa eteenpäin.  
 
Koulukuraattori- ja psykologi tukevat osaltaan oppilaita ja heidän vanhempiaan lapsen 
ja nuoren koulunkäymiseen ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Heidän tehtävänään on 
ehkäistä ongelmia ja tarvittaessa puuttua niihin mahdollisimman aikaisin.  
 
Koulumme koulukuraattorina toimii kaupungin lastensuojelussa sosiaaliohjaajana 
työskentelevä sosionomikoulutuksen saanut henkilö. Hän huolehtii ennen kaikkea oppilaan 
sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvistä asioista. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai 
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nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu 
muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja 
kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa 
kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Koulukuraattori on tavattavissa koululla säännöllisesti 
joka toinen viikko. Sen lisäksi tapaamisia voidaan sopia myös erikseen. Koulukuraattori on 
tavoitettavissa myös sähköpostitse ja puhelimella ja häneen voivat ottaa yhteyttä niin 
oppilaat, opettajat kuin vanhemmatkin. Koulukuraattori on mukana koulumme 
oppilashuoltoryhmässä. 
 
Koulupsykologin palvelut ostamme ostopalveluna. Koulupsykologi vastaa oppimiseen ja 
koulunkäymiseen liittyvistä asioista. Jos esimerkiksi lukemaan tai kirjoittamaan oppiminen 
on erityisen hankalaa tai on vaikea keskittyä opiskeluun ja tehtävien tekemiseen, voi 
koulupsykologista olla apua. Koulupsykologi osaa selvittää, mistä on kysymys ja järjestää 
oppilaalle hänen tarvitsemaansa apua. Koulupsykologin työtehtäviin kuuluu 
oppimisvaikeuksien ja -vahvuuksien arviointi, suositukset opetusmuodoista, tunne-elämän 
arvioinnit ja jatkohoitosuositusten tekeminen. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa 
oppilashuoltoryhmään sekä konsultoi, neuvoo ja tukee opettajia. Koulupsykologi on 
tavattavissa koulullamme tarpeen ja sopimuksen mukaan.  
 
Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän huoltajiensa 
kunnioittaminen, osallisuuden tukeminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja 
salassapitoa koskevat säädökset. Oppilashuoltotyötä koordinoi oppilashuoltoryhmä. 

Oppilashuoltoryhmä 

Oppilashuoltoryhmäämme kuuluu koulumme opettajakunta sekä kouluterveydenhoitaja ja 
koulukuraattori. Tarvittaessa ryhmään osallistuvat myös sosiaalityön perhetyöntekijä ja 
koulupsykologi. Terveydenhoitajan kautta saamme asiantuntija-apua koululääkäriltä. 
Oppilashuoltoryhmämme kokoontuu vuoden aikana säännöllisesti neljä kertaa ja 
tarvittaessa kutsutaan kokoon muulloinkin. Säännölliset kokoontumisajat ovat syyskuussa, 
marraskuussa, helmikuussa ja huhtikuussa. Oppilashuoltoryhmän kokoonkutsujana toimii 
vuosirehtori.  
 
Jos oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asiasta 
ilmoitetaan vanhemmille etukäteen kirjallisesti ja kerrotaan mitä asia koskee ja ketä 
henkilöitä asian käsittelyyn osallistuu. Lain mukaan paikalla ovat vain ne oppilaan 
opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen kuuluvat henkilöt, joita asian käsittely 
välittömästi koskee. Tällaisia henkilöitä voivat olla luokanopettaja / luokanvalvoja, 
erityisopettaja, vuosirehtori, terveydenhoitaja, oppilaan kanssa työskentelevä 
koulunkäyntiavustaja ja tarvittaessa koulupsykologi, koululääkäri ja perhetyöntekijä. 
Ratkaisu asian käsittelyyn osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian ja aiheen 
perusteella erikseen. Mikäli luokanopettaja toivoo ja katsoo, että asian käsittelyssä 
tarvittaisiin myös muiden opettajien tai tahojen läsnäoloa, pitää siihen olla vanhemman 
kirjallinen suostumus, jonka luokanopettaja on vanhemmilta pyytänyt samalla kun ilmoitti 
kokoontumisesta ja saanut allekirjoitettuna takaisin ennen oppilashuoltoryhmän 
kokoontumista.  
 
Oppilashuoltoryhmässä suunnitellaan ja keskustellaan koko koulua koskevista 
oppilashuollollisista asioista ja toimintatavoista. Luokanopettajat käyvät luokkansa läpi ja 
kertovat oppilaista, luokan ilmapiiristä ja siellä esiintyvistä ilmiöistä yleisesti. Tästä asiasta 
luokanopettaja on informoinut vanhempia ennen oppilashuoltoryhmän kokoontumista. 
Oppilaskunnan, johtokunnan ja vanhempien vanhempainilloissa tai muissa yhteyksissä 
esille nostamat asiat ja suunnitelmat tuodaan myös yleiseen keskusteluun. Yhdessä 
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sovitaan vuoden aikana tehtävät muun muassa koulun viihtyvyyteen, turvallisuuteen, 
tupakoinnin, alkoholin ja päihteiden käytön ehkäisemiseen ja puuttumiseen ja kiusaamisen 
ehkäisyyn liittyvät käytänteet, toimenpiteet ja tempaukset. 
 
Tarvittaessa oppilashuoltoryhmä jatkaa tai sopii uuden ajan yksittäisten oppilaiden tuen 
tarpeen työstämiseksi. Tällöin paikalla ovat vain ne oppilashuoltoryhmän jäsenet, joita 
asian käsittely välittömästi koskee. Luokanopettajan johdolla ja valmistelemana tehdään 
oppilaan pedagoginen arvio tehostettua tukea varten tai pedagoginen selvitys erityistä 
tukea varten. Jo ennestään tehostetun tai erityisen tuen piiriin kuuluvien oppilaiden tuen 
tarpeen tilanne käydään myös läpi luokanopettajan tehtävänä olevaa oppimissuunnitelman 
tai HOJKSin arviointia ja päivitystä varten.  
 
Opettajakunnan sihteeri toimii oppilashuoltoryhmän kokouksessa sihteerinä, joka pitää 
pöytäkirjaa. Pöytäkirja kopioidaan jokaiselle kokoukseen osallistuneelle sekä talletetaan 
koulun arkistoon. Kun oppilashuollossa käsitellään yksittäisen oppilaan asiaa, kirjataan 
asian vireillepanija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn 
osallistuneet ja se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Tässä tapauksessa 
pöytäkirja säilytetään koululla.  
 
Oppilashuoltoryhmä vastaa opettajien ja vanhempien kanssa yksittäisen oppilaan 
tukitoimista. Lapsen koulunkäyntiin liittyvät ongelmat pyritään selvittämään ensisijaisesti 
koulun ja vanhempien kesken koulun yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tukitoimin. Jos 
opettajien, vanhempien ja oppilashuoltoryhmän keinot eivät riitä tukemaan oppilaan 
koulunkäyntiä, apua pyydetään koulun ulkopuolelta. Oppilashuoltoryhmässä yhdessä 
sovittu henkilö, usein luokanopettaja, vie asiaa eteenpäin Joensuun kaupungin 
terveystoimen, peruspalvelujen ja sosiaalitoimen ylläpitämiin palveluihin (ks. alla). Mikäli 
tämä ei riitä, apu haetaan erikoissairaanhoidon tason piiristä (ks. alla).  
 

Ongelman ollessa oppimisessa, 
eikä tehostun tuen keinot ole 
riittäviä:  

 Luokanopettaja ottaa vanhempien kanssa 
yhteistyössä yhteyttä koulupsykologiin. 

 Sen jälkeen tarvittaessa otetaan yhteyttä Pohjois-
Karjalan sairaanhoitopiirin lasten neurologian 
poliklinikalle (lasten neurologi, neuropsykologi).  

 Tutkimusten pohjalta tehdyn asiantuntijalausunnon 
ja oppilashuoltoryhmän pedagogisen selvityksen 
pohjata vuosirehtori tekee erityisen tuen päätöksen 
ja oppilaalle tehdään HOJKS, jossa tarvittavien 
oppiaineiden oppimäärät voidaan yksilöllistää.  

Ongelman ollessa tunteiden ja 
tarkkaavaisuuden ja toiminnan 
säätelyssä sekä 
vuorovaikutussuhteissa eikä 
annettu tuki ole ollut riittävää 

 Luokanopettaja ottaa vanhempien kanssa 
yhteistyössä yhteyttä koulupsykologiin tai kasvatus- 
ja perheneuvola Kasperin ammattilaisiin (perhe 
varaa ajan, ei lähetettä).  

 Sen jälkeen tarvittaessa yhteydenotto Pohjois- 
Karjalan sairaanhoitopiirin lasten psyk.pkl (lääkärin 
lähetteellä), osastot (pkl:n kautta), sairaalakoulu.  

 Mikäli asiantuntijat ja oppilashuoltoryhmä 
suosittavat oppilaalle pienryhmäpaikkaa, tai 
tukikeinoja, joita koulussamme ei voida toteuttaa, 
ottaa luokanopettaja vanhempien kanssa 
yhteistyössä yhteyttä oppilaan kotikuntaan 
oppilaalle sopivimman koulupaikan järjestämiseksi. 

Ongelman ollessa lapsen  Luokanopettaja ottaa yhteyttä koulukuraattoriin / 
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huolenpidon puute, 
kasvuympäristössä olevat 
riskitekijät 
 

perhetyöntekijään / terveydenhoitajaan ja 
tarvittaessa lastensuojeluun. 

 Mikäli oppilas ei voi mennä turvassa kotiin tai asia 
on muuten kiireinen ottaa luokanopettaja (tai muu 
koulun henkilökuntaan kuuluva) suoraan ja 
välittömästi yhteyttä lastensuojeluun.  

 (ei lähetettä, lastensuojeluilmoitus). 

 Tieto kotiin vuosirehtorin toimesta 

Kouluterveydenhuolto  

Koululla on sopimus avoterveydenhuollon ylilääkärin kanssa siitä, että koulun oppilaat 
voivat käyttää kaupungin tarjoamia kouluterveydenhoitajan, koululääkärin ja 
hammashuollon palveluja. Nämä palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille koulumuotoa 
katsomatta.  
 
Terveydenhoitaja pitää oppilaidemme terveystarkastuksia joka kuun ensimmäinen 
maanantai viereisen Mutalan koulun tiloissa. Jokainen oppilas käy kouluterveydenhoitajan 
luona vuosittain terveystarkastuksessa. Vuosittaisten terveystarkastusten lisäksi oppilas 
itse tai vanhemmat oppilaan puolesta voivat varata terveydenhoitajalta muuta aikaa 
tarpeen vaatiessa. 
 
Muuna aikana kuin joka kuukauden ensimmäinen maanantaina, terveydenhoitajamme on 
tavattavissa kauempana olevalla Utran koululla. Vanhemmat voivat kuljettaa lapsensa 
sinne itse tai kouluaikana tai -matkalla tapahtuneiden pienten haavereiden yhteydessä tai 
muussa sovitussa tapauksessa koulunkäyntiavustaja toimittaa oppilaan autolla 
terveydenhoitajan luo. 
 
Terveydenhoitaja ja opettaja huolehtivat oppilaan terveyskasvatuksesta. Terveydenhoitaja 
käy puhumassa eri luokka-asteilla mm. ravinnosta, levosta, puhtaudesta, naiseksi 
kasvamisesta, murrosiän muutoksista ja yläluokilla seksuaalisuudesta, seurustelusta ja 
päihteistä. 
 
Laaja terveystarkastus, jossa myös koululääkäri on mukana, tehdään 1., 5. ja 8. luokan 
oppilaille. Koululääkärin ammattitaitoa käytetään myös oppilashuollollisissa kysymyksissä, 
esimerkiksi tarvittaessa lähetteitä erikoissairaanhoitoon.  
 
Koulumme oppilaiden hammashoito tapahtuu oppilaan kotikunnan hammashoitolassa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Suurin osa oppilaistamme käy Rantakylän 
hammashoitolassa. Vanhemmat huolehtivat lapsen hammashoitolakäynnit ja ilmoittavat 
niistä koululle.  

Kouluruokailu 

Koulumme oppilaat saavat joka työpäivä tarkoituksenmukaisen, ohjatun, täysipainoisen ja 
maksuttoman kouluaterian. Koulussamme on luomu-/lähiruoka, joka ostetaan yksityiseltä 
palveluntarjoajalta. Ruokalista noudattelee pääpiirteissään ja ravitsemuksellisesti 
Joensuun kaupungin peruskoulujen ruokalistaa ja siinä otetaan huomioon eri syihin 
perustuvat erityisruokavaliot. Oppilaiden erityisruokavaliot kartoitetaan kirjallisena joka 
syksy ja tarvittaessa muutetaan lukuvuoden aikana vanhempien aloitteesta.  
 
Kouluruokailu on oppilaalle tärkeä osa päivää. Se on hetki ruokailla, levätä ja samalla 
rauhallisesti seurustella luokkakavereiden kanssa. Kouluruokailu on oleellinen osa fyysistä 
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oppilashuoltoa, jolla pyritään tukemaan oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. 
 
Kouluruokailu on myös osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Hyvien ruokailutapojen 
noudattaminen, toisen ihmisen huomioon ottaminen sekä terveelliset ja monipuoliset 
ruokailutottumukset ovat tärkeitä kasvatuksellisia asioita. Tähän pyritään ruokahuollosta 
vastaavan ja opettajien yhteistyöllä, ohjauksella ja esimerkillä. Myös oppitunneilla etenkin 
lukuvuoden alussa eri luokka-asteilla käsitellään ruokailuun kuuluvia kauniita käytöstapoja 
ja terveellisiä ruokailutottumuksia. Nämä asiat kuuluvat olennaisena osana myös 
yläluokkalaisten kotitaloustunteihin. 
 
Ruokailuhetkissä otetaan huomioon myös vuoden juhlat. Ruokahuollon vastaava 
koristelee ruokailutilat vuodenaikajuhlaan liittyvin koristein ja ruokalistalla on ruokia, jotka 
perinteisesti liittyvät juhlaan. Varsinkin jouluruoan yhteydessä varataan tavallista 
enemmän aikaa rauhan ja juhlavuuden lisäämiseksi. Lisäksi vuoden aikana järjestetään 
erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja, joiden aikana ruokalista poikkeaa normaalista. 

5.3.2 Turvallisuuden edistäminen 

Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen 
ja sosiaalinen turvallisuus. Oppilaiden ja koulun henkilökunnan turvallisuuden takaaminen 
ja sen edistäminen on opetuksen järjestämisen lähtökohta ja osa koulun toimintakulttuuria. 
Turvallisuus otetaan huomioon koulun kaikessa toiminnassa, niin koulurakennuksen 
sisällä, välitunneilla, siirtymätilanteissa ja retkillä ja TET-jaksoilla. Vastuu turvallisuudesta 
on kaikilla, niin koulunhenkilökunnalla, oppilailla kuin osaltaan myös vanhemmillakin. 
Koulumme järjestyssäännöt, ”Joensuun steinerkoulun pelisäännöt”, käydään 
oppilaiden kanssa läpi joka syksy, lähetetään kotiin Lyhty-lehden mukana ja löytyvät 
jokaisen luokan seinältä. Pelisäännöissä on toimintaohjeet koulupäivään, koulumatkaan ja 
odotteluun, ruokailuun ja retkiin liittyvissä asioissa. Pelisäännöt ovat myös 
opetussuunnitelman liitteenä. 
 
Koulumme oppilaat tulevat kouluun kävellen, pyöräillen, vanhempien kyydillä tai 
itsenäisesti kaupungin joukkoliikenteeseen kuuluvilla linja-autoilla. Koulullamme ei ole 
järjestettyä koulukuljetusta. Oppilaiden kanssa keskustellaan vuosittain turvallisesta 
liikennekäyttäytymisestä ja koulumatkoilla olevista vaarapaikoista. Kaupunkiretkillä näihin 
liikennetaitoihin kiinnitetään erityisen paljon huomiota. Mikäli oppilaan koulupäivä ei ala 
vielä kahdeksalta, hän voi tarvittaessa tulla järjestettyyn aamuhoitoon omien tuntien 
alkamiseen saakka. Koulupäivän jälkeen oppilaat voivat tarvittaessa odottaa hakijaa tai 
linja-autoa koulun tiloissa koulunkäyntiavustajan valvonnassa. Linja-autopysäkki on koulun 
vieressä. Koulunkäyntiavustaja tai koululla toimivan iltapäiväkerhon ohjaajat voivat 
sopimuksen mukaan kertoa lapselle, milloin linja-autolle tulee lähteä ja tarvittaessa saattaa 
pysäkille. 
 
Koulumme turvallisuussuunnitelma on tehty johtokunnan ja oppilashuoltoryhmän 
yhteistyöllä ja sovittu yhteistyökäytänteistä kriisitilanteissa myös lähiseurakunnan, 
Rantakylän kanssa. Turvallisuussuunnitelma pitää sisällään pelastussuunnitelman, 
kriisisuunnitelman ja suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, 
häirinnältä ja väkivallalta. Turvallisuussuunnitelma on opetussuunnitelman liitteenä. 
Turvallisuussuunnitelma tarkastetaan ja päivitetään joka syksy. Silloin sovitaan myös 
vastuualueet pelastautumis- ja kriisitilanteissa toimimiseen sekä poistumisharjoitusten 
ajankohta. Päivitetty turvallisuussuunnitelma on kaikkien saatavilla koulun kansliassa, 
turvakansiossa. Poistumisharjoitukset pidetään vuosittain poistumiskäytänteiden 
opettelemiseksi ja ongelmakohtien havaitsemiseksi. 



 

Joensuun steinerkoulu 

48 

 
Pelastussuunnitelma on tehty pelastuslain ja -asetusten edellyttämällä tavalla ja 
palotarkastaja tarkastaa sen vuosittain tarkastuskäynneillään kouluun. 
Pelastussuunnitelmassa on toiminta- ja pelastautumisohjeet erilaisiin vaaratilanteisiin, 
kuten tulipalon, kaasuvaaran ja säteilyvaaran varalle. 
 
Kriisisuunnitelma pitää sisällään suunnitelmat ja ohjeet koulun ulkopuolisten ja sisäisten 
fyysisten ja henkisten kriisitilanteiden ehkäisyyn, tilanteessa toimimiseen ja sen 
jälkipuintiin: 

- mielenterveyskysymykset 
- tupakointi ja päihteidenkäyttö 
- tapaturmat, onnettomuudet ja kuolemantapaukset 
- omaisuusrikokset 
- ensiapusuunnitelmat tapaturmien tai sairauskohtausten varalle.  

 
Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä siihen puuttuminen kuuluu kaikille 
kouluyhteisössä työskenteleville. Väkivalta, kiusaaminen tai häirintä voi olla suoraa tai 
epäsuoraa sanallista tai fyysistä voimankäyttöä tai sosiaalista manipulointia, joka loukkaa 
ihmisen fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista koskemattomuutta. Tekijänä voi olla oppilas, 
koulussa työskentelevä aikuinen tai kouluyhteisön ulkopuolinen henkilö. Näitä asioita 
käsitellään koulumme suunnitelmassa oppilaiden suojaaminen kiusaamiselta, 
häirinnältä ja väkivallalta. 
 
Koulumme lähti syksyllä 2011 mukaan opetusministeriön käynnistämään valtakunnalliseen 
KiVa (Kiusaamisen Vastainen) Koulu -ohjelmaan. Keväällä 2011 opettajakuntamme 
jäseniä kävi koulutuksessa ja toukokuussa tehtiin oppilaille alkukartoitus. Elokuussa 
pidimme henkilökunnan kokouspäivän, jossa kävimme läpi alkukartoituksen tulokset, 
sovimme KiVa-tiimin jäsenet (kolme henkilöä) sekä ohjelman sisällöt, toimintatavat 
kiusaamistapauksissa ja niiden selvittämisessä. Myös yhteistyökuviot vanhempien kanssa 
kiusaamistapauksissa luotiin yhtenäiseksi. Oppilaille KiVa Koulu -ohjelma tuotiin tutuksi 
julisteilla, ja yhteisen aamunavauksen KiVa-Startilla, jossa toimintatavat ja symbolit tulivat 
myös oppilaille tutuiksi. KiVa-ohjelma, alkukartoituksen tulokset, koulun toimintatavat ja 
yhteistyökäytänteet kotien kanssa kiusaamistapauksissa esiteltiin vanhemmille syyskuun 
alun vanhempainilloissa.  

5.3.3 Henkilötietojen käsittely, salassapito ja tietojen luovuttaminen 

Tämä luku on kirjattu suoraan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
muutokset ja täydennykset 2010 mukaan, koska henkilötietojen käsittelyyn, salassapitoon 
ja tietojen luovuttamiseen liittyvät seikat ovat kaikille kouluille yhtäläiset. Oppilashuoltoon 
liittyvistä menettelyistä on tarkemmin luvussa 5.4.1 Henkilötietojen käsittelyssä 
lähtökohtana on luottamuksellisuus ja yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa. 
 
Kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa esimerkiksi 
tehostetun tuen pedagogisen arvion ja erityisen tuen pedagogisen selvityksen yhteydessä 
asiankäsittelyyn voivat osallistua ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen 
osallistuvat, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely välittömästi kuuluu. Tällaisia henkilöitä 
voivat olla rehtori tai koulun johtaja, luokanvalvoja tai oppilaan opettaja, 
kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja, oppilaan kanssa työskentelevä 
koulunkäyntiavustaja, koulupsykologi, koulukuraattori ja yläluokilla myös opinto-ohjaaja ja 
tarvittaessa koululääkäri ja lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Ratkaisu asian käsittelyyn 
osallistuvista tehdään kunkin käsiteltävän asian ja aiheen perusteella erikseen. Oppilaan 
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huoltajan tai muun laillisen edustajan kirjallisella suostumuksella tai niin kuin laissa 
erikseen säädetään oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 
 
Käsiteltäessä yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa oppilashuoltotyössä kirjataan asian 
vireille panija, aihe, päätetyt jatkotoimenpiteet ja niiden perustelut, asian käsittelyyn 
osallistuneet sekä se, mitä tietoja ja kenelle oppilaasta on annettu. Henkilötietojen 
käsittelystä vastaa rekisterinpitäjänä Joensuun steinerkoulu.  
 
Oppilashuoltotyössä käsitellään monia oppilasta ja hänen perhettään koskevia tietoja, 
jotka ovat lainsäädännön mukaan salassa pidettäviä. Salassapidolla tarkoitetaan asiakirjan 
pitämistä salassa ja kieltoa ilmaista tieto suullisesti eli vaitiolovelvollisuutta sekä kieltoa 
käyttää salaista tietoa omaksi eduksi tai toisen vahingoksi. Salassa pidettäviä ovat mm. 
tiedot oppilaiden ja heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista, kuten 
elintavoista, vapaa-ajan harrastuksista, perhe elämästä, poliittisesta vakaumuksesta, 
yksityiselämän piirissä esitetyistä mielipiteistä ja osallistumisesta yhdistystoimintaan, sekä 
tiedot taloudellisesta asemasta, terveydentilasta ja vammaisuudesta. Salassa pidettäviä 
ovat myös tiedot tehostetun ja erityisen tuen antamisesta, opetuksesta vapauttamisesta 
sekä näihin liittyvät asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot. Salassa pidettäviä ovat myös 
oppilashuoltoa koskevat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot, tiedot oppilaalle suoritetusta 
psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta sekä oppilaan koesuoritukset. Oppilaalle 
annettavat todistukset ovat julkisia lukuun ottamatta todistuksiin poikkeuksellisesti 
sisältyvää oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia, joka on salassa 
pidettävä tieto. Ylempien luokkien numerotodistukset ovat siis julkisia, mutta kaikkien 
oppilaiden kirjalliset lukuvuosilausunnot ovat salaisia. 
 
Salassapitovelvollisia ovat rehtori, opettajat, opetusharjoittelijat, koulunkäyntiavustajat, 
kouluterveydenhuollon edustajat, koulukuraattorit, koulupsykologit sekä opetuksen 
järjestämisestä vastaavien toimielinten jäsenet. Myöskään muut opetuksen järjestäjän 
palveluksessa olevat henkilöt eivät saa sivullisille ilmaista tietoonsa saamia salassa 
pidettäviä tietoja eivätkä luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja.  
 
Oppilashuoltotyöhön osallistuvilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 
toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilaan opettajalle ja perusopetuslain mukaisesta 
opetuksesta ja toiminnasta vastaavalle viranomaiselle 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 rakentamiseksi ja turvaamiseksi on syytä pyrkiä aina ensisijaisesti 
hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen.  
 
Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella voidaan opetuksen järjestämisen 
kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja pyytää myös muilta tahoilta. Opetuksen 
järjestäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada maksutta oppilaan 
opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon 
viranomaiselta, muulta sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajalta sekä 
terveydenhuollon ammattihenkilöltä. Jos oppilas siirtyy toisen opetuksen järjestäjän 
perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai aamu- tai iltapäivätoimintaan, 
aikaisemman opetuksen järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä viipymättä 
toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle 
opetuksen järjestäjälle. Uudella opetuksen järjestäjällä on myös pyynnöstä oikeus saada 
vastaavat tiedot. Salassa pidettäviä tietoja ei voida, ilman huoltajan suostumusta, antaa 
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oppilaan siirtyessä muuhun kuin perusopetuslain mukaiseen opetukseen, esimerkiksi 
lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 
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6. KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS 

Joensuun steinerkoulun opetus tapahtuu suomenkielellä. Muista kieliryhmistä tulevia 
lapsia tuetaan koulunkäynnissä ja lisäksi tavoitteena on tukea oppilaan kasvamista 
suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön jäseneksi. 
 
Maahanmuuttajilla tarkoitetaan Suomeen muuttaneita tai Suomessa syntyneitä 
maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria. Maahanmuuttajien opetuksessa noudatetaan 
yleistä opetussuunnitelmaa oppilaan äidinkieli, kulttuuri ja maassaoloaika ja 
maahanmuuton syy huomioon ottaen.  
 
Oppilaalle tarjotaan tuki- ja osa-aikaista erityisopetusta niissä aineissa, joissa hän apua 
tarvitsee. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa 
hänen kotoutumissuunnitelmaansa.  
 
Maahanmuuttajalle annetaan äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen sijasta suomi toisena 
kielenä (S2) –opetusta, mikäli hänen suomen kielen taitonsa ei ole äidinkielen tasoinen 
kaikilla kielitaidon osa-alueilla. 
 
Koulu voi mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tarjoamaan oppilaalle myös oman äidinkielen 
opetusta yhteistyössä ulkopuolisten oppilaitosten tai tahojen kanssa. Sillä tuetaan oppilaan 
kasvamista oman kieli- ja kulttuuriryhmän aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. 
 
Opetuksessa tulee ottaa huomioon maahanmuuttajaoppilaan aikaisempi oppilashistoria, 
sekä kasvatus- ja opetusperinteet. Kodin ja koulun yhteistyössä pyritään ottamaan 
huomioon perheiden kulttuuritausta sekä kokemukset lähtömaan koulujärjestelmästä. 
Huoltajat tutustutetaan suomalaiseen koulujärjestelmään, steinerkouluun, koulun toiminta-
ajatukseen, opetussuunnitelmaan, opetusmenetelmiin, oppimissuunnitelmaan ja 
arviointiin. 
 
Oppilaan ja hänen huoltajiensa tietämystä oman kieli- ja kulttuuritaustan luonnosta, 
elämäntavoista, kielistä ja kulttuureista pyritään hyödyntämään ja tuomaan esille 
opetuksessa avoimen yhteistyön avulla. 
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7. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

 
Jako yleisiin ja steinerkoulun omiin tavoitteisiin ja sisältöihin ei ole selvä. Olemme 
pyrkineet tuomaan esiin poikkeamat, mutta ne eivät aina ole yksiselitteisiä. Steinerkoulun 
omat tavoitteet ja sisällöt ovat yksityiskohtaisempia ja osin didaktisia. Steinerpedagogiikan 
taustalla oleva ihmiskäsitys ja maailmankuva näyttäytyvät osittain oppisisällöissä 
perinteisinä steinerpedagogisena korostuksina ja termistönä  (esim. kivioppi), joka tässäkin 
opetussuunnitelmassa ilmenee. 
 
Steinerkoulussa osa yleisistä sisällöistä tulee eri aikaan kuin peruskoulun puolella, minkä 
opetussuunnitelman perusteet ovat steinerkouluille mahdollistaneet. 
 
9. luokan loppuun mennessä steinerkoulussa on kuitenkin käyty kaikki perusopetuksen 
perusteiden mukaiset tavoitteet ja sisällöt läpi sekä lisäksi omia kokonaisuuksia.  

7.1 OPETUKSEN EHEYTTÄMINEN JA AIHEKOKONAISUUDET 

Koulussamme koko perusopetuksen ajan opetus eheytetään silloin, kun eheyttämällä 
voidaan muodostaa opetuskokonaisuuksia ja motivoida ryhmä yhteisiin tavoitteisiin. 
Erityisesti alkuopetuksessa oppiaineiden sisällöt nivotaan yhteen niin, että lukuvuosista 
muodostuu kokonaisuuksia. Koulun arvoperustassa korostuu ihmisenä ja ihmiseksi 
kasvaminen, jolloin opetus perustuu oppilaan kehityksen huomioon ottamiseen 
Eheyttävän opetuksen steinerpedagogisina tavoitteina ovat:  

- kokonaiskasvun toteutuminen ajattelun, tunteen ja vuorovaikutuksen sekä tahdon ja 
toiminnan alueilla 

- oikean ja väärän tunnistaminen ja sen mukainen toimiminen 
- kauneuden löytäminen elämässä 
- oppimisen tahdon ja halun vahvistuminen 
- ryhmän ja kouluyhteisön jäsenyyteen kasvaminen 

AIHEKOKONAISUUDET 

Aihekokonaisuudet ovat opetus- ja kasvatustyön alueita, joiden tavoitteet ja sisällöt 
sisältyvät moniin oppiaineisiin. Niiden avulla opetuksessa otetaan huomioon ajan 
asettamia haasteita. Aihekokonaisuudet toteutetaan eri oppiaineiden opetuksessa 
oppilaan kehitysvaiheen edellyttämällä tavalla ja ne näkyvät koko koulun 
toimintakulttuurissa. 

IHMISEKSI KASVAMINEN 

Koulun kasvatuksen ja opetuksen lähtökohtana on ihmiseksi kasvaminen. Tämä tavoite on 
nivottu kauttaaltaan myös oppiaineiden opetussuunnitelmaan. Tieto kasvattaa vain, kun 
lapsi ja nuori kohtaa sen tietoisuutensa edellytysten mukaisesti, niin kuin koko ihmiskunta 
on luonut tietoisuutensa kehityskulussaan. Ihmiseksi kasvamisen päämäärä tarkoittaa 
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lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisen kasvun ja oman elämän osallisuuden 
mahdollistamista. Ihmisenä kasvamisen tavoitteita ovat omaehtoisuus, yksilöllisyys ja terve 
itsetunto, joiden tukemisen avulla voi kasvaa voima tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan 
vuorovaikutukseen ihmisyhteisöissä ja tahto tarttua kulttuurisen, sosiaalisen ja 
käytännöllisen elämän haasteisiin ja uudistamiseen. 
 
Tämä aihealue näkyy äidinkielessä mm. draamana ja itsensä ilmaisuna. Itsensä ilmaisu 
korostuu myös taito- ja taideaineissa eri keinoin. Uskonnossa ihmiseksi kasvamisen 
teemoja käydään etiikassa, ja historiassa omaa kasvua voidaan peilata ihmiskunnan 
kehitykseen. Ympäristö- ja luonnontieto sekä biologia ja terveystieto auttaa oppilasta 
ymmärtämään omaa kehoaan ja siinä tapahtuvia muutoksia. Oppilaanohjauksessa oppilas 
voi tutustua omiin tulevaisuudenmahdollisuuksiinsa ja saada tukea omille pyrkimyksilleen.  

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- ymmärtämään vähitellen omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvuaan sekä 
arvostamaan omaa ainutkertaisuuttaan 

- arvioimaan oikeaa ja väärää sekä oman toimintansa eettisyyttä 
- kokemaan harmonisen ja kauniin laatuja ja pyrkimään niihin 
- löytämään omat työskentely- ja opiskelutapansa ja kehittyy niissä 
- toimimaan ryhmässä ja yhteisössä. 

KESKEISET SISÄLLÖT  
- opastetaan ikäkaudelle sopivin keinoin oppilaita toimimaan ja ohjaamaan 

käyttäytymistään fyysisissä, psyykkisissä ja sosiaalisissa tilanteissa 

- etsitään teoissa ja arvioinneissa oikeudenmukaisuutta; kohdellaan opettajia, 
luokkatovereita ja vähitellen kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti ja kunnioittavasti 

- opetellaan havainnoimalla tajuamaan kauneutta ja vähitellen tuottamaan sitä 
kaikkien aistien ravinnoksi 

- opetellaan työskentelemään yhä pitkäjänteisemmin ja toteuttamaan mielekkäästi 
omaa tarkoitusta  

- opetellaan ottamaan huomioon toiset, tunnistetaan omat ja muiden oikeudet sekä 
velvollisuudet ja vastuut ryhmässä ja yksilönä; harjoitellaan yhteistoimintaa. 

KULTTUURI-IDENTITEETTI JA KANSAINVÄLISYYS 

Kulttuuri-identiteettiin ja kansainvälisyyteen kasvattamisen päämääränä on auttaa 
oppilasta arvostamaan ja ymmärtämään omaa kulttuuriaan lähtien sen synnystä ja 
lähiympäristöstä sekä kiinnostumaan vieraista kulttuureista. kaikki oppiaineet tarjoavat 
mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiä ja luoda edellytyksiä ihmisten ja kulttuurien 
väliselle kohtaamiselle.  
 
Maantiedon opetus laajentaa kokemuspiiriä koko Suomeen ja sen kulttuurin erilaisiin 
ilmeisiin. Maantiedon avulla kulttuurituntemus laajenee Pohjoismaiden kautta Eurooppaan 
ja lopulta kaikkiin maanosiin. Historia syventää kulttuurien kehityksen tuntemusta ja auttaa 
löytämään oman kulttuurin yhteyksiä ja eroja muihin kulttuureihin. 
 
Kieltenopetus mahdollistaa vuorovaikutuksen ja osallisuuden muihin kulttuureihin 
puhetaidon, kirjoittamisen ja kirjallisuuden kautta. 
 
Taideaineiden opetuksessa voidaan päästä kokeilemaan ja perehtymään erilaisten 
kulttuurien ilmaisu- ja luomistapoihin. Uskonnon ja elämänkatsomustiedon avulla oppilas 



 

Joensuun steinerkoulu 

54 

oppii ymmärtämään erilaisten elämänkatsomusten vaikutuksia kulttuurien elämään ja 
kehitykseen sekä ihmiskäsitykseen. 
 
Eri kulttuurien ja kansallisuuksien edustajat ja vaihto-oppilaat tuovat autenttista tietoa 
elämästään ja haastavat oppilaita kulttuurivuorovaikutukseen.  

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- tuntemaan ja arvostamaan omaa henkistä ja aineellista kulttuuriperintöään ja 
näkemään suomalaisen kulttuurin osana alkuperäistä, pohjoismaista ja 
eurooppalaista kulttuuria. 

- ymmärtämään oman kulttuurinsa juuria ja monimuotoisuutta sekä näkemään 
sukupolvien seuraannon mahdollisuudet elämäntavan jatkajana ja kehittäjänä 

- tutustumaan muihin kulttuureihin ja elämänkatsomuksiin ja saa valmiuksia toimia 
erilaisissa kulttuurisissa yhteisöissä ja kansainvälisessä yhteistyössä 

- ymmärtää perusopetuksen päättyessä kulttuuri-identiteetin osatekijöitä ja niiden 
merkitystä yksilölle ja yhteisölle. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
- Kotiseudun kulttuuriin tutustutaan ympäristö- ja luonnontiedon avulla; 

suomalaisuuteen äidinkielen ja kirjallisuuden, maantiedon, historian, uskonnon tai 
elämänkatsomustiedon, kuvataiteen ja musiikin opetuksessa; pohjoismaalaisuuteen 
ja eurooppalaisuuteen maatiedon, historian, ruotsin kielen, vieraiden kielten, 
kuvataiteen ja musiikin opetuksessa  

- tutustutaan kaukaisiin kulttuureihin ja monikulttuurisuuteen  etenkin maantiedon, 
historian ja uskonnon opetuksen yhteydessä. Lisäksi kotitaloudessa tehdään pieniä 
”makumatkoja” ympäri maailmaa.  

- pohditaan ihmisoikeuksia, ihmisryhmien välistä luottamusta, keskinäistä arvostusta 
ja muita ihmisten välisen yhteistyön edellytyksiä 

- hyväksytään ajatus kansainvälisydestä ja omaksutaan taitoja toimia 
kansainvälisessä vuorovaikutuksessa 

- tutustutaan tapakulttuureihin 

VIESTINTÄ JA MEDIATAIDOT 

Viestintätaitojen aihekokonaisuuden päämääränä on ilmaisun ja vuorovaikutuksen taitojen 
kehittäminen, terveen suhteen luominen mediaan ja siinä tarvittaviin taitoihin. Viestinnässä 
keskeistä on osallistuminen, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Mediassa on tarpeen sekä 
vastaanottaminen että tuottaminen. Ihmisen ja median suhteessa tärkeää on myös 
inhimillisen vapauden säilyttäminen ja ottaminen. Viestintä- ja mediataitojen opetus 
tapahtuu kaikkien oppiaineiden ja erityisesti äidinkielen opetuksen yhteydessä. 
Opetuksessa otetaan huomioon oppilaan kehitysvaihe; alkuopetuksessa ja keskiluokilla 
painottuvat omat viestintätaidot ja yläluokilla luodaan suhdetta etenevästi myös mediaan. 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- ilmaisemaan itseään vastuunsa tuntien ja tulkitsemaan toisten viestejä 
- luomaan suhteen tietoon vertailemalla, valikoimalla ja hyödyntämällä eri lähteistä 

saamaansa tietoa 
- ikäkautensa edellytysten mukaan arvioimaan median sisältöä ja pohtimaan, mikä 

siinä edustaa totta, hyvää ja/tai kaunista 
- tuottamaan ja välittämään viestejä sekä käyttämään mediaa tarkoituksenmukaisesti 
- käyttämään tarvittaessa tiedon hankinnassa, välittämisessä ja 

vuorovaikutustilanteissa viestinnän ja median välineitä. 
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KESKEISET SISÄLLÖT  
- harjoitellaan omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemista, tutustutaan ilmaisuun 

erilaisissa tilanteissa 
- opetellaan ikäkauden mukaisesti tulkitsemaan viestin sisältöjä ja tarkoitusta sekä 

ympäristön ja viestinnän yhteyttä 
- tunnistetaan ikäkauden mukaisesti median mahdollisuuksia ja vaikutuksia sekä 

median ja todellisuuden suhdetta 
- opetellaan tarkoituksenmukaista yhteistyötä median kanssa 
- luodaan median käytön lisääntyessä arvioiva suhde tietolähteisiin, 

tietoturvallisuuteen ja sananvapauteen 
- tutustutaan viestinnän välineisiin ja niiden tarkoituksenmukaiseen ja eettiseen 

käyttöön 

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS 

Osallistuvaa ja yrittävää otetta kehittää oppilaassa se, että hän saa hahmottaa 
yhteiskuntaa eri toimijoiden näkökulmista, laajentaa omaa osallistumistaan ja oppia 
yrittämisen alkeita ja yleistä yrittävyyttä. Koulukulttuurin tehtävä kauttaaltaan on tukea 
oppilaan omatoimisuutta, aloitteellisuutta, päämäärään suuntautumista, yhteistyötaitoja, 
osallistumista ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Asioiden oppimiseen ja opiskeluun 
liitetään aina omaa aloitteellisuutta ja yrittämistä vaativaa toimimista. Koulu- ja 
luokkayhteisö voivat toimia harjoituskenttänä järjestämällä projekteja, kulttuuritapahtumia, 
myyjäisiä ym. yhteistä osallistumista ja yrittämistä edellyttäviä hankkeita. Työn 
merkitykseen kulttuurin kehitykselle oppilas alkaa tutustua jo ympäristötiedon opetuksessa 
kolmannelta luokalta lähtien. Näkökulmat laajenevat erityisesti maantiedon ja myöhemmin 
yhteiskuntaopin opetuksessa ja työelämään tutustumisessa.  

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- toimimalla luokkayhteisössä ja koulussa ymmärtämään yhteistoiminnan merkitystä 
ja laajentamaan näkemystään koulun ulkopuolisessa ympäristössä 

- arvostamaan ulkopuolista asiantuntevuutta ja taitoa oman näkemyksensä 
muodostamisen tukena 

- osallistumaan tarkoituksenmukaisella tavalla ja ottamaan vastuuta yhteisten 
asioiden hoidosta omassa kouluyhteisössä ja mahdollisesti muussa 
paikallisyhteisössä 

- toimimaan yritteliäästi ja aloitteellisesti sekä kohtaamaan ja käsittelemään 
muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja 

- toimimaan kekseliäästi ja pitkäjänteisesti päämäärän saavuttamiseksi sekä 
arvioimaan vähitellen omaa toimintaansa ja sen vaikutuksia 

- tuntemaan työelämää ja yritystoimintaa sekä ymmärtämään näiden merkityksen 
yksilölle ja yhteiskunnalle. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
- tutustutaan kouluyhteisön toimintaan kaikilla luokka-asteilla laajentavasti ja edetään 

ammatti- ja elinkeinoelämään sekä vapaaehtoiseen osallistumiseen järjestö- ja 
luottamustoimissa 

- rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan omassa koulussa ja elinympäristössä 
sekä arvioimaan vaikuttavuutta ja seurauksia 

- tutustutaan demokratiaan yhteisössä ja yhteiskunnassa sekä muihin 
hallintomahdollisuuksiin 

- käsitellään erilaisia osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja 
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- tarkastellaan verkostoitumista toimintatapana 
- tutustutaan yrittäjyyteen ja sen merkitykseen yhteiskunnalle sekä yksilölle 

ammattina; tutustutaan työelämään  

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ, HYVINVOINNISTA JA KESTÄVÄSTÄ TULEVAISUUDESTA 

Ympäristön ja ihmisen hyvinvoinnin ja molempien tulevaisuutta koskevien aiheiden 
käsittelyn tarkoitus on auttaa oppilasta toimimaan niiden puolesta. Opetuksen tavoitteena 
on ympäristötietoisuus ja itse oivallettuihin arvoihin sitoutuva elämäntapa, jolla voi 
rakentaa tulevaisuutta ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä 
tavalla. Tähän tavoitteeseen pyritään koulun toimintakulttuurin kaikilla osa-alueilla. Koulu 
toimii myöhempien ympäristötekojen harjoituskenttänä ja tarpeellisen muutoksen 
virittäjänä ihmisen ajattelun, tunteen ja tahdon alueilla. 
 
Tämä aihealue näkyy erityisesti ympäristö- ja luonnontiedon ja ylemmillä luokilla biologian 
ja maantiedon oppiaineissa. Kuitenkin esimerkiksi myös kuvataiteessa ja käsitöissä 
tehdään kierrätykseen liittyviä teemoja. 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- ymmärtämään vähitellen ympäristönhoidon ja -suojelun välttämättömyyden ihmisen 
hyvinvoinnille 

- havainnoimaan muutoksia ympäristössä ja hyvinvoinnissa, löytämään syy-seuraus-
yhteyksiä ja toimimaan ympäristön huomioon ottavasti 

- arvioimaan oman kulutuksensa ja arkitoimintansa vaikutuksia ja muuttamaan 
toimintatapojaan 

- kiinnittämään huomiota hyvinvointiin ja sen edistämiseen omassa ympäristössään 
ja laajentamaan havainnointiaan vähitellen globaalille tasolle 

- ymmärtämään yksilön valintojen vaikutuksen yhteiseen tulevaisuuteen. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
- harjoitellaan huomaamaan ja käyttämään omassa koulussa ja elinympäristössä 

ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestäviä toimintatapoja, 
materiaaleja ja aineksia 

- harjoitellaan käytännössä uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja jätteiden lajittelua 
- pohditaan ympäristöarvoja ja kestävän kehityksen edellytyksiä 
- tutustutaan ekologisuuteen ja ekotehokkuuteen tuotannossa, yhteiskunnassa ja 

yksityistaloudessa 
- tarkkaillaan omaa talouden hallintaa ja kulutuskäyttäytymistä sekä kuluttajan 

vaikuttamismahdollisuuksia 
- pohditaan toivottavaa tulevaisuutta ja sen edellytyksiä. 

TURVALLISUUS JA LIIKENNE 

Turvallisuus omassa elämässä, koko elinympäristössä ja liikenteessä on koulun toiminnan 
läpäisevä periaate, jonka toteuttamisen tarkoitus on opastaa oppilaita vastuulliseen 
käyttäytymiseen. Oppilaalle opetetaan ikäkauden mukaisesti valmiutta ja taitoja toimia 
erilaisissa tilanteissa turvallisuutta edistävästi. 

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- ikäkautensa mukaisesti tunnistamaan turvallisuutta ja terveyttä vaarantavia tilanteita 
sekä ennakoimaan ja välttämään niitä 

- toimimaan terveyttä ja turvallisuutta edistävästi ja väkivaltaa käyttämättä 
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- ehkäisemään kiusaamistilanteiden syntymistä ja tarvittaessa toimimaan niissä 
rakentavasti 

- toimimaan kriisitilanteissa tarkoituksenmukaisesti 
- toimimaan liikenteessä turvallisesti ja vastuullisesti 
- vaikuttamaan ympäristön ja toiminnan turvallisuuteen 
- tuntemaan yhteiskunnan tarjoamia palveluja, jotka liittyvät hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen. 

KESKEISET SISÄLLÖT 
- tuetaan onnettomuuksilta, päihteiltä ja rikollisuudelta suojautumista omassa 

elinympäristössä 

- opetetaan terveyttä, turvallisuutta, väkivallattomuutta ja rauhaa edistäviä 
toimintamalleja ja -tapoja 

- tarkastellaan väkivallan muotoja lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
- harjoitellaan tunnistamaan väkivallan muotoja lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa 
- harjoitellaan ikäkauden mukaisesti työ- ja ympäristöturvallisuuteen liittyviä 

käytäntöjä 
- opetellaan tarpeelliset liikennesäännöt ja erilaiset liikenneympäristöt 
- opetetaan ja harjoitellaan huomioivaa käyttäytymistä liikenteessä, kiinnitetään 

huomiota liikenneturvallisuuteen ja turvalaitteisiin 
- kartoitetaan lähiympäristön vaaralliset paikat ja parannetaan mahdollisuuksien 

mukaan turvallisuutta 
- tutustutaan turvallisuutta edistäviin palveluihin ja menettelyihin niihin 

hakeuduttaessa 
- tehdään yhteistyötä kotien kanssa turvallisuuden edistämiseksi 

IHMINEN JA TEKNOLOGIA 

Koulu auttaa osaltaan oppilasta luomaan suhteen teknologiaan, ymmärtämään sitä ja 
näkemään sen merkityksen ja vaikutuksia arkielämässä. Alaluokilla opetuksessa 
keskeisintä on tutustua teknologiaan oman toiminnan kautta, oppia tuntemaan teknologian 
historian alkuvaiheen välineistö ja käyttötavat sekä nykyaikaisen arjen teknisen välineistön 
tarkoituksenmukainen käyttö ja turvallisuusseikat. Yläluokilla tarjotaan perustietoa 
teknologiasta, sen kehityksestä ja vaikutuksista, opastetaan järkeviin valintoihin ja 
pohditaan teknologian eettisiä, moraalisia ja tasa-arvokysymyksiä ikäkauden edellytysten 
mukaisesti. Oppilaita opetetaan ymmärtämään välineiden, laiteiden ja koneiden 
toimintaperiaatteita sekä harjoittelemaan niiden tarkoituksenmukaista käyttöä.  
 
Teknologian opetus näkyy fysiikan ja teknisten käsitöiden opetuksessa, ylemmillä luokilla 
äidinkielessä tekstinkäsittelyn ja muun tietotekniikan opetuksessa sekä sen lisäksi muissa 
oppiaineissa opiskelun välineenä  (mm. tiedon hankinta) alemmillakin luokka-asteilla.  

TAVOITTEET 
Oppilas oppii 

- käyttämään teknologiaa vastuullisesti 
- ymmärtämään ikäkautensa mukaisesti teknologiaa, sen kehitystä ja vaikutuksia eri 

elämänalueilla 
- käyttämään tietoteknisiä laitteita, ohjelmia sekä tietoverkkoa tarkoituksenmukaisesti 

ja vastuullisesti 
- harkitsemaan omia teknologisia valintojaan. 
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KESKEISET SISÄLLÖT 
- tutustutaan teknologiaan arkielämässä, yhteiskunnassa ja alustavasti paikallisessa 

tuotantoelämässä 
- tutustutaan teknologian kehitykseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin eri kulttuureissa, 

elämänalueilla ja aikakausina 
- tarkastellaan teknologisten ideoiden kehitystä ja muuttumista tuotteiksi, joilla on 

tietty elinkaari 
- opetetaan tietotekniikan ja tietoverkon käyttöä 
- tarkastellaan ja pohditaan teknologiaan liittyviä eettisiä, moraalisia, hyvinvointi- ja 

tasa-arvokysymyksiä 
- liitetään teknologian kehitysnäkymiä yhteiskuntakehityksen tarkasteluun 

7.2 ÄIDINKIELEN JA TOISEN KOTIMAISEN KIELEN OPISKELU 

Äidinkieltä ja kirjallisuutta oppiaineena oppilas opiskelee suomi äidinkielenä -oppimäärän 
mukaisesti. Perusopetuksessa toisen kotimaisen kielen, ruotsin, oppimäärän oppilas 
opiskelee A-oppimäärän mukaisesti, alkaen varhennettuna 1. luokalta alkaen. Näistä 
poikkeavien opintojen järjestämismahdollisuudesta päätetään erikseen. 
 
Maahanmuuttajaoppilaan oman äidinkielen opintojen järjestämismahdollisuuksista 
neuvotellaan tarvittaessa muun mahdollisen opetuksenjärjestäjän kanssa.  

7.3 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 

7.3.1 Suomi äidinkielenä 

Äidinkieli on tieto-, taito- ja taideaine. Äidinkieli on ajattelun, elämänhallinnan ja oppimisen 
väline ja samalla myös oppimisen kohde.  
 
Äidinkielen ja kirjallisuuden tehtävänä on saada lapsi kiinnostumaan kirjallisuudesta ja 
herättää hänessä lukuharrastus. Kirjallisuus välittyy alkuopetuksessa opettajan kautta ja 
siirtyy vähitellen lukutaidon myötä oman kiinnostuksen kohteeksi. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden tehtävänä on myös kehittää ajattelua, ilmaisua, sosiaalisia suhteita sekä 
maailmankuvan ja kulttuuri- identiteetin muodostumista.  
 
Äidinkieli toimii siltana ympäristöön ja mahdollistaa omien aikomusten ja toisten 
tarkoitusten ymmärtämisen kommunikaatiotilanteissa. Äidinkielen ja kirjallisuuden 
tehtävänä on vahvistaa oppilaan mahdollisuuksia ja taitoja luovan kielen käyttämiseen 
sekä suullisesti, että kirjallisesti niin, että kielen avulla voi syntyä uutta tiedon siirtämisen 
lisäksi. 
 
Äidinkielen oppiminen on kokonaisvaltaista. Se sisältää kaikki kielen osa-alueet ja 
tehtävät. Se kehittää tietoa kielestä ja kirjallisuudesta sekä vuorovaikutustaitoja uusissa ja 
vaativammaksi muuttuvissa kielenkäyttö- ja viestintätilanteissa. Äidinkielen oppimisen 
avulla kehittyvät myös ajattelun- ja ongelmanratkaisun taidot, jotka mahdollistavat 
kehittyneen ja itsenäisen opiskelun. 
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Arviointi  

Äidinkielen arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan suullista sekä kirjallista äidinkielen 
hallintaa, motivoida oppilasta kirjallisuuden pariin, sekä rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
itseään monin eri tavoin. Arviointi antaa oppilaalle palautetta hänen edistymisestään, 
vahvuuksistaan ja niistä oppimisen alueista, joita on kehitettävä. 
 
Arvioinnin kohteena on oppilaan edistyminen äidinkielessä ja osaamisen taso, tiedot ja 
taidot äidinkielen eri osa-alueilla sekä oppilaan työskentelytaidot. Äidinkielen arvioinnissa 
huomio kiinnitetään myös oppilaan aktiivisuuteen, suulliseen, kirjalliseen ja draamalliseen 
ilmaisukykyyn, yhteistyökykyyn ja siihen, kuinka oppilas sitoutuu opiskeluprosessiin. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa äidinkielestä sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin. Joka luokalla käydään myös kevätlukukauden alussa 
arviointikeskustelut, jotka ovat osa arviointia. Luokilla 1-3 keskustelut käydään 
vanhempien kanssa, luokilla 4-9 vanhempien ja oppilaan kanssa. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 uskaltautuu kielelliseen vuorovaikutukseen koulussa 

 oppii kuuntelemaan opettajan ja tovereiden asiaa 

 osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia 
tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään 

 osallistuu kielelliseen ja fyysiseen kokonaisilmaisuun ryhmässä ja yksin 

 oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikkaa sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten 
äänne, kirjain, tavu, sana, lause ja aakkoset 

 oppii korjaamaan lukemistaan ja kirjoitustaan ja ymmärtää harjoittelun merkityksen 

 oppii harjoitellessaan kirjoittamista koskevia sopimuksia ja käytäntöjä 

 tutustuu kirjallisuuteen kuuntelemalla ja vähitellen itse lukemalla 

 kiinnostuu kirjoista ja lukemisesta 

 saa aineksia ajatteluun ja ilmaisuun  

 työstää mielikuvituksensa avulla edelleen kuulemaansa ja lukemaansa. 

 tottuu siihen, että tekstiä käsitellessä käytetään sellaisia käsitteitä kuten äänne, 
kirjain, tavu, sana, lause, lopetusmerkki, otsikko, teksti ja kuva 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (7) 

 1. luokka 

Vuorovaikutustaidot  osallistuminen pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin 
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 esittäminen, kerronta, leikki 

 tarkkaa ja päättelevää kuuntelua 
 viikoittainen oppilaiden kuulumisten vaihto 
 esiintyminen ryhmässä luokassa ja juhlissa 
 päivittäiset puheharjoitukset runojen avulla 

Lukeminen ja 
kirjoittaminen 

 lukemisen ja kirjoittamisen monipuolista ja jatkuvaa 
harjoittelua  

 äänne–kirjain -vastaavuus  

 tavujen, sanojen ja lauseiden hahmottamista 

 kirjainmuotojen piirtämistä 

 oikean kynäotteen harjoittelua 

 puheen ja kirjoituksen purkamista sanoiksi, tavuiksi, 
äänteiksi 

 oikeinkirjoituksen harjoittelua  

 oman tekstin tuottamisen alkeita 
 yleensä ensin vain isot kirjaimet taiteellisesti muodostaen, 

myöhemmin pienet tekstauskirjaimet 
 kirjoitetaan aluksi mallista, vähitellen kuullun pohjalta 
 lukemisen harjoittelu etenee kokonaisuuksista osiin, 

merkityksellisestä kokonaisuudesta pienempiin (lause  
sanan tunnistus  äänne – tavu – lukeminen)  

 Aloitetaan itse kirjoitetun tekstin lukemisesta ja siirrytään 
vähitellen painettuun tekstiin. 

Kirjallisuus ja kieli  runot, lorut, sadut, lastenkirjat 

 elämyksellisyys, tarinoiden esittäminen 

 keskustelua luetusta  lukukokemuksen jakaminen, luetun 
ymmärtäminen 

 kirjastoon tutustuminen ja sen käytön harjoittelu 
 kertomusaineistona klassiset ja kansansadut 
 oman luokkakirjaston kokoaminen.  

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 
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 haluaa, rohkenee ja osaa ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti ja hänen 
kokonaisilmaisunsa kehittyy 

 kuuntelee keskittyen 

 osallistuu keskusteluun kysymällä, vastaamalla, kertomalla sekä ilmaisemalla omia 
tietojaan, kokemuksiaan, ajatuksiaan ja mielipiteitään 

 osallistuu kielelliseen ja fyysiseen kokonaisilmaisuun ryhmässä ja yksin. 

 oppii lukemisen ja kirjoittamisen perustekniikan sekä niihin liittyviä käsitteitä, kuten 
äänne, kirjain, tavu, sana, lause ja aakkoset. 

 oppii korjaamaan lukemistaan ja kirjoitustaan 

 oppii ymmärtämään harjoittelun ja säännöllisen lukemisen ja kirjoittamisen 
merkityksen näiden taitojen kehittymisessä 

 oppii omaa tekstiä kirjoittaessaan ottamaan huomioon kirjoittamista koskevia 
sopimuksia ja käytäntöjä. 

 ymmärtää lukemansa 

 osaa tehdä johtopäätöksiä ja arviointeja tekstin pohjalta 

 opettelee valitsemaan itseään kiinnostavaa ja omaa lukutaitoa vastaavaa luettavaa 

 kuuntelee ja lukee kirjallisuutta niin, että hänen sanavarastonsa ja 
mielikuvituksensa kasvaa ja kehittyy. 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(7) 

2. luokka 
 

Vuorovaikutustaidot  osallistuminen pari-, pienryhmä- ja luokkakeskusteluihin 

 esittäminen, kerronta, leikki 

 tarkkaa ja päättelevää kuuntelua 

 kirja- ja yleispuhekieleen tutustuminen ja niiden vertailu 
 viikoittainen oppilaiden kuulumisten vaihto 
 esiintyminen yksin ja ryhmässä luokassa ja juhlissa 
 päivittäiset puheharjoitukset runojen avulla 

Lukeminen ja 
kirjoittaminen 

 lukemisen ja kirjoittamisen monipuolinen harjoittelu 
(tekstauskirjaimet) 

 sanojen ja lauseiden muodostaminen 

 puheen ja kirjoituksen purkaminen sanoiksi, tavuiksi ja 
äänteiksi 

 oikeinkirjoitus: tavutus, sanavälit, isot alkukirjaimet, 
lauseiden lopetusmerkit. 

 oman pienen tekstin tuottaminen 

Kirjallisuus ja kieli  runot ja lorut, sadut, lasten kirjat 

 elämyksellisyys, tarinoiden esittäminen 

 keskustelua luetusta  lukukokemuksen jakaminen 

 kirjaston käyttö 
 kertomusaineistona eläinsadut ja legendat opettajan 

kertomana ja itse lukien 
 mahdollisuus tehdä luokan yhteinen lukukirja kirjoittaen ja 

kuvittaen opettajan ja oppilaiden yhteistyönä.  
 tutustuminen sanaluokkiin (verbi, substantiivi, adjektiivi) 

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 
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 oppii aktiivisen kuuntelijan ja viestijän taitoja 

 kehittää omaa kokonaisilmaisuaan niin ryhmässä kuin itsenäisestikin 

 oppii kirjoittamaan selkeästi käsin 

 kehittää taitoaan ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti ja oppii arvioimaan sitä 
 oppii tarkkailemaan ja arvioimaan mallista kirjoitettua tekstiään 

 oppii lukemaan erilaisia tekstejä ja opettelee tarkkailemaan ja arvioimaan itseään 
lukijana 

 oppii hakemaan tietoa ikäkaudelleen sopivista lähteistä 

 kiinnostuu kielen säännönmukaisuuksista ja toiminnasta 

 tutustuu sanojen luokitteluun eri perustein 

 harjaannuttaa lausetajuaan 

 lukee ikätasolleen sopivaa lastenkirjallisuutta ja jakaa lukukokemustaan 

 oppii perusteita mediasta oppii arvostamaan kirjaa muun media rinnalla 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(7) 

3. luokka 

Vuorovaikutustaidot  Viestintärohkeuden ylläpitäminen ja kehittäminen  

 vuorovaikutustilanteiden luominen ja niiden havainnointi 

 kertominen, oma mielipide, selostaminen, kysyminen, 
keskustelupuheenvuorot, aktiivinen kuuntelu.  

 ilmaisutaitojen harjoittelua 
 taiteellisia puheharjoituksia ja esiintymistä 

Tekstin ymmärtäminen  luetun ja kuullun ymmärtämistä ja arviointia 

 tekstin ennakointia 

 pääasioiden löytäminen 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitusten laatiminen 

 yleiskielen käytön harjoittelua puheessa ja kirjoituksessa 

 tutun asian selostaminen ja mielipide ja sen perustelu 

 selkeän käsialan harjoittelu 

 oman juonellisen tekstin suunnittelua ja muokkausta 

 otsikoinnin ja kappalejaon harjoittelua 

 oikeinkirjoituksen harjoittelua: lauseen lopetusmerkit, 
yhdyssanat, äng-äänne, vuorosanojen kirjoittaminen  

Tiedonhallintataidot  lasten tietokirjallisuuteen tutustuminen 

 kirjaston käyttö: kirjojen ja tiedonhaku 

Kielen tehtävät ja 
rakenne 

 sanojen tekstiyhteydessä tapahtuva merkityksien 
tarkastelu 

 sanaluokat : Substantiivi, adjektiivi, verbi, pronomini, 
numeraali 

 lauseiden tarkastelua  (toteamus-, kysymys-, huudahdus- 
ja yhdyslause) 

Kirjallisuus ja muu 
kulttuuri 

 luokan yhteisten ja itse valittujen tekstien runsasta 
lukemista, käsittelyä ja lukukokemusten jakamista 

 keskeisiä kirjallisuuden käsitteitä: runo, kertomus, satu  
(juoni, pää- ja sivuhenkilö, tapahtuma-aika ja -paikka), 
näytelmä 

 kirjallisuuden aiheiden työstämistä muiden taiteiden 
avulla 

 myyttikirjallisuus, erityisesti Vanhan testamentin 
kertomuksia opettajan kertomana 

 talonpoikais- ja käsityöläiskulttuuriin tutustumista 
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kerronnan ja kirjallisuuden avulla 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 oppii aktiivisen kuuntelua taitoa ja haluaa ja osaa viestiä itse erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

 toimii tilanteissa, joissa sanat, kuvat, äänet ja vastaanottaja ovat 
vuorovaikutuksessa 

 kehittyy kertojana ja ilmaisijana 

 rohkenee ja osaa rakentaa erilaisia suullisia ja kirjallisia tekstejä 

 oppii antamaan ja vastaanottamaan palautetta, sekä arvioimaan omaa suullista ja 
kirjallista ilmaisua 

 oppii kirjoittamaan sujuvasti käsin 

 harjoittelee tiedonhankintaa sopivista lähteistä 

 oppii lukemaan erilaisia tekstejä, tuntee itsensä lukijana ja harjaantuu erilaisissa 
lukutavoissa ja luetunymmärtämisessä 

 löytää omaan oppimiseen sopivia lukutapoja 

 oppii luokittelemaan sanoja eri perustein 

 kehittää lausetajuaan 

 kasvattaa kiinnostusta kielen toimintaan ja sen kieliopilliseen perustaan sitä 
arvostaen 

 lukee monipuolisesti lasten- ja nuorten kirjallisuutta sitä itse valiten 

 pyrkii hyödyntämään ja käyttämään mediavälineitä tavoitteellisesti 
 tutustuu oman maan kulttuuriin ja pohjoismaiseen mytologiaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(5) 

4. luokka 

Vuorovaikutustaidot  omien ajatusten esittäminen ja mielipiteiden 
perusteleminen 

 asiallinen viestintä ryhmätilanteissa 
 selkeän puheen ja taiteellisen tulkitsevan ilmaisun 

harjoittelu kuorossa 

Tekstin ymmärtäminen  tekstin sisällön ja rakenteen ennakointia  (huomioiden 
kuvat, otsikot, aikaisempi tietämys) 

 silmäilevää ja etsivää lukemista, pääasioiden löytämistä 
teksteistä, kysymysten esittäminen tekstistä. 

 keskittyvän ja ymmärtävän kuuntelun harjoittelua 

 ajatuskarttojen laatimisen harjoittelu 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitusten laatiminen 

 tutun asian selostaminen, kuvailu 

 juonellinen tarina, otsikointi, kappalejako 

 yleiskielen harjoittelua: viestit, lyhyet tiedotteet, ohjeet 

 käsialan hiomista 

 oman pienen esitelmän laadinta, yleisökontakti, 
äänenkäyttö (aihe esim. mielenkiintoinen ammatti  
integrointi oppilaanohjaukseen) 

 palautteen antamisen ja saamisen harjoittelua 

 oikeinkirjoitusta: (yhdyssanat ja yhdysmerkki, pilkku 
yhdyslauseissa, vuorosanat) 

Tiedonhallintataidot  erilaisten tietokirjojen käyttöharjoituksia ja tietoteksteihin 
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tutustumista 

 kirjaston käyttö 

Kielen tehtävät ja 
rakenne 

 lauseen pääjäsenten opettelua: subjekti, objekti, 
predikaatti 

 sanojen taivutus: verbin persoona- ja aikamuodot, 
adjektiivin vertailumuodot 

Kirjallisuus ja muu 
kulttuuri 

 kirjallisuuden sisältöjen työstämistä muiden taiteiden 
avulla 

 oman luetun kirjallisuuden esittelyä: juoni, henkilöt, 
tapahtumat, omat ajatukset 

 mediakeskustelut 
 runon taiteellista, ilmaisevaa tulkintaa 
 erityisesti eläinkertomuksia ja -kuvauksia sekä 

maantiedon ja paikan kuvauksia (integrointi biologiaan ja 
maantietoon) 

 tutustuminen pohjoismaiseen mytologiaan ja erityisesti 
Kalevalaan: opettajan kertomana sekä itse lukemalla ja 
taiteellisesti harjoitellen 

Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 oppii arvioimaan ilmaisuaan ja kehittää taitoaan ilmaista itseään 

 oppii sopeuttamaan sanomaa tilanteen mukaan 

 harjaantuu käyttämään erilaisia luetun ymmärtämistä parantavia strategioita 

 osaa rakentaa suullisia ja kirjallisia esityksiä 

 kehittää omaa käsialaansa persoonalliseksi 

 oppii etsimään tietoa erityyppisistä lähteistä 

 ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen eroja 

 oppii ymmärtämään kieliopillisen kuvauksen perusasioita 

 kehittää edelleen lausetajuaan 

 vahvistaa lukuharrastustaan ja monipuolistaa lukutottumuksiaan, säilyttää 
positiivisen asenteen lukemiseen 

 pyrkii käyttämään mediavälineitä tavoitteellisesti ja tarkastelemaan niiden viestejä.  

 oppii mediakritiikkiä 
 tutustuu muiden kansojen kulttuureihin 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (5) 

5. luokka 

Vuorovaikutustaidot  keskustelutaitojen kehittäminen  (keskustelu, haastattelu, 
väittely) 

 ilmaisutaidon harjoittelu 
 tarkan mielikuvan muodostamisen harjoittelu kertomalla: 

luetun tai kuullun täsmällinen toistaminen, oman ja toisen 
lausuman erottaminen 

 keskeisenä luokkanäytelmän tekeminen 

Tekstin ymmärtäminen  pääasioiden erottaminen yksityiskohdista 

 tekstin tiivistäminen 

 silmäilevää, etsivää, sana- ja asiatarkkaa sekä 
päättelevää lukemista 

 muistiinpanot, ajatuskarttojen laadinta, tekstin ajatusten 
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pohdinta, tekstin kertaaminen 
 kirjoitetun tulkintaa näyttelemällä 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitusten laatiminen 

 pienen puhe-esitelmän laadinta: tukisanalista, 
jaksottaminen, havainnollistaminen 

 oman tekstin suunnittelu, muokkaus ja korjaus 

 käsialan selkeys 
 sujuvan kirjoittamisen harjoittelua sanelusta 

Tiedonhallintataidot  monipuolisten tietotekstien käyttö 

Kielen tehtävät ja 
rakenne 

 nominien taipuminen paikallissijoissa 

 lauseiden tarkastelua tekstien rakentamisessa: pää- ja 
sivulause 

 lauseen pääjäsenet: subjekti, predikaatti, objekti 

 verbin aktiivi- ja passiivimuodot 

 suoran ja epäsuoran esityksen hahmottamista ja 
muuntamista 

Kirjallisuus ja muu 
kulttuuri 

 erilaisten tekstien lukeminen 

 yhteisten ja valinnaisten kokonaisteoksen lukeminen ja 
käsitteleminen, lukukokemuksen jakaminen 

 kriittinen ja tavoitteellinen median käyttö 
 vieraista maista ja kansoista kertovaa lasten- ja nuorten 

kirjallisuutta 
 runon tulkitsevaa ilmaisua 
 näytelmäkirjallisuuden vaihtoehtoihin tutustumista ja 

luokan näytelmän valmistaminen 
 tutustuminen muinaiseen itämaiseen tarustoon ja 

erityisesti antiikin Kreikan mytologiaan kuunnellen ja 
lukien 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 
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 harjaantuu toimimaan erilaisissa viestintätilanteissa aktiivisena kuuntelijana ja 
viestijänä 

 osallistuu keskusteluihin ja oppii ottamaan vastaanottajan huomioon omassa 
viestinnässään 

 kehittyy kertojana ja ilmaisijana 

 oppii lukemaan erilaisia tekstejä, harjaantuu aktiiviseksi ja kriittiseksi lukijaksi ja 
kuulijaksi 

 tutustuu erilaisiin lukutapoihin ja harjaantuu käyttämään erilaisia luetun 
ymmärtämistä parantavia strategioita 

 opettelee monipuolista puhumista ja kirjoittamista 

 kirjoittaa sujuvasti käsialalla 

 tutustuu tekstinkäsittelyyn 

 oppii hyödyntämään kielitietoa puhuttaessa ja kirjoittaessa 

 tottuu tiedonhankintaan ja käyttöön 

 monipuolistaa lukuharrastusta, jolloin kirjallisuuden tuntemus syvenee 

 kiinnostuu kielen mahdollisuuksista, oppii ilmaisun tavoitteellisuutta kielen 
rakenteeseen perehtymällä, havaitsee ympäristössään puhutut kielet ja niiden eroja 
sekä oppii arvostamaan kielellistä eroavaisuutta 

 oppii valitsemaan itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa ja säilyttää positiivisen 
asenteen lukemiseen 

 tutustuu muiden kansojen kulttuureihin 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (5) 

6. luokka 

Vuorovaikutustaidot  viestintä-rohkeuden ja -varmuuden vahvistaminen 

 keskustelut, säännöt vuorovaikutuksen säätelijänä 

 vaikuttamisen keinot 

Tekstinymmärtäminen  luetun ohjattu analysointi 

 tietotekstin tiivistäminen 

 monipuolisten lukutapojen harjoittelu 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitelmien laatiminen 

 jäsenneltyjen kirjoitelmien ja puhe-esitysten laatimista 
(aiheena esim. tulevaisuuden haave, toiveammatti ja 
kuinka siihen päästään  integ. oppilaanohjaukseen) 

 oikeinkirjoituksen vakiinnuttaminen 

 koululehden tekoon osallistuminen, tekstinkäsittelyn 
alkeet 

Tiedonhallintataidot  monipuolisten tietotekstien käyttö, lähdemerkinnän 
harjoittelua 

Suhde kieleen, 
kirjallisuuteen ja 
muuhun kulttuuriin 

 lause- ja virketajun syventäminen 

 verbien tapamuodot, erilaiset lauserakenteet, lauseen 
jäsenet, lauseiden liittyminen toisiinsa 

 nominien taipumisen tunteminen ja sen laajentaminen 
lauseyhteydessä 

 puhutun ja kirjoitetun kielen eroja: murre 
 runoudesta balladit (dramatiikan ilmaisu), runon 

taiteellista tulkintaa ja oman runotekstin kirjoittamisen 
harjoittelua. 

 tutustuminen Rooman tarustoon ja vieraista maista ja 
kansoista kertovaan kirjallisuuteen kuunnellen ja lukien 
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Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 Vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja ihmisrohkeutta ja tilannetajuaan 

 uskaltaa tuoda esille omia mielipiteitään ja osaa perustella ja keskustella niistä 
rakentavasti toisten kanssa 

 harjaantuu tulkitsemaan ja arvioimaan lukemaansa 

 kehittää luku- ja kuuntelutaitoa, oppii kriittistä lukemista 

 kehittyy erilaisten tekstien ja suullisen esitysten laadinnassa, hyödyntää kielitietoa 

 vahvistaa tiedonhankintataitoja, 

 harjoittelee ennakoimaan millaisella luku-/kuuntelu-/tiedonhankintatavalla 
tavoitteeseen pääsee 

 oppii perustietoa äidinkielestä, sen rakenteesta, vaihtelusta ja muuttumisesta 

 kehittää lukuharrastustaan monipuolisemmaksi, syventää 
kirjallisuudentuntemustaan, oppii tuntemaan klassikkoteoksia 

 saa kokemuksia teatterista ja elokuvista ja niiden ilmaisukeinoista 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (3) 

7. luokka 

Vuorovaikutustaidot  väittelytaitojen harjoittaminen, näkemysten 
perusteleminen ja puolustaminen, ristiriitatilanteiden 
selvittäminen 

 keskustelutaitojen kehittäminen: puheenvuorot, 
palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

 ilmaisutavan sovittaminen tilannetta vastaavaksi 

Tekstinymmärtäminen  ymmärtävän ja arvioivan kuuntelun harjoittelemista 

 erilaisten lukutapojen (silmäilevä, etsivä, asia-
/sanatarkka, päättelevä) kehittämistä ja valitsemista 
tarkoitusta vastaavaksi 

 puheeseen ja tekstiin kätkeytyvien näkemysten, arvojen 
ja asenteiden etsimistä ja arviointia 

 kaunokirjallisuuden tarkastelua ja tulkintaa elämysten 
antajana ja näkemysten kehittäjänä 

 lukukokemusten jakamista 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitelmien laatiminen 

 lause- ja virketajun kehittäminen, oikeinkirjoituksen 
vakiinnuttaminen 

 asiatekstin kirjoittaminen 

 tekstinkäsittelyä tietokoneella 

 jäsentelytapojen harjoittelua: jaksotus-, aloitus-, ja 
päätäntätaito 

 omia elämyksiä, näkemyksiä ja tunteita kuvaavien 
tekstien kirjoittaminen 

Tiedonhallintataidot  tietojen hankintaa erityyppisistä lähteistä.  

 Tiedon luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden arviointia  
lööpit, internet (integ. 7. luokan yhteiskuntaoppi) 

Suhde kieleen, 
kirjallisuuteen ja 
muuhun kulttuuriin 

 kieliopin tuntemuksen laajentaminen: nominien 
taipuminen (suomenkielen sijamuodot), lauseen 
jäsentyminen: lisäjäsenien eli määritteiden tuntemus 

 suomenkielen maantieteellinen vaihtelu, murteet ja 
puhekieli tyylikeinona  
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 suomenkielen vertailu muihin kieliin 
 kirjallisuudessa erityisesti elämänkertoja, matkakuvauksia 

eri kansojen/etnisten alueiden kuvauksia kuultuna ja 
luettuna sekä toisille esiteltyinä. 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 kehittää taitojaan puhujana, kirjoittajana ja lukijana tavoitteelliseksi, eettiseksi ja 
vuorovaikutusta rakentavaksi niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. 

 opettelee suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä ja oppii hyväksyvää 
suhtautumista erilaisiin tapoihin ja näkemyksiin vuorovaikutustilanteessa. 

 harjaantuu aktiiviseksi, kriittiseksi ja tulkitsevaksi lukijaksi, kuulijaksi ja kirjoittajaksi 

 opettelee suunnittelemaan viestintäänsä ja etenemään tavoitteiden mukaisesti 
puhe- ja kirjoitustehtävissä 

 hyödyntää kielitietoa puhe- ja kirjoitustehtävissä 

 tottuu tiedonhankinnan ja -käytön prosessiin ja opettelee käyttämään monenlaisia 
lähteitä tavoitteellisesti ja kriittisesti, 

 oppii tuntemaan klassikkoteoksia 

 saa kokemuksia teatterista esittäjänä ja vastaanottajana 

 avartaa taiteellista kokemustaan, laajentaa näkemystään kulttuureista ja vahvistaa 
eettistä tietoisuuttaan 

 alkaa ymmärtämään median keinoista ja voimasta tuottaa mielikuvia, muokata 
maailmaa ja ohjata ihmisten valintoja 

 oppii suvaitsevaisuutta eri kielipuhujia kohtaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (3) 

8. luokka 

Vuorovaikutustaidot  eri mieltä olemisen taito 

 viestintätottumusten ja -taitojen arviointia 
 vuorovaikutus draamatilanteissa 

Tekstinymmärtäminen  tekstilajeihin tutustumista 

 asia- ja kaunokirjallisuuden tekstityypit: selostava, kantaa 
ottava, kuvaileva, ohjaava, kertova, pohtiva 

 tekstin sisällön mielipideaineisten ja tekijän keinojen ja 
tavoitteiden tunnistamista 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitelmien laatiminen 

 ilmaisukeinojen monipuolistamista 

 tietotekniikan käyttö 

 oman tekstin suunnittelua ja tavoitteiden määrittelyä, 
tekstinteko prosessi 

 esseen kirjoittaminen 

Tiedonhallintataidot  tiedonhankintaa erityyppisistä lähteistä 

 lähteiden ymmärrettävyyden ja luotettavuuden arviointia 

 lähdemerkintöjen opettelua 

 aineiston rakentamista, ryhmittelyä ja valikointia esitystä 
varten 

Suhde kieleen, 
kirjallisuuteen ja 
muuhun kulttuuriin 

 kieliopin rakenteiden tuntemuksen laajentaminen: 
monimutkaiset lauserakenteet, mm. lauseenvastikkeet ja 
niihin liittyvät verbien partisiippirakenteet  

 draaman ja kertomakirjallisuuden lajeihin tutustumista, 
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ilmaisumahdollisuuksien tunnistamista 
 laajamittaista tutustumista ja lukuharrastuksen 

laajentamista proosan ja runouden alueella 
 runomitta, kielikuvat 
 romantiikan kirjallisuus: elämänkerrat, etnisiä oloja ja 

vieraita kulttuureja kuvaavat kirjat 
 teatteriin ja elokuvaan tutustumista 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii erilaisia ilmaisutyylejä ja -tilanteita ja opettelee sovittamaan ilmaisuaan 
tilanteen mukaan 

 harjaantuu puhujana, lukijana ja kirjoittajana 

 oppii suojelemaan vuorovaikutukselle myönteistä ilmapiiriä 

 kehittää tekstityypin ja tekstilajien tuntemusta ja oppii ennakoimaan millaista 
tiedonhankintatapaa tekstilaji ja tavoite vaativat 

 oppii persoonalliseksi ja monipuoliseksi puheen ja tekstin tekijäksi ja hyödyntää 
kielitietoa 

 oppii ottamaan huomioon tilanteen, vastaanottajan ja viestitilanteen 

 oppii käyttämään tarkoituksenmukaisia ja luotettavia tiedonlähteitä 

 oppii perustiedot Suomen ja maailman kielitilanteesta sekä oppii sijoittamaan 
suomen kieli kielisukulaistensa joukkoon 

 oppii tuntemaan kotimaisen kirjallisuuden kehitystä, tutustuu kotimaisiin 
klassikkoteoksiin 

 ymmärtää median keinoja ja voimaa tuottaa mielikuvia, muokata maailmaa ja ohjata 
ihmisten valintoja 

 oppii suvaitsevaisuutta eri kielipuhujia kohtaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (3) 

9. luokka 

Vuorovaikutustaidot  tilanteen mukaista etenemistä ja monipuolisia 
puheenvuorolajeja erityyppisissä keskusteluissa ja 
viestintäympäristöissä 

 kokous/neuvottelutilanne 
 huumorin käyttö 

Tekstinymmärtäminen  sisällön tiivistämistä, erittelyä ja arviointia vaikuttavuuden 
näkökulmasta 

 tekstin vertailua eri näkökulmista 

 verbaalisten, visuaalisten ja auditiivisten keinojen 
tarkastelua tekstin merkityksen rakentajana 

 tyylilajien tuntemuksen syventämistä, taiteellisen 
tyylitajun kehittämistä ja erityisesti huumorin olemukseen 
paneutumista 

Puhe-esitysten ja 
kirjoitelmien laatiminen 

 yleispuhekielen käyttöä ja kuulijan huomioon ottavaa 
ilmaisu- ja viestintätavan opettelua 

 äidinkielen rakenteen ja ominaispiirteiden huomioon 
ottaminen puheessa ja kirjoittamisessa 

 tyylin taiteellista hiomista kirjoitelmiin ja suullisiin 
esityksiin 
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Tiedonhallintataidot  lähteiden arviointia, muistiinpanojen tekemistä, 
valikoimista ja käyttöä oman esityksen tekemiseen 

Suhde kieleen, 
kirjallisuuteen ja 
muuhun kulttuuriin 

 äidinkielen rakenteiden kertaus ja rakenne suhteessa 
muihin kieliin 

 suomi kirjakielenä, suomen kielen kehitys ja kirjallisuuden 
alkuvaiheet 

 yhteisten ja itse valittujen teosten / kokonaisteoksen 
lukemista ja lukukokemuksen jakamista 

 romanttisen, realistisen ja modernististen tekstin 
tuntomerkkejä 

 fiktio ja fakta kirjallisuudessa 
 romantiikan kirjallisuuteen tutustuminen, estetiikan 

perusteet 
 tyylilajien tuntemuksen syventämistä, keskeisenä 

huumori 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilaan vuorovaikutustaidot ovat kehittyneet niin, että hän 
- haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä 

että yksin esiintyessään 
- osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoja 
- osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa 

ryhmäviestintätilanteissa puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, 
kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja. 

- edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, 
kun asioista ollaan eri mieltä. 

- tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon 
viestintätilanteen, vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; 
hän pystyy vaihtamaan nuorison oman puhekielen tarvittaessa yleispuhekieleksi. 

- pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan; hän ottaa vastaan 
palautetta ja hyödyntää sitä omien taitojensa kehittämiseksi; hän antaa rakentavaa 
palautetta toisille ja työskentelee tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä. 

 
Oppilaan taito tulkita erilaisia tekstejä on kehittynyt niin, että hän 

- Osaa keskustella erilasten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, 
väittää vastaan, esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstin yhteyksiä omiin 
kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa. 

- tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa 
tekstiympäristössä 

- lukee tekstejä, myös erilaisia median tekstejä tarkoituksenmukaista lukutapaa 
käyttäen 

- erottaa tavallisia tekstityyppejä tekstikokonaisuudesta 
- tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja 
- osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen 

perustelut 
- pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä 

seuraamaan henkilöiden ja heidän suhteittensa kehitystä 
- osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia 
- tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja 

ilmasuun 
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- pystyy tekemään havaintoja ja päätelmiä tekstien visuaalisista ja auditiivisista 
keinoista 

- pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sanavalintojen, 
käytetyn kuvakielen, lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten 
yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn 

- pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon ja tekstitiedon käsitteitä tekstejä 
havainnoidessaan sekä kirjallisuustietoa fiktiivisiä tekstejä käsitellessään. 

 
Oppilaan taito tuottaa tekstejä ja hyödyntää niitä eri tarkoituksiin on kehittynyt niin, 
että hän 

- osaa käyttää kirjastoa, tietoverkkoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia sekä suullisesti 
välitettyä tietoa tiedonhankinnassaan: hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa 
ne  

- tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laatimisen prosessin ja soveltaa tietoaan 
tekstejä tuottaessaan 

- kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille 
olennaisen; hänen tekstinsä ajatuksenkulkua on helppo seurata 

- pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa 
kuvauksia, kertomuksia, määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, 
yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä 

- pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin 
hyödyntämään työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä. 

- osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamisessa ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia 
ja rakenteellisia valintoja; hän osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä 
tarpeen mukaan tiivistää tekstiään. 

- soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, 
kohteliaisuuskeinoista ja oikeinkirjoituskäytänteistä 

 
Oppilaan suhde kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin on kehittynyt niin, että hän 

- on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen 
- löytää itseään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä muita tekstejä ja osaa 

perustella valintojaan 
- on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, 

tarinoita, novelleja, esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia ja tuntee Kalevalan 
runoja ja muutakin kansanperinnettä; kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin 
yhteisesti sovitun määrän 

- tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden 
klassikkoja, jotka edustavat eri aikakausia 

- pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa 
- osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on 

tietoa sanaluokista ja tärkeimmistä lauseenjäsenistä, hän tuntee suomen kielen 
keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen kieltä muihin 
opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen 
sukukielistä 

- tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan 
- tietää kielen muuttuvan, hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten 

joukossa ja monikulttuurisessa kieliyhteisössä; oppilas tuntee Suomen kielitilanteen, 
hänellä on perustietoa Suomessa puhuttavista kielistä 

7.3.2. Suomi toisena kielenä (S2) 

Maahanmuuttajaoppilaille, joiden äidinkieli ei ole suomi tai joiden suomen kielen taito ei ole 
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äidinkielisen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla, opetetaan suomea toisena kielenä 
joko kokonaan tai osittain äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä -oppimäärän 
sijaan. 
 
S2-opetuksen lähtökohtana on toisen kielen oppimistilanne: oppilas oppii suomea 
suomenkielisessä ympäristössä ja hänelle kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen 
taito oman äidinkielensä rinnalle. Opetuksessa tulee ottaa huomioon, että uuden kielen 
syvällinen oppiminen vie useita vuosia. On kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteiden 
saavuttamiseen kuluvaan aikaan voi vaikuttaa oppilaan oman äidinkielen hallinta sekä 
äidinkielen ja suomen kielen erilaisuus ja kulttuurinen etäisyys. 
 
S2-opetuksen keskeinen tavoite on, että oppilas saavuttaa perusopetuksen loppuun 
mennessä mahdollisimman hyvän suomen kielen taidon kaikilla kielen osa-alueilla, pystyy 
opiskelemaan täysipainoisesti kaikkia perusopetuksen oppiaineita ja että hänen on 
mahdollista jatkaa opintojaan perusopetuksen jälkeen. Opetuksessa pyritään ohjaamaan 
oppilaita elinikäiseen oppimiseen, niin että hän voi vähitellen saavuttaa äidinkielisten 
veroisen suomen kielen taidon. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa S2 -opetus 
vahvistaa oppilaan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle 
kaksikielisyydelle.  
 
Maahanmuuttajaoppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jossa määritellään yksilöllisesti 
hänen suomi toisena kielen-opiskelutarpeensa ja siihen liittyvät opetusjärjestelyt. 
Opetuksen lähtökohtana on oppilaan suomen kielen taitotaso, ei luokka-aste, jolla hän 
opiskelee. Opetuksessa ja arvioinnissa huomioidaan oppilaan tiedollinen ja taidollinen 
lähtötaso ja aikaisempi koulunkäyntihistoria.  
 
Opetuksessa painotetaan viestinnällisyyttä: sanaston kasvattaminen ja kielen rakenteiden 
harjoitteleminen kietoutuvat kielitaidon eri osa-alueiden kehittämiseen ja oppijan 
kulttuuritietouden lisäämiseen. Opetusmenetelmät ja työtavat tulee valita niin, että oppilas 
saa mahdollisuuden omaksua oppimisstrategioita, joiden avulla hän pystyy aktiivisesti 
hyödyntämään koulussa ja koulun ulkopuolella kohtaamaansa kielellistä ja kulttuurista 
ainesta. Opetuksessa käytetään hyväksi kieliyhteisön keskellä elämistä, ympäristön 
tarjoamia viestintätilanteita sekä oppilaiden kokemuksia ja havaintoja niistä. 

Tavoitteet 

S2-opetuksen tavoitteena on antaa kullekin oppilaalle tarpeidensa mukaiset suomen kielen 
taidot kuten laajentaa oppilaiden sanavarastoa ja opettaa heille suomen peruskielen 
rakenteita ja suomen kielenerityispiirteitä. Kielen perusrakenteiden jälkeen opetellaan 
vähitellen vaativampiakin rakenteita ja perehdytään eri oppiaineiden sanastoihin. 
Tavoitteena on myös rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään suomen kielellä suullisesti ja 
kirjallisesti. Sujuvan suullisen käyttökielen omaksumisen jälkeen tavoitteena on 
mahdollisimman monipuolinen puhutun ja kirjoitetun kielen hallinta, jotta opiskeleminen 
suomen kielellä ja toimiminen suomalaisessa yhteiskunnassa sujuisi yhä paremmin. 
 
Oppilas oppii perusopetuksen kuluessa: 

 ymmärtämään normaalitempoista kasvokkaista puhetta, keskustelemaan yleisistä 
aihepiireistä ja saamaan selvää opettajan puheesta eri aineiden tunneilla sekä 
radio- ja televisio-ohjelmista, jos aihepiiri on tuttu 

 selviämään käytännön puhetilanteissa koulussa ja koulun ulkopuolella ja tekemään 
puheessaan eron keskeisten puheen rekisterien välillä 
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 ymmärtämään eri oppiaineita sekä yleisiä aihepiirejä käsittelevää tekstiä, lukemaan 
itsenäisesti ja valitsemaan tarkoitukseensa sopivaa kirjallisuutta sekä kehittämään 
sen avulla sanastoaan ja ymmärtämystään ja löytämään kirjallisuudesta elämyksiä 

 kirjoittamaan yksityisiä ja opetukseen liittyviä tekstejä ja esittämään ajatuksiaan 
kirjallisesti yhtenäisinä kokonaisuuksina ja käyttämään kirjoittaessaan kirjoitetun 
kielen rekisteriä 

 kehittämään kielellistä tietoisuuttaan ja kielentuntemustaan 

 käyttämään erilaisia kielenopiskelussa tehokkaiksi todettuja työtapoja, 
tunnistamaan omia oppimisstrategioitaan sekä tarvittaessa muuttamaan niitä 
tarkoituksenmukaisemmiksi 

 arvioimaan kielitaitonsa kehittymistä 

 kehittämään kielitaitoaan myös muiden oppiaineiden tunneilla ja luokkahuoneen 
ulkopuolella 

 vertailemaan omaa ja suomalaista kulttuuria sekä viestimään ja toimimaan 
suomalaisessa kulttuurissa, ymmärtämään oman ja suomalaisen kulttuurin juuria ja 
arvostamaan molempia kulttuureita 

Keskeiset sisällöt 

Tilanteet ja aihepiirit, joista oppilaan tulee pystyä kommunikoimaan 

 henkilökohtainen elämä, perhe, suku, ystävät, vuoden- ja vuorokaudenajat sekä 
sää, koti ja asuminen, koulu fyysisenä ympäristönä, oppitunnit, koulutoverit, 
opettajat ja muu henkilökunta, ruokailu ja puhtaus, ihmisen keho ja vaatetus, 
julkiset tilat ja palvelut, kuten kauppa, liikenne ja terveydenhoito, maaseutu- ja 
kaupunki, luonto, vapaa-aika, kulttuuri ja urheilu, matkailu, tiedotusvälineet 

 eri oppiaineiden sanasto: sanavaraston laajentaminen ja morfologia, ylä- ja 
alakäsitteet 

 juhlapäivät, kansanperinne, tapakulttuuri; leikit; suomalaiset merkkihenkilöt ja -
tapahtumat; arjen perinne ja elämänmuoto 

 
Rakenteet ja kielitieto 

 äänteiden, rytmin, painotuksen ja intonaation tunnistaminen ja tuottaminen, 
kirjoitus- ja äännejärjestelmä ja niiden erityispiirteet 

 kielen rakenteista keskeisimmät, sanaluokat ja niiden taivuttaminen, verbityypit ja 
tärkeimmät nominityypit, sija-, persoona- ja aikamuodot sekä modukset 
pääpiirteissään, lauseenjäsenten tunnistaminen, nominaalismuotojen ja 
lauseenvastikkeiden tunnistaminen, lausetyypit, sanojen johtamisen pääperiaatteet, 
välimerkit ja oikeinkirjoitus 

 sana, lause, virke, sidoksisuus, erilaisten tekstilajien päätyypit 

 puhutun ja kirjoitetun kielen ero, puhutun kielen vaihtelu 

 suomi maailman kielten joukossa 
 
Lukeminen ja kirjoittaminen 

 suomen kielen kirjoitusjärjestelmä, kirjain-äänne-vastaavuus, tavutus, pien- ja 
suuraakkoset, tyyppikirjaimet 

 mekaaninen, sujuva ja ymmärtävä lukutaito; lukutaidon strategioita, kuten 
ennakointi, päättely sekä pääasioiden ja tukisanojen etsiminen tekstistä 

 tekstilajit ja kirjoittaminen erilaisiin tarkoituksiin 
 

Kertomusperinne, kirjallisuus, viestintäkasvatus 

 ikäkauden ja kielitaidon mukaisesti sadut, lorut, kertomukset, runot, arvoitukset, 
sanalaskut, kaunokirjalliset otteet ja kokonaisteokset 
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 keskeiset kirjailijat ja heidän teoksensa sekä Kalevala ja Suomen kirjallisuuden 
päävaiheet 

 mediatekstit, kuvalukutaidon alkeet, elokuva ja teatteri 

 kirjaston käyttö, tieto- ja viestintätekniikka, televisio, radio, lehdistö, mainonta 

 tiedonhankinta erityyppisistä lähteistä 
 

Puheviestintä ja vuorovaikutustaidot 

 puheviestinnän strategiat, kuten keskustelun aloittaminen, ylläpitäminen ja 
päättäminen, mielipiteen ilmaiseminen, kuulijan huomioon ottaminen; kuuntelijan 
palautekäyttäytyminen 

 kulttuurisidonnaiset puheviestintätilanteet, kuten tervehtiminen, puhutteleminen, 
esittäytyminen, kiittäminen, anteeksi pyytäminen ja puhelinkäyttäytyminen 

 omien tunteiden, tarpeiden, tietojen ja mielipiteiden esittäminen ja perusteleminen 

 puuttuvan kielitaidon kompensoiminen esimerkiksi lähikäsitettä käyttämällä tai 
selittämällä 

 neuvottelutaitojen kehittäminen ja rakentava keskusteleminen 
 

Kielenopiskelutaidot 

 oppikirjan ja sanakirjan käyttö, uusien sanojen ja rakenteiden käyttö omissa 
tuotoksissa, pari- ja pienryhmäkeskustelu puheviestinnän säännöllisenä 
harjoittelutapana, merkityksen päättely asiayhteydestä, suomen kielen vertaaminen 
omaan äidinkieleen, oman tuotoksen tarkkaileminen ja korjaaminen, oman 
kielitaidon arviointi 

Suomi toisena kielenä -oppilaan arviointi 

S2-oppilas tulee arvioida kaikissa kouluaineissa yksilöllinen taitotaso huomioiden. 
Oppilaan tausta ja vähitellen kehittyvä suomen kielen taito otetaan huomioon oppiaineiden 
ja eri aineryhmien arvioinnissa, ei pelkästään suomen kielen arvioinnissa Yksilöllinen 
taitotaso on arvioitava säännöllisesti, vähintään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. 
Arviointikohteina ovat oppilaan työskentely, kirjalliset ja suulliset kokeet, kielitaidon 
kehittyminen sekä asennoituminen oppiaineeseen. Arvioinnissa käytetään monipuolisia, 
joustavia ja yksilöllisesti oppilaan tilanteeseen ja taitotasoon soveltuvia 
arviointimenetelmiä. Kokeet, kirjalliset tehtävät ja muu arviointi tulee eriyttää oppilaan 
kehittyvä suomen kielen taito huomioiden. Oppilasta tulee arvioida pääsääntöisesti 
sanallisesti. 
 
S2-oppilaan suomen kielen arviointiin merkitään S2-merkinnän lisäksi oppilaan taitotaso ja 
sanallinen tai numerollinen arviointi taitotason mukaisesti. Taitotasojen arviointikriteerit 
ovat seuraavanlaiset tasojen loppuvaiheessa (hyvän numeron (8) kriteerit): 
 

A) Vasta-alkajan taso, suppea viestintä kaikkein tutuimmissa tilanteissa 

 Suullisessa ilmaisussa rohkeus kielenkäytössä, puheen rytmi, sujuvuus, selkeä 
ääntämys, arkipäivän sanaston hallinta, eri asioiden nimeäminen, 
yksinkertaisten kysymysten ja vastausten tuottaminen, yksinkertainen 
kertominen ja kuvailu) 

 lukemisessa kirjain- äännevastaavuus, tavutuksen hallitseminen, mekaaninen/ 
ymmärtävä lukeminen 

 kirjoittamisessa kirjainten opettelu (pien-, suuraakkoset, tyyppikirjaimet), 
oikeinkirjoitus, sanalausetason mukainen kirjoittaminen 
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 puheen- ja tekstin ymmärtämisessä aluksi sanojen erottaminen puhevirrasta, 
helpot kysymykset ja ohjeet, sanahahmosta eri sanojen johdattelu, sanatason 
vertailu 

 
B) Keskitaso, selviytyminen arkielämässä 

 Puhumisessa rohkea kielenkäyttö, rytmi, sujuvuus, selkeä ääntäminen, 
kertominen, kuvailu monipuolisin rakentein ja sanastoin 

 Sujuva lukeminen ja ymmärtävä lukeminen erilaisista teksteistä ja aihepiireistä 

 Kirjoitelmissa kyky tuottaa eripituisia ja -tyylisiä viestejä ja kirjoitelmia opituilla 
kirjaintyypeillä 

 Puhumisessa luontevan viestin vahvistaminen, puhutun ja kirjoitetun kielen 
opettelua 

 
C) Edistyneen taso, selviytyminen vaativissa kielenkäyttötilanteissa 

 Puhumisessa vahvistetaan oman mielipiteen perustelemista, esiintymistä 
erilaisissa tilanteissa 

 Lukutaidossa painotetaan eläytyvää lukemista ja tiedonhankintaa hyödyntävää 
lukemista 

 Kirjoittamisessa tavoitellaan luontevasti eteneviä kirjoitelmia, oman tekstin 
tuottamista itse hankitusta tiedosta ja omiin mielikuviin perustuvaa luovaa 
kirjoittamista 

 Puheessa vahvistetaan sanojen ja ilmaisujen sävyerojen ymmärtämistä ja 
käyttöä, kommunikointia abstraktilla tasolla, kielen pohtimista metatasolla. 

 
D) Siirtyminen äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen opiskeluun, suomen kielen taito 

äidinkielen tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla 

7.4 TOINEN KOTIMAINEN KIELI  

7.4.1 A2 -ruotsi vuosiluokat 1-9 

Ruotsin kielen opetus tutustuttaa lapsen ruotsinkieliseen kulttuuriin ja antaa valmiuksia 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Suomen ruotsinkielisen väestön kanssa sekä 
tutustuttaa oppilaan Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuuriin. Oppilas tottuu 
käyttämään kielitaitoaan ja kasvaa arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä ja pohjoismaiden 
erityispiirteitä.  
 
Ruotsin kielen oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa kielen eri osa-alueet 
nivoutuvat toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa. Viestintävalmiuksien lisäksi oppilas 
kehittää myös kielen systemaattista hallintaa. Oppiminen on pitkäjänteistä työskentelyä, 
sillä uusien kielenkäyttötilanteiden oppiminen perustuu aikaisemmin opittuun. Opetus 
ohjaa hyödyntämään äidinkielen ja vieraiden kielten kielitietoutta ja vertaamaan eri kielten 
ilmaisukeinoja. 
 
Oppilasta ohjataan hyvien opiskelutottumusten ja oppimista edistävien 
kielenopiskelustrategioiden omaksumiseen. Erilaisia oppijoita tuetaan käyttämällä 
vaihtelevia ja oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuolinen 
viestinnällinen harjoittelu aktivoi työskentelemään, tukee oppilaiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista ja edistää heidän sosiaalisia taitojaan. 
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Steinerkoulun kieltenopetuksen ensimmäisillä luokilla hyödynnetään lapsen luontaista 
kielenoppimiskykyä ja uteliaisuutta. Pienillä lapsilla on vielä kyky oppia uutta kieltä 
äidinkielenomaisesti kuuntelemalla ja matkimalla. Erittäin tärkeä osa on rytmillä, 
äänenpainoilla ja liikkeellä, ja siksi kieltä harjoitellaan paljon esimerkiksi lorujen, laulujen, 
rytmisten harjoitusten ja pienten näytelmien avulla. Kun oppilas käyttää kieltä toistuvasti 
myönteisissä yhteyksissä, hänelle tulee myönteinen käsitys kielestä ja hän oppii samalla 
huomaamatta rakenteitakin.  
 
Ensimmäisinä vuosina ei käytetä lainkaan kirjaa, vaan pääpaino on suullisella ilmaisulla. 
Kolmannella luokalla otetaan käyttöön vihko, johon oppilas saa itse kirjoittaa sanoja ja 
lauseita ja piirtää aihepiireihin liittyviä kuvia. Neljännellä luokalla otetaan käyttöön 
ikäkaudelle sopiva luku- tai oppikirja ja viidennellä luokalla oppimisen tueksi tehtäväkirja. 
 
Tunnit rytmitetään oppilaan ikäkauteen sopivaksi. Kieli pyritään alusta asti ankkuroimaan 
lapsen jokapäiväiseen elämään, esimerkiksi lähiympäristöön ja konkreettisiin lapsen 
maailmaan sopiviin tekemisiin – tämä tekee kielen oppimisesta tuttua ja turvallista.  
 
Kielten opetus nivelletään mahdollisuuksien mukaan muihin aineisiin. Kielen taiteellinen ja 
rytminen elementti elävöittää tunnealuetta ja edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua. 
Opiskelutilanteet pyritään tekemään mahdollisimman mielekkäiksi ja aidoiksi tilanteiksi, 
joissa oppilas oppii samalla kieltä ja kulttuuria. Vuodenkierto ja juhlat näkyvät myös kielten 
opetuksessa. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi  

Toisen kotimaisen kielen arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta kielen oppimiseen ja 
rohkaista oppilasta käyttämään kieltä omien edellytystensä mukaisesti. Arviointi toimii 
myös opettajantyön tukena. Arviointia tekee etupäässä opettaja. Lisäksi arviointi pyrkii jo 
alaluokilta saakka ottamaan huomioon oppilaan itsensä oman opiskelunsa arvioijana. 
Myös vertaispalaute kuuluu osana kieltenopiskelun arviointiin. 
 
Arvioinnin kohteena ovat oppilaan työskentely yksin, parin kanssa tai ryhmässä, kirjalliset 
ja suulliset yksilö- pari- tai ryhmätuotokset sekä tunneilla pidetyt aihekokonaisuuksia 
kokoavat suppeammat tai laajemmat kirjalliset ja suulliset kertaukset. Opettaja ohjaa 
oppilaita työskentelyn aikana ja antaa positiivista palautetta edistymisestä. Arvioinnissa 
painotetaan oppilaan vahvuuksia, mutta pyritään myös nostamaan esiin ne kielen osa-
alueet, joissa oppilas mahdollisesti tarvitsee lisää harjoitusta.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
Kielten arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kielitaito, kulttuuritaidot sekä oppimaan 
oppimisen taidot. Kielitaidon osa-alueita ovat kuullun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen 
sekä tuottaminen. Kulttuuritaidoilla taas tarkoitetaan ymmärrystä vieraan kielen 
kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä. Oppimaan oppimisen 
näkökulma puolestaan tarkastelee oppilaan kehitystä omassa kielenopiskelussaan 
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yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tarkastelun kohteena on tällöin oppilaan oma-aloitteisuus, 
vastuunotto omasta opiskelusta ja kielenopiskelulle tyypillisten työskentelytapojen 
omaksuminen.  
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa kielistä sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin.  

Vuosiluokat 1-2 

 Ensimmäisenä kahtena vuotena oppilas tutustuu kieleen pääasiassa kuunnellen ja 
toistaen niin, että kiinnostuu kielestä ja saa hyvän pohjan tuleville kieltenopinnoille. 
Puhuminen tapahtuu pääasiassa kuorolausumisena. Opetus on leikinomaista ja 
tapahtuu pääasiassa opetettavalla kielellä mahdollisimman paljon toimintaa ja 
liikkumista käyttäen. Teemoina ovat ikäkaudelle sopivat laulut, lorut ja leikit, sekä 
oppilaan omaan kokemuspiiriin ja konkreettiseen kokemukseen liittyvät aihepiirit. 
Oppikirjaa ei käytetä. 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 tutustuu ruotsin kieleen ja tulee vähitellen tietoiseksi siitä ja sen merkityksestä  

 oppii leikinomaisesti perusasioita  

 oppii asennoitumaan kieleen myönteisesti  

 uskaltaa puhua kieltä kuorossa muiden kanssa  

 kuulee kieltä ja pyrkii ymmärtämään sitä sekä rohkaistuu sana- ja sanontatasolla 
suulliseen kielen tuottamiseen  

 saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(½) 

1. luokka 

  loruja, runoja, lauluja, rytmisiä leikkejä 

 värit ja lukusanat 1-10  

 viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat  

 kehonosia 

 yleisimpiä verbejä ja adjektiiveja 

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 saa pohjaa kieltenopiskelutaidoille  

 harjaantuu käyttämään ruotsia hieman myös yksin  
 syventää edellisen luokan tietoja, yhä leikinomaisesti oppimalla  
 oppii käyttämään kieltä pienryhmissä ja parin kanssa  

 osaa ulkoa jonkin verran lauluja ja loruja 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(½) 

2. luokka 

  edellisen vuoden tietojen syventämistä  

 loruja, lauluja, kertomuksia  
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 perhe, koti, koulu, vaatteet  

 kellonajat (tasatunnit) 

Vuosiluokat 3-6 

 Vuosiluokilla 3-6 oppilas tottuu viestimään ruotsiksi konkreettisissa ja itselleen 
läheisissä, ennakoitavissa tilanteissa, yhä pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen 
kirjallista viestintää lisäten. Oppilas tiedostaa sen, että kielet ja kulttuurit ovat 
erilaisia mutta samanarvoisia. Oppilas oppii, että kielen oppiminen on pitkäjänteinen 
prosessi, ja hän saa opiskelunsa aikana hyviä kielenopiskelutottumuksia.  

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 pystyy seuraamaan yksinkertaisia tarinoita  

 totuttelee yksilölliseen ja parityöhön  

 osaa käydä lyhyitä keskusteluja tutuista asioista, esim. perhe, sää, koulu  
aloittaa yksinkertaisten asioiden kirjoittamisen 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(1) 

3. luokka 

  edellisten vuosien teemojen syventämistä  

 vuoropuheluita  

 kaikki kellonajat  

 ruoka ja vaatetus  

 tavallisimmat kysymyssanat ja kysymysten 
muodostaminen niiden avulla 

Vuosiluokka 4  

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 käyttää uusia sanoja ja rakenteita  

 osaa ääntää hyvin opitut sanat  

 osaa kertoa lyhyitä tarinoita  
 alkaa käyttää vihkoa aktiivisesti ja kirjoittamaan kieltä itse  

 harjaantuu kirjoittamaan sanelusta  
pystyy näyttelemään pienen osan näytelmässä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

4. luokka 

  vara- ja ha-verbien imperfekti  

 persoonapronominit  

 verbillä alkavat kysymykset  

 kieltolauseet  

 adjektiivien vertailu sekä epämääräinen ja määräinen 
artikkeli alustavasti 

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

 puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen 
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 ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot 

Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 osaa kertoa osia opiskellusta tarinasta omin sanoin  

 harjaantuu kertomaan itsestään ruotsiksi  

 oppii säännöllisten verbien imperfektin sekä tavallisimpia epäsäännöllisiä  

 harjaantuu käyttämään possessiivi- ja refleksiivipronomineja  
osaa muodostaa kysymyslauseita  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

5. luokka 

  possessiivi- ja refleksiivipronominit, järjestysluvut, 
adjektiivien vertailu, paikan prepositiot  

 sanelusta kirjoittaminen ja ääneen lukeminen  
 ikäkauteen sopivaan lukemistoon perehtyminen 

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

 ikäkauteen liittyvät vapaa-ajan toiminnot  

 kielto- ja kysymyslauseet tarkemmin  

 keskusteleminen ryhmässä opiskelluista asioista, esim. 
luetusta tekstistä  

 itsestä ja jokapäiväisestä elämästä kertominen 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 ymmärtää melko hyvin ikäkaudelle sopivaa autenttista puhuttua ja kirjoitettua kieltä  

 osaa tiivistää kuulemaansa ja lukemaansa kieltä  

 pystyy viestimään ruotsiksi tutuissa arkipäivän asioissa, tarvittaessa 
puhekumppanin apuun tukeutuen  

 laajentaa tuntemustaan Pohjoismaiden kulttuurista ja tavoista  

 osaa kirjoittaa itsenäisesti lyhyen kirjeen tai viestin  
osaa käyttää kielen opiskelussa apuvälineitä ja oppii tuntemaan itseänsä 
kielenoppijana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

6. luokka 

  harrastuksista, ikäkauteen liittyvistä vapaa-ajan 
toiminnoista sekä ruoista ja vaatteista kertominen  

 ääneen lukemista, erilaisia tilanteita ja puheharjoituksia  

 kirjeen kirjoittaminen  
 sananlaskuihin ja sanontoihin tutustuminen  

 epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttäminen  

 genetiivi, indefiniittipronominit  

 aikamuodoista perfekti  

 asioiminen erilaisissa tilanteissa 

 perustietoja omasta ja kohdekulttuurista  
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 puheen ja kirjoitetun tekstin pääasioiden tunnistaminen  

 oleellisen tiedon löytäminen tekstistä ja puheesta  

 systemaattista lukemistoon ja aiheisiin liittyvän sanaston 
keräämistä 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 osaa toimia erilaisissa arkipäivän tilanteissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa  

 harjaantuu käyttämään kaikkia verbien aikamuotoja  

 oppii toistamaan lukemaansa vapaasti suullisesti ja kirjallisesti  

 oppii käyttämään kielellisiä ja tilannevihjeitä tekstin päättelemiseksi  

 kehittää opiskelutaitojaan  
kehittää monipuolisemman sanavaraston  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

7. luokka 

  aikamuotojen kertaus sekä uutena futuuri ja 
pluskvamperfekti  

 muodollinen subjekti (det)  

 konditionaali, adverbit, indefiniittipronominit  

 oppimaan oppiminen, opiskelutekniikat  

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

 harrastukset ja vapaa-ajan vietto  

 tutustuminen suomenruotsalaiseen ja 
ruotsalaiseen kulttuuriin  

 arkiset viestintä-tilanteet esim. tervehtiminen, tutustuminen 
sekä itsestä kertominen 

Vuosiluokka 8  

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 tutustuu passiiviin ja sivulauseisiin  

 osaa kirjoittaa melko sujuvaa ja kieliopillisesti monipuolista tekstiä  

 osaa ilmaista itseään suullisesti selkeästi ja sujuvasti tutusta aiheesta  

 oppii kompensoimaan puuttuvaa kielenkäyttöä likimääräisillä ilmauksilla  

 ymmärtää oleelliset asiat myös melko vaativasta asiatekstistä tai kuullusta  

 syventää tuntemustaan ruotsinkielisten alueiden kulttuurista ja tavoista  
saa hyvän, käyttökelpoisen sanavaraston eri tilanteita varten  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

8. luokka 

  erityisesti luonnontieteisiin ja ympäristöön keskittyvää 
sanastoa  

 suullisia esityksiä ja keskustelutaitojen harjoittamista  

 kirjoitustehtäviä asia-aiheista  

 passiivi, 1. konditionaali  

 päälauseet ja sivulauseet, relatiivipronominit  
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 oppimaan oppiminen, opiskelutekniikat  

 ruokailu, terveys, matkustaminen, sää, ulkonäkö 

 tutustuminen syvemmin pohjoismaiseen kulttuuriin 
asuminen maalla ja kaupungissa 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 hallitsee ruotsin keskeisen kieliopin  

 tuntee suuren määrän sanoja eri aihepiireistä  

 ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös hieman vaativammasta 
ruotsinkielisestä tekstistä tai puheesta  

 osaa kertoa arkisista asioista myös yksityiskohtaisesti  

 osaa kirjoittaa suppeita viestejä ja luettelomaisia kuvauksia tutuista aiheista  

 harjaantuu suulliselle kielenkäytölle ominaisten ilmausten käyttöön ja selviää 
hieman vaativimmissakin epävirallisissa keskustelutilanteissa kohdemaan 
kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla  

 tuntee Pohjoismaita ja niiden kulttuuria monipuolisesti sekä tiedostaa Suomessa ja 
Ruotsissa puhutun ruotsin kielen keskeisiä eroavuuksia  
hallitsee erilaisia kielen opiskelussa hyödyllisiä opiskelu- ja työtapoja sekä osaa 
arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

9. luokka 

  keskeisen kieliopin kertaaminen  

 oppimaan oppiminen, opiskelutekniikat  
 sanastoa työelämästä, teknologiasta, terveydestä ja 

hyvinvoinnista  

 keskusteluharjoituksia ja vuorovaikutustilanteita pareittain 
ja pienryhmissä  

 kirjoitelman kirjoittaminen ruotsiksi  

 kokonaiskuvan luominen Pohjoismaista ja niiden 
kulttuureista  

 nuorten elämä, ihmissuhteet ja elämänkatsomus 

 tutustuminen työelämään ja tulevaisuuden suunnittelu 

 luonto ja ympäristö 

 perehtyminen pohjoismaiseen kulttuuriin 

 itsestä ja tunteista kertominen  

 mielipiteen ilmaiseminen 

 keskustelun ylläpitäminen 
kommunikointi erilaisissa palvelutilanteissa 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: 

 KUULLUN YMMÄRTÄMINEN: A2.2 kehittyvä peruskielitaito 

 PUHUMINEN: A2.1 peruskielitaidon alkuvaihe 

 TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN: A2.2 kehittyvä peruskielitaito 

 KIRJOITTAMINEN: A2.1 peruskielitaidon alkuvaihe  
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Kulttuuritaidot  
Oppilas: 

- tuntee oman ja ruotsalaisen kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä 
sekä historiallisia juuria 

  
Opiskelustrategiat  
Oppilas: 

- käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja  
- on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen 

harjoittelun merkityksen 

7.4.2 B1-ruotsi vuosiluokat 7-9 

Ruotsin kielen opetus tutustuttaa lapsen ruotsinkieliseen kulttuuriin ja antaa valmiuksia 
vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön Suomen ruotsinkielisen väestön kanssa sekä 
tutustuttaa Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kulttuuriin. Oppilas tottuu käyttämään 
kielitaitoaan ja kasvaa arvostamaan Suomen kaksikielisyyttä ja Pohjoismaiden 
erityispiirteitä.  
 
Ruotsin kielen oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi, jossa kielen eri osa-alueet 
nivoutuvat toisiinsa erilaisissa oppimistilanteissa. Viestintävalmiuksien lisäksi oppilas 
kehittää myös kielen systemaattista hallintaa. Oppiminen on pitkäjänteistä työskentelyä, 
sillä uusien kielenkäyttötilanteiden oppiminen perustuu aikaisemmin opittuun. Opetus 
ohjaa hyödyntämään äidinkielen ja vieraiden kielten kielitietoutta ja vertaamaan eri kielten 
ilmaisukeinoja. 
 
Oppilasta ohjataan hyvien opiskelutottumusten ja oppimista edistävien 
kielenopiskelustrategioiden omaksumiseen. Erilaisia oppijoita tuetaan käyttämällä 
vaihtelevia ja oppilaskeskeisiä opetusmenetelmiä ja työtapoja. Monipuolinen 
viestinnällinen harjoittelu aktivoi työskentelemään, tukee oppilaiden keskinäisessä 
vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista ja edistää heidän sosiaalisia taitojaan. 
 
Steinerkoulussa kielten opetus nivelletään mahdollisuuksien mukaan muihin aineisiin. 
Kielen taiteellinen ja rytminen elementti elävöittää tunnealuetta ja edistää oppilaan 
kokonaisvaltaista kasvua. Opiskelutilanteet pyritään tekemään mahdollisimman 
mielekkäiksi ja aidoiksi tilanteiksi, joissa oppilas oppii samalla kieltä ja 
kulttuuria. Vuodenkierto ja juhlat näkyvät myös kielten opetuksessa. 

Arviointi  

Toisen kotimaisen kielen arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta kielen oppimiseen ja 
rohkaista oppilasta käyttämään kieltä omien edellytystensä mukaisesti. Arviointi toimii 
myös opettajantyön tukena. Arviointia tekee etupäässä opettaja. Lisäksi arviointi pyrkii jo 
alaluokilta saakka ottamaan huomioon oppilaan itsensä oman opiskelunsa arvioijana. 
Myös vertaispalaute kuuluu osana kieltenopiskelun arviointiin. 
 
Arvioinnin kohteena ovat oppilaan työskentely yksin, parin kanssa tai ryhmässä, kirjalliset 
ja suulliset yksilö- pari- tai ryhmätuotokset sekä tunneilla pidetyt aihekokonaisuuksia 
kokoavat suppeammat tai laajemmat kirjalliset ja suulliset kertaukset. Opettaja ohjaa 
oppilaita työskentelyn aikana ja antaa positiivista palautetta edistymisestä. Arvioinnissa 



 

Joensuun steinerkoulu 

83 

painotetaan oppilaan vahvuuksia, mutta pyritään myös nostamaan esiin ne kielen osa-
alueet, joissa oppilas mahdollisesti tarvitsee lisää harjoitusta.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Kielten arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kielitaito, kulttuuritaidot sekä oppimaan 
oppimisen taidot. Kielitaidon osa-alueita ovat kuullun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen 
sekä tuottaminen. Kulttuuritaidoilla taas tarkoitetaan ymmärrystä vieraan kielen 
kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä. Oppimaan oppimisen 
näkökulma puolestaan tarkastelee oppilaan kehitystä omassa kielenopiskelussaan 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tarkastelun kohteena on tällöin oppilaan oma-aloitteisuus, 
vastuunotto omasta opiskelusta ja kielenopiskelulle tyypillisten työskentelytapojen 
omaksuminen.  
 
Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen sekä numeroarvioinnin.  

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii ääntämään suomenruotsia ja lukemaan jokapäiväiseen elämään liittyviä 
tekstejä sekä puhumaan yksinkertaisissa viestintätilanteissa 

 oppii ymmärtämään jokapäiväiseen elämään liittyvien tekstien ja puheiden 
keskeisimmän sisällön 

 oppii kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyitä viestejä 

 oppii tuntemaan kielialueen keskeisiä tapoja, tapahtumia ja paikkoja 
oppii viestimään tavallisissa arkitilanteissa 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

7. luokka 

  kysymyssanat, perusluvut, substantiivin taivutus, adjektiivin  
taivutus, verbin infinitiivi ja preesens, tavallisimmat apuverbit, 
omistuspronominit ja genetiivi, päälauseen sanajärjestys, 
prepositioita 

 arkiset viestintätilanteet esim. tervehtiminen, tutustuminen 
sekä itsestä ja tapahtumista kertominen 

 perhe, harrastukset ja vapaa-ajan vietto, asuminen, koulu 

 ensitutustuminen suomenruotsalaiseen ja 
ruotsalaiseen kulttuuriin 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii kommunikoimaan ruotsiksi keskeisissä arkipäivän tilanteissa 

 ymmärtää jokapäiväiseen elämään liittyvän tekstin tai puheen keskeisimmän  
sisällön 

 oppii kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista lyhyitä viestejä ja kuvauksia 

 oppii tuntemaan kielialueen keskeisiä kulttuurisisältöjä ja viestimään arkitilanteissa 
ruotsinkieliselle kulttuurille ominaisella tavalla 

 syventää tuntemustaan ruotsinkielisten alueiden kulttuurista ja tavoista  
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saa hyvän, käyttökelpoisen sanavaraston eri tilanteita varten 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

8. luokka 

  imperfekti, perfekti, imperatiivi, järjestysluvut, man-rakenne, 
sivulauseen sanajärjestys, pronomineja, prepositioita 

 esitteleminen, tien kysyminen, kommunikointi vaativammissa 
viestintätilanteissa 

 ruokailu, terveys, matkustaminen, sää, ulkonäkö, 
tutustuminen syvemmin pohjoismaiseen kulttuuriin, 
asuminen maalla ja kaupungissa 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii kommunikoimaan ruotsiksi erilaisissa arkipäivän tilanteissa 

 oppii ymmärtämään jokapäiväiseen elämään liittyvän tekstin tai puheen sisällön 

 oppii kirjoittamaan vastaavanlaisista asioista viestejä ja kuvauksia 

 oppii tuntemaan kielialueen keskeisiä kulttuurisisältöjä 

 oppii viestimään arkitilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille ominaisella tavalla 
oppii tuntemaan suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista 
elämänmuotoa 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

9. luokka 

  pluskvamperfekti, konditionaali, futuuri, refleksiiviverbit, 
att + infinitiivi, adverbit, adjektiivien vertailu, pronomineja, 
prepositioita 

 itsestä ja tunteista kertominen, mielipiteen ilmaiseminen, 
keskustelun ylläpitäminen, kommunikointi erilaisissa 
palvelutilanteissa 
nuorten elämä, ihmissuhteet ja elämänkatsomus, 
tutustuminen  
työelämään ja tulevaisuuden suunnittelu, luonto ja 
ympäristö, perehtyminen pohjoismaiseen kulttuuriin 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: 

 KUULLUN YMMÄRTÄMINEN: A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 

 PUHUMINEN: A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 

 TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN: A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe 

 KIRJOITTAMINEN: A1.3 Toimiva alkeiskielitaito 
  
Kulttuuritaidot 
Oppilas tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsalaisen sekä muiden pohjoismaisten 
elämänmuotojen ja kulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä. Oppilas tuntee 
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maamme suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden arkipäivän vuorovaikutusmuotoja ja 
ymmärtää pohjoismaisen yhteistyön merkityksen. 
 
Opiskelustrategiat 
Oppilas käyttää säännöllisesti opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. 
Oppilas on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen 
harjoittelun merkityksen. 

7.5. VIERAAT KIELET  

Steinerkoulun kieltenopetuksen ensimmäisillä luokilla hyödynnetään lapsen luontaista 
kielenoppimiskykyä ja uteliaisuutta. Pienillä lapsilla on vielä kyky oppia uutta kieltä 
äidinkielenomaisesti kuuntelemalla ja matkimalla. Erittäin tärkeä osa on rytmillä, 
äänenpainoilla ja liikkeellä, ja siksi kieltä harjoitellaan paljon lorujen, laulujen, rytmisten 
harjoitusten, pienten näytelmien jne. avulla. Kun oppilas käyttää kieltä toistuvasti 
myönteisissä yhteyksissä, hänelle tulee myönteinen käsitys kielestä ja hän oppii samalla 
huomaamatta rakenteitakin. 
 
Ensimmäisinä vuosina ei käytetä lainkaan kirjaa, vaan pääpaino on suullisella ilmaisulla. 
Kolmannella luokalla otetaan käyttöön vihko, johon oppilas saa itse kirjoittaa sanoja ja 
lauseita, ja piirtää aihepiireihin liittyviä kuvia. Kolmannella luokalla otetaan myös 
osittaiseen käyttöön ikäkaudelle sopiva luku- tai oppikirja ja kuudennella luokalla aloitetaan 
erillisen kielioppivihkon käyttö. 
 
Tunnit rytmitetään oppilaan ikäkauteen sopivaksi. Kieli pyritään alusta asti ankkuroimaan 
lapsen jokapäiväiseen elämään, esim. lähiympäristöön ja konkreettisiin lapsen maailmaan 
sopiviin tekemisiin - tämä tekee kielen oppimisesta tuttua ja turvallista. 
 
Kielten opetus nivelletään mahdollisuuksien mukaan muihin aineisiin. Kielen taiteellinen ja 
rytminen elementti elävöittää tunnealuetta ja edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua. 
Opiskelutilanteet pyritään tekemään mahdollisimman mielekkäiksi ja aidoiksi tilanteiksi, 
joissa lapsi oppii samalla kieltä ja kulttuuria.  

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi  

Vieraiden kielten arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta vieraan kielen oppimiseen ja 
rohkaista oppilasta käyttämään kieltä omien edellytystensä mukaisesti. Arviointi toimii 
myös opettajantyön tukena. Arviointia tekee etupäässä opettaja. Lisäksi arviointi pyrkii jo 
alaluokilta saakka ottamaan huomioon oppilaan itsensä oman opiskelunsa arvioijana. 
Myös vertaispalaute kuuluu osana kieltenopiskelun arviointiin. 
 
Arvioinnin kohteena ovat oppilaan työskentely yksin, parin kanssa tai ryhmässä, kirjalliset 
ja suulliset yksilö- pari- tai ryhmätuotokset sekä tunneilla pidetyt aihekokonaisuuksia 
kokoavat suppeammat tai laajemmat kirjalliset ja suulliset kertaukset. Opettaja ohjaa 



 

Joensuun steinerkoulu 

86 

oppilaita työskentelyn aikana ja antaa positiivista palautetta edistymisestä. Arvioinnissa 
painotetaan oppilaan vahvuuksia, mutta pyritään myös nostamaan esiin ne vieraan kielen 
osa-alueet, joissa oppilas mahdollisesti tarvitsee lisää harjoitusta.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Kielten arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan kielitaito, kulttuuritaidot sekä oppimaan 
oppimisen taidot. Kielitaidon osa-alueita ovat kuullun ja kirjoitetun kielen ymmärtäminen 
sekä tuottaminen. Kulttuuritaidoilla taas tarkoitetaan ymmärrystä vieraan kielen 
kohdekulttuurin ja suomalaisen kulttuurin eroista ja yhtäläisyyksistä. Oppimaan oppimisen 
näkökulma puolestaan tarkastelee oppilaan kehitystä omassa kielenopiskelussaan 
yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tarkastelun kohteena on tällöin oppilaan oma-aloitteisuus, 
vastuunotto omasta opiskelusta ja kielenopiskelulle tyypillisten työskentelytapojen 
omaksuminen.  
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa kielistä sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin.  

7.5.1 A1-englanti vuosiluokat 1-9 

Englannin opiskelussa lapsi kohtaa usein ensi kertaa oman kulttuuri-identiteettinsä 
suhteessa toiseen kulttuuriin. Valmistauduttaessa puhumaan vierasta kieltä toisen ihmisen 
kohtaaminen ja huomioon ottaminen ovat keskeisellä sijalla. Englannin opiskelussa 
tuodaan esiin oppilaan oma kulttuuri-identiteetti sekä pyritään edistämään halua tutustua 
ja hyväksyä muita kulttuureita erojen (esim. tapakulttuuri) ja yhtäläisyyksien (esim. leikit ja 
muut vapaa-ajan toiminnot) kautta. Englannin tunneilla oppilas saa tietoa 
englanninkielisistä maista, kansoista ja kulttuureista ja oppii asennoitumaan luontevasti ja 
ennakkoluulottomasti eri kulttuureihin ja niiden edustajiin. Lisäksi opitaan myös 
arvostamaan omaa kulttuuria kuvailtaessa lähiympäristöä ja omaa elämää ja elinpiiriä 
englannin kielellä. 

Vuosiluokat 1-2 

 Ensimmäisenä kahtena vuotena oppilas tutustuu kieleen pääasiassa kuunnellen ja 
toistaen niin että kiinnostuu kielestä ja saa hyvän pohjan tuleville kieltenopinnoille. 
Puhuminen tapahtuu pääasiassa kuorolausumisena. Opetus on leikinomaista ja 
tapahtuu pääasiassa opetettavalla kielellä mahdollisimman paljon toimintaa ja 
liikkumista käyttäen. Teemoina ovat ikäkaudelle sopivat laulut, lorut ja leikit, sekä 
oppilaan omaan kokemuspiiriin ja konkreettiseen kokemukseen liittyvät aihepiirit. 
Oppikirjaa ei käytetä. 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 tutustuu englannin kieleen ja tulee vähitellen tietoiseksi siitä ja sen merkityksestä  
 oppii leikinomaisesti perusasioita  

 oppii asennoitumaan kieleen myönteisesti  
 uskaltaa puhua kieltä kuorossa muiden kanssa  

 kuulee kieltä ja pyrkii ymmärtämään sitä sekä rohkaistuu sana- ja sanontatasolla 



 

Joensuun steinerkoulu 

87 

suulliseen kielen tuottamiseen  

 saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille  
saa alustavasti aineksia myönteisen asenteen kehittymiseen eri kieliä, kulttuureita 
ja kielen opiskelua kohtaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(½) 

1. luokka 

  loruja, runoja, lauluja, rytmisiä leikkejä  

 värit ja lukusanat 1-10  

 viikonpäivät, kuukaudet, vuodenajat  

 kehonosia 

 yleisimpiä verbejä ja adjektiiveja  

 jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, koti ja koulu 
kohdekielen kulttuuriin ja kielialueeseen liittyvää 
keskeistä yleistietoa  

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 harjaantuu käyttämään englantia hieman myös yksin  
 syventää edellisen luokan tietoja, yhä leikinomaisesti oppimalla  
 oppii käyttämään kieltä pienryhmissä ja parin kanssa  
 osaa ulkoa jonkin verran lauluja ja loruja  

 tulee paremmin tietoiseksi kielestä ja sen merkityksestä  

 kuulee kieltä ja pyrkii ymmärtämään sitä enemmän sekä rohkaistuu edelleen sana- 
ja sanontatasolla suulliseen kielen tuottamiseen  

 saa pohjaa kielenopiskelutaidoille ja myöhemmille kieliopinnoille  
saa aineksia myönteisen asenteen kehittymiseen eri kieliä, kulttuureita ja 
kielen opiskelua kohtaan 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(½) 

2. luokka 

  edellisen vuoden tietojen syventämistä  

 loruja, lauluja, kertomuksia  

 perhe, koti, koulu, vaatteet  

 kellonajat (tasatunnit)  

 be-, can- ja have-verbit  

 jokapäiväinen elämä ja lähiympäristö, koti ja koulu 
kohdekielen kulttuuriin ja kielialueeseen liittyvää 
keskeistä yleistietoa  

Vuosiluokat 3-6 

 Vuosiluokilla 3-6 oppilas tottuu viestimään englanniksi konkreettisissa ja itselleen 
läheisissä, ennakoitavissa tilanteissa, yhä pääsääntöisesti suullisesti ja vähitellen 
kirjallista viestintää lisäten. Oppilas tiedostaa sen, että kielet ja kulttuurit ovat 
erilaisia mutta samanarvoisia. Oppilas oppii, että kielen oppiminen on pitkäjänteinen 
prosessi, ja hän saa opiskelunsa aikana hyviä kielenopiskelutottumuksia.  
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Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 pystyy seuraamaan yksinkertaisia tarinoita  

 totuttelee yksilölliseen ja parityöhön  

 osaa käydä lyhyitä keskusteluja tutuista asioista, esim. perhe, sää, koulu  
aloittaa yksinkertaisten asioiden kirjoittamisen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(1) 

3. luokka 

  edellisten vuosien teemojen syventämistä  

 vuoropuheluita  

 kaikki kellonajat  

 ruoka ja vaatetus  

 eri persoonat, erityisesti 3. persoonan -s-muoto  

 tavallisimmat kysymyssanat (who, what, when, how) ja 
kysymysten muodostaminen niiden avulla  

 kesto- ja yleispreesens  

 oma minä, esittely, nimen ja iän tiedustelu ja 
ilmoittaminen 
itseen läheisesti liittyvät asiat; koti ja perheenjäsenet, 
koulu, harrastukset ja niihin liittyvä lähiympäristö 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 käyttää uusia sanoja ja rakenteita tuotoksissaan 

 osaa ääntää hyvin opitut sanat  

 osaa kertoa lyhyitä tarinoita  
 alkaa käyttää vihkoa aktiivisesti ja kirjoittamaan kieltä itse  

 harjaantuu kirjoittamaan sanelusta  
pystyy näyttelemään pienen osan näytelmässä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

4. luokka 

  be- ja have-verbien imperfekti  

 persoonapronominit  

 do-/does-alkuiset kysymykset  

 kieltolauseet  

 adjektiivien vertailu sekä epämääräinen ja määräinen 
artikkeli alustavasti  

 persoonapronominit  

 kolmannen luokan sisältöjä laajentaen koti, koulu ja 
harrastukset, ystävät ja lähipiiri, niistä kertominen ja 
kuvailu 

 ajan, paikan ja säätilan tiedustelu ja ilmoittaminen 
arkitilanteita; pyytäminen ja kysyminen  
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Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 osaa kertoa osia opiskellusta tarinasta omin sanoin  

 harjaantuu kertomaan itsestään englanniksi  

 hallitsee säännöllisten verbien imperfektin sekä tavallisimpia epäsäännöllisiä  

 harjaantuu käyttämään possessiivi- ja refleksiivipronomineja  
osaa muodostaa kysymyslauseita 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

5. luokka 

  possessiivi- ja refleksiivipronominit, järjestysluvut, 
adjektiivien vertailu, paikan prepositiot  

 sanelusta kirjoittaminen ja ääneen lukeminen  

 kielto- ja kysymyslauseet tarkemmin  

 kysymysten tekeminen ja keskusteleminen ryhmässä 
opiskelluista asioista, esim. luetusta tekstistä  

 itsestä ja jokapäiväisestä elämästä kertominen  

 omaa lähipiiriä laajemmin henkilön kuvaileminen, 
haastatteleminen, erilaiset ammatit 

 matkustamiseen, kauppaan, postiin, ravintolaan liittyviä 
asioimistilanteita 
koulu, eri oppiaineet ja harrastukset 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 ymmärtää melko hyvin ikäkaudelle sopivaa autenttista puhuttua ja kirjoitettua kieltä  

 pystyy viestimään englanniksi tutuissa arkipäivän asioissa, tarvittaessa 
puhekumppanin apuun tukeutuen  

 osaa tiivistää kuulemaansa ja lukemaansa kieltä  

 oppii lukemaan suhteellisen vaativiakin tekstejä esim. historiasta ja maantiedosta  

 laajentaa tuntemustaan englanninkielisten maiden kulttuurista ja tavoista  

 osaa kirjoittaa itsenäisesti lyhyen kirjeen tai viestin  
osaa käyttää kielen opiskelussa apuvälineitä ja oppii tuntemaan itseänsä 
kielenoppijana 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

6. luokka 

  harrastuksista, ikäkauteen liittyvistä vapaa-ajan 
toiminnoista sekä ruoasta ja vaatteista kertominen  

 ääneen lukemista, erilaisia tilanteita ja puheharjoituksia  

 kirjeen kirjoittaminen  
 sananlaskuihin ja sanontoihin tutustuminen  

 epämääräisen ja määräisen artikkelin käyttäminen  

 s- ja of-genetiivi  

 indefiniittipronominit 

 aikamuodoista perfekti  

 edellisten vuosien sisältöjen lisäksi tutustuminen eri 
maihin ja kansallisuuksiin 
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englanninkielisten maiden elämään tutustuminen  

Vuosiluokat 7-9  

 Vuosiluokilla 7-9 oppilaan englannin kielen taito laajenee vaativampiin tilanteisiin. 
Kirjoitetun kielen ja kieliopin opiskelu saavat suhteellisesti suuremman osuuden. 
Oppilas harjaantuu ymmärtämään autenttisia tekstejä eri lähteistä. Oppilas 
omaksuu lisää kielen oppimisessa tarvittavia tottumuksia ja opiskelutekniikoita. 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 osaa toimia erilaisissa arkipäivän tilanteissa vuorovaikutuksessa muiden kanssa  

 harjaantuu käyttämään kaikkia verbien aikamuotoja  

 oppii toistamaan lukemaansa vapaasti suullisesti ja kirjallisesti  

 oppii käyttämään kielellisiä ja tilannevihjeitä tekstin päättelemiseksi  

 kehittää opiskelutaitojaan  
hankkii entistä monipuolisemman sanavaraston  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(2) 

7. luokka 

  jokapäiväistä elämää sivuavia aiheita, kuten koti, 
asuminen, ystävät, lemmikit, vapaa-ajan vietto ja 
harrastukset, vaatteet ja pukeutuminen, ruoka, ruokailu 
ja ruokailutottumukset sekä terveisiin elintapoihin liittyvät 
asiat 

 verbimuodot, sanajärjestyksen, adjektiivit ja adverbit 

 perfektin, pluskvamperfektin ja konditionaalin 
muodostamisen 

 aikamuotojen kertaus sekä uutena futuuri ja 
pluskvamperfekti  

 muodollinen subjekti (it ja there)  

 konditionaali, adverbit, indefiniittipronominit  

 oppimaan oppiminen, opiskelutekniikat  
kielialueen maantuntemusta 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 tutustuu passiiviin ja sivulauseisiin  

 osaa kirjoittaa melko sujuvaa ja kieliopillisesti monipuolista tekstiä  

 osaa ilmaista itseään suullisesti selkeästi ja sujuvasti tutusta aiheesta  

 oppii kompensoimaan puuttuvaa kielenkäyttöä likimääräisillä ilmauksilla  

 ymmärtää oleelliset asiat myös melko vaativasta asiatekstistä tai kuullusta 

 syventää tuntemustaan englanninkielisten maiden kulttuurista ja tavoista 
hankkii hyvän, käyttökelpoisen sanavaraston eri tilanteita varten  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

8. luokka 
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  erityisesti luonnontieteisiin ja ympäristöön keskittyvää 
sanastoa  

 suullisia esityksiä ja keskustelutaitojen harjoittamista  

 kirjoitustehtäviä asia-aiheista  

 passiivi, 1. konditionaali  

 päälauseet ja sivulauseet, relatiivipronominit 

 apuverbit 

 substantiivit, yksikön ja monikon erot 

 artikkelit 

 yleisimpien pronominien ja prepositioiden käytön 

 sidosrakenteet  

 omistamisen ilmaisemisen 

 Englanninkielisen kielialueen tuntemus 
Suomesta ja omasta kulttuurista kertominen 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 hallitsee englannin keskeisen kieliopin  

 tuntee suuren määrän sanoja eri aihepiireistä  

 ymmärtää pääajatukset ja keskeisiä yksityiskohtia myös hieman vaativammasta 
englanninkielisestä tekstistä tai puheesta  

 osaa kertoa ja kirjoittaa arkisista asioista myös yksityiskohtaisesti  

 oppii tarkkailemaan omaa kielenkäyttöään 

 harjaantuu suulliselle kielenkäytölle ominaisten ilmausten käyttöön ja selviää 
hieman vaativimmissakin epävirallisissa keskustelutilanteissa kohdemaan 
kulttuurissa hyväksyttävällä tavalla  

 tuntee englanninkielisiä maita ja kulttuuria monipuolisesti sekä tiedostaa joitakin 
keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteissa  
hallitsee erilaisia kielen opiskelussa hyödyllisiä opiskelu- ja työtapoja sekä osaa 
arvioida omaa työskentelyään ja oppimistaan  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

9. luokka 

  keskeisen kieliopin kertaaminen  

 sanastoa työelämästä, teknologiasta, terveydestä ja 
hyvinvoinnista  

 kirjoitelman kirjoittaminen englanniksi  

 kokonaiskuvan luominen englanninkielisen kielialueen 
maista ja kulttuureista ja niiden ymmärtäminen omaa 
kulttuuritaustaa vastaan 

 viestiminen ja toimiminen kohdekulttuurissa 
hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän 
tilanteissa 

 arvojen kulttuurisidonnaisuuden tiedostaminen 

 passiivin ja toisen konditionaalin muodostamisen 

 selviytyminen myös hiukan vaativammista epävirallisista 
keskustelutilanteista sekä kertominen suullisesti tai 
kirjallisesti arkisista asioista, jotka sisältävät myös jonkin 
verran yksityiskohtia 
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keskeiset erot englannin kielen eri varianteista 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Kielitaito 
Kielen osaamisen taso 9. luokalla kielitaidon tasojen kuvausasteikon mukaan: 

 KUULLUN YMMÄRTÄMINEN: B1.1 toimiva peruskielitaito 

 PUHUMINEN: A2.2 kehittyvä peruskielitaito 

 TEKSTIN YMMÄRTÄMINEN: B.1.1 toimiva peruskielitaito 

 KIRJOITTAMINEN: A2.2 kehittyvä peruskielitaito 
 
Kulttuuritaidot  
Oppilas tuntee englannin kielialueen maiden elämänmuotoja, kulttuuria ja historiaa.  
  
Opiskelustrategiat  
Oppilas 

- käyttää säännöllisesti kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja  
- on oivaltanut kielen opiskelussa välttämättömän sinnikkään viestinnällisen 

harjoittelun merkityksen.  

7.5.2 Valinnainen kieli, B2-saksa, vuosiluokat 7-9 

Saksa alkaa valinnaisena kielenä 7. luokalta alkaen.  
Saksan opetuksen tavoitteena on kielen perustaidon saavuttaminen, saksankielisten 
maiden kulttuureihin tutustuminen ja kulttuurien välisen toimintakyvyn kehittyminen. 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii kertomaan perustietoja itsestään ja lähipiiristään koulussa ja kotona sekä 
viestimään arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa tarvittaessa puhekumppanin 
apuun tukeutuen  

 oppii kieliopin perusteet 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 7. luokka 

  arkipäivän tilanteissa viestiminen  

 itsestä ja lähiympäristöstä kertominen: koti, perheen- 
jäsenet, koulu, ystävät  

 pienimuotoista omatoimista kirjoittamista  

 peruslauserakenne, persoonapronominit, kysymyssanat ja 
-lauseet, substantiivien artikkelit 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 
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 oppii ymmärtämään jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä tai 
puhetta tilanneyhteyden tukemana  

 osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä saksaksi  

 osaa ilmaista mielipiteensä 

 tutustuu saksankielisiin maihin ja kulttuureihin  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 8. luokka 

  harrastuksista, vapaa-ajasta kertominen  

 kuulumisten kysyminen, mielipiteiden ilmaiseminen 

 puhelinkeskustelu, tapaamisesta sopiminen 

 sää, värit, kellonajat, viikonpäivät, lukusanat 

 pienimuotoista omatoimista kirjoittamista 

 vaihtelevia suullisia ja kirjallisia harjoituksia 

 verbin preesens, eriävät yhdysverbit 

 vaihtelevia suullisia ja kirjallisia harjoituksia  

 päälauseen sanajärjestys, persoonapronominit, kysymys-
sanat ja –lauseet, substantiivien artikkelit  

 substantiivien ja persoonapronominien akkusatiivi 

 kieltosanat, possessiivipronominit, modaaliapuverbit 

 suomen se-sanan vastineet  

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 syventää tuntemustaan saksankielisistä maista ja kulttuureista  

 osaa viestiä saksankielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa  

 osaa kirjoittaa yksinkertaisia viestejä saksaksi 

 hallitsee saksan peruskieliopin  

 osaa käyttää sopivia viestintästrategioita ja tarkkailla ja korjailla omaa tuotostaan  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 9. luokka 

  ostosten tekeminen, matkalipun ostaminen 

 asumisesta, Suomesta ja kotiseudusta kertominen 

 tien neuvominen ja kysyminen, matkustaminen 

 vierailu, kutsun esittäminen 

 terveydentila, kuukaudet 

 toivotukset, pahoittelu 

 substantiivien ja persoonapronominien datiivi 

 akkusatiivi- ja datiiviprepositiot 

 perfekti, haben- ja sein-verbien imperfekti, man-rakenne 
sivulauseen sanajärjestys 
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7.6 MATEMATIIKKA 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuus matemaattisen ajattelun 
kehittämiseen, matemaattisten käsitteiden ja yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien 
oppimiseen. Opetuksen tulee kehittää oppilaan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa. 
Opetuksen avulla ohjataan lasta löytämään ja muokkaamaan ongelmia ja etsimään niihin 
ratkaisuja.  
 
Matematiikka vaikuttaa lapsen henkiseen kasvuun sekä edistää tavoitteellista toimintaa ja 
sosiaalista vuorovaikutusta. Matematiikkaa ei ole vain matematiikan tunneilla: jokainen 
koulussa opiskeltava aine sisältää aineksia matematiikasta. 
 
Järjestelmällisesti etenevä opetus luo kestävän pohjan rakenteiden ja käsitteiden 
omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistäessä oppilaan 
kokemuksia ja ajattelua abstraktiin järjestelmään joka luokka-asteella. Opetusta tulee 
kaikissa vaiheissa kytkeä arkipäivän ongelmien ratkaisemiseen. 
 
Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään ylemmillä luokilla oppimisprosessin tukemisessa. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Matematiikan arvioinnin kohteena on koko oppilaan oppimisprosessi. Oppimistilanteessa 
opettaja arvioi oppilaan toimintaa ja osaamista. Tämän arvioinnin perusteella opettaja 
arvioi myös omia opetusmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä. Jakson jälkeen 
opettaja voi pitää kertauksen harjoitelluista asioista. Tämän avulla hän voi nähdä mitkä 
asiat hallitaan jo hyvin, ja missä luokka tai yksittäinen oppilas tarvitsee lisää tukea. 
Ylemmillä luokilla matematiikasta pidetään myös perinteisiä kokeita. 
 
Arvioinnin kohteena ovat oppilaan edistyminen ja osaamisen taso, tiedot ja laskutaidot, 
päättely- ja perustelutaidot, ongelmaratkaisutaidot, soveltamistaidot, tiedonhankinta ja -
käsittelytaidot, työskentelytaidot sekä konkreettisten havaintovälineiden käyttö. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Vuosiluokilla 1-6 opettaja antaa matematiikasta sanallisen arvioinnin keväällä 
annettavassa lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa 
sekä sanallisen sekä numeroarvioinnin. Joka luokalla käydään myös kevätlukukauden 
alussa arviointikeskustelut, jotka ovat osa arviointia. Luokilla 1-3 keskustelut käydään 
vanhempien kanssa, luokilla 4-9 vanhempien ja oppilaan kanssa. 

Vuosiluokat 1-3 

Ensimmäisinä kouluvuosina oppilas tutustuu matematiikan käsitteisiin ja oppii 
matemaattisen kielen käyttöä.  
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 Käsitteet ja rakenteet liittyvät vielä konkreettiseen kokemukseen ja asioita tuetaan 

mielikuvituksen, konkreettisten välineiden ja kuvaopetuksen keinoin. Matematiikan 
tunneille kuuluu keskeisenä rytmi, toiminta ja liikkuminen.  

 Alkuopetus etenee kokonaisuuksista osiin. Rytmisten harjoitusten ja leikkien avulla 
luvut hahmottuvat ensin järjestyslukuina. Sama- ja erimääräisyyden havainnon 
kautta siirrytään määrän ilmoittamiseen luvuilla, minkä jälkeen alkaa 
laskutoimitusten harjoittelu.  

 Matematiikkaa pyritään liittämään oppilaiden ja koulun arkielämään 
mahdollisimman paljon.  

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 oppii käyttämään matematiikkaa jokapäiväisessä elämässään 

 oppii asennoitumaan myönteisesti matematiikkaan 

 ymmärtää lukukäsitteen ja oppii siihen perustuvia peruslaskutaitoja 

 oppii esittämää toimintaansa, ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin mallein, 
välinein, kuvin, kirjallisesti ja suullisesti 

 oppii löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia ja syy-
seuraussuhteita 

 etsii ja löytää ongelmia, joita voi itse ratkaista 
 oppii geometrisiä peruskäsitteitä havainnoiden, nimeten, liikkuen ja piirtäen 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

1. luokka 

luvut ja laskutoimitukset  
ja algebra 

 lukumäärä, lukusana ja numerosymbolit 0-100 

 lukujen ominaisuudet: vertailu, symbolit <, >, =, 
järjestykseen asettaminen 

 lukujen hajottaminen ja kokoaminen 

 kymmenjärjestelmän rakentumiseen tutustuminen 
(ykköset ja kymmenet) 

 eri laskutapojen ja konkreettisten välineiden käyttöä 

 yhteen- ja vähennyslasku lukualueella 0-20 

 laskutoimitusten symbolien ja laskulausekkeen 
merkitsemisen harjoittelua 

 kerto- ja jakolaskuun tutustuminen rytmiä ja konkreettisia 
välineitä käyttäen lukualueella 0-20 

 pariton – parillinen 

 yksinkertaisten lukujonojen ratkaisu 

 erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän etsiminen 
yksinkertaisissa tehtävissä 

geometria  alkaa varsinaisesti vasta 5. luokalla. Sitä ennen geometrian 
käsitteitä ja perusmuotojen työstämistä havainnoinnin, leikin, 
liikunnan ja muotopiirustuksen keinoin: 

 ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden ja 
geometristen muotojen havainnointi ja kuvailu 

 kaksiulotteisten muotojen tunnistaminen, 
selostaminen, nimeäminen ja piirtäminen: ympyrä, 
nelikulmio, kolmio 

 ympäristössä olevien kolmiulotteisten kappaleiden 
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tunnistaminen, kuvailu, nimeäminen, tuottaminen 
vapaasti piirtämällä, muovaamalla ja rakentamalla 

 yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus 
 suora ja kaareva viiva 

mittaaminen  vertailu: suurempi–pienempi, painava–kevyt, enemmän– 
vähemmän, kaukana–lähellä jne. 

 mittaaminen henkilökohtaisilla mitoilla, mittaamisen 
periaate: kuinka monta mittayksikköä sisältyy mitattavaan 

 kello: tasa- ja puolitunnit 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 tietojen keräämistä ja tallentamista arkisissa toiminnoissa 

Vuosiluokka 2  

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 oppii käyttämään matematiikkaa jokapäiväisessä elämässään 

 oppii asennoitumaan myönteisesti matematiikkaa kohtaan 

 ymmärtää lukukäsitteen ja siihen perustuvia peruslaskutaitoja 

 oppii esittämään ja perustelemaan toimintaansa, ratkaisujaan ja päätelmiään 
konkreettisesti, suullisesti ja kirjallisesti 

 oppii löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä ja eroja, säännönmukaisuuksia ja syy-
seuraussuhteita 

 harjaantuu ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 
 oppii geometrisiä persuskäsitteitä havainnoiden, nimeten, liikkuen ja piirtäen 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

2. luokka 

luvut ja laskutoimitukset  
ja algebra 

 lukumäärä, lukusana ja numerosymbolit 0-1000 

 kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate  (ykköset ja 
kymmenet, sadat) 

 lukujen ominaisuudet: vertailu, symbolit <, >, =, 
järjestykseen asettaminen 

 laskulausekkeen merkitseminen 

 yhteen- ja vähennyslaskua lukualueella 0-100 

 kaksinumeroisten yhteen- ja vähennyslaskua allekkain  
(muistinumero, lainaaminen) 

 kertotaulut 0-5, 10 

 jakolaskun harjoittelua: tasan, yhtä suuriin osiin 

 yksinkertaisiin murtolukuihin tutustuminen ja esittäminen 
konkreettisilla välineillä, kuten yksi kahdesosa, yksi 
neljäsosa ja yksi kolmasosa 

 eri laskutapojen ja konkreettisten välineiden käyttöä 

 yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen 

 erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen lukumäärän etsiminen 
yksinkertaisissa tehtävissä 

geometria  alkaa varsinaisesti vasta 5. luokalla. Sitä ennen 
geometrian käsitteitä ja perusmuotojen työstämistä 
havainnoinnin, leikin, liikunnan ja muotopiirustuksen 
keinoin: 

 ympäristössä olevien geometristen muotojen ja 
komiulotteisten kappaleiden tunnistaminen, kuvailu, 
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nimeäminen, suurentaminen ja pienentäminen, 
tuottaminen vapaasti piirtämällä, muovaamalla ja 
rakentamalla 

 geometriset peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, 
puolisuora, suora ja kulma 

 kaksoissymmetria: peilaus suoran suhteen oikealta 
vasemmalle 

 jatkuvuus ja toistuvuus piirtämällä: suora, kaari 
ja kulma erilaisina yhdistelminä 

mittaaminen  henkilökohtaiset pituusmitat, vertailu 

 kello: tunnit (12) ja minuutit 

 hinta  (e, snt) 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 tietojen keräämistä ja tallentamista arkisissa 
toiminnoissa: yksinkertaisten pylväsdiagrammien 
tekeminen ja lukeminen 

Vuosiluokka 3  

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 saa onnistumisen kokemuksia  

 oppii tutkimaan ja havainnoimaan ja muodostamaan siten matemaattisia käsitteitä ja 
käsitejärjestelmiä 

 oppii huomaamaan, että matemaattisiin tehtäviin voi olla useita ratkaisuja 

 oppii avustaen selittämään omaa ajatteluaan ja ratkaisumallejaan 

 oppii peruslaskutaitoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua 

 pystyy löytämään ilmiöistä yhtäläisyyksiä, eroja, säännönmukaisuuksia ja syy-
seuraussuhteita 

 pystyy tekemään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen pohjalta 

 oppii soveltamaan sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tekemään töitä ryhmässä 

 ponnistelee tavoitteeseen pyrkien 
 oppii geometrisiä peruskäsitteitä havainnoiden, nimeten, liikkuen, tehden ja piirtäen 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(4)  

3. luokka 

Luvut, laskutoimitukset 
ja algebra 
 

 lukualueen käyttö vähintään tuhanteen 

 kymmenjärjestelmän periaate  (ykköset ja kymmenet, 
sadat, tuhannet…) 

 lukujen luokittelua ja järjestämistä, säännönmukaisuuksia 
ja suhteita, lukujonot 

 kertotaulut 0-10 sujuvasti 

 laskujärjestys, sulkujen käyttö 

 jakolasku, kerto- ja jakolaskun yhteys 

 sanallinen ongelma laskulausekkeeksi ja toisinpäin, 
omien laskuongelmien keksiminen 

 päässälasku 

geometria  alkaa varsinaisesti vasta 5. luokalla. Sitä ennen 
geometrian käsitteitä ja perusmuotojen työstämistä 
havainnoiden, nimeten, piirtäen, tehden ja liikkuen: 

 suurennoksia ja pienennöksiä 

 monikulmiot 
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 yhdensuuntaiset ja kohtisuorat viivat 
 symmetria ja peilaus suoran suhteen, erityisesti ylhäältä 

alas, peilaus pisteen suhteen: neli- ja kolmisymmetriat 

mittaaminen  pituus (cm, m), massa (g, kg), kello (60-järjestelmä), 
tilavuus (dl, l) 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 tietojen etsimistä, keräämistä ja tallentamista: 
pylväsdiagrammien tekeminen ja lukeminen 

Vuosiluokat 4-6 

 Vuosiluokilla 4-6 matematiikan opetus kehittää edelleen matemaattista ajattelua 
sitomalla sen konkreettisen elämän asioihin ja havaintoihin, jotta matemaattiset 
ajattelumallit saavat vankan pohjan. Lukukäsitettä varmennetaan ja aiemmin 
opetettuja peruslaskutoimituksia vahvistetaan, jotta laskennalliset taidot 
automatisoituvat. Käsitteiden ja rakenteiden edelleen oppimiselle hankitaan 
tarpeellinen kokemus. 

 4. luokalla kokonaisluku jaetaan osiin, rikotaan murtoluvuiksi, jolla tapahtumalla on 
vastaavuutensa lapsen tietoisuuden kehityksessä. Murtoluvuista edetään 
jakolaskun kautta desimaalilukuihin käytännön sovelluksissa. 

 Oppilas pystyy jo pitkäjänteiseen työhön, mutta hänen mielikuvituksensa elää vielä 
vapaana. Tätä opetus käyttää hyväkseen, mutta harjaannuttaa samalla 
yleistämiseen, erojen havaitsemiseen ja luokitteluun. Kun oppilaan ajattelu 12. 
ikävuoden jälkeen alkaa pystyä muodostamaan aistihavainnoista riippumattomia 
oletuksia ja johtaman niistä seurauksia, alkaa opetus vedota tähän tietoisuuteen ja 
muuttuu selostavaksi ja päättelyä tukevaksi. Oppilaalle annetaan mahdollisuus 
tutkia itse, keksiä sääntöjä ja tuntea iloa yhteyksien ymmärtämistä. kaavat ja 
muotosidonnaisuus ovat opetuksen lopputuloksia, eivät lähtökohtia. 

 Yleistäminen kirjainsymboleja käyttämällä alkaa prosentti- ja korkolaskujen 
yhteydessä, jolloin ratkaisusääntö opitaan ilmaisemaan yleisesti kaavamuodossa. 
Kirjain voi esiintyä myös jo tuntemattoman symbolina yksinkertaisissa yhtälöissä. 

 Geometrian opetus tukee erityisesti oppilaan ajattelun, tunteen ja tahdon alueiden 
tasapainoa 

Vuosiluokka 4  

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 saa onnistumisen kokemuksia 

 oppii huomaamaan, että matemaattisiin tehtäviin on useita ratkaisuja 

 oppii selittämään ajatteluaan ja ratkaisumallejaan 

 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä 

 oppii peruslaskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

 oppii löytämään ilmiöistä säännönmukaisuuksia, syy-seuraussuhteita, 
yhtäläisyyksiä ja eroja 

 oppii esittämään havaintojen pohjalta kysymyksiä ja päätelmiä 

 oppii soveltamaan sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä työskentelemään 
ryhmässä. 

 oppii arvioimaan omaa suoritustaan 
 oppii geometrisiä peruskäsitteitä havainnoiden, nimeten, liikkuen, tehden ja piirtäen 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (4) 

4. luokka 
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Luvut ja laskutoimitukset  
 

 päässälaskutaidon harjoittelu 

 kertotaulujen varmistaminen 

 laskualgoritmeja 

 laskutoimitusten tarkistus käänteistoimituksella 

 sisältöjako, ositusjako, jaollisuus 

 jakolasku jakoviivalla ja jakokulmassa 

 kerto- ja jakolaskun laajentaminen: moninumeroinen 
kertoja ja jakaja 

 murtoluvun käsite ja murtolukujen muunnokset (osa 
kokonaisuudesta, osasta kokonaisuuteen, saman- ja 
erinimisyys, sekamuotoinen luku, vastaavuus, 
samanarvoisuus), konkreettiset välineet, piirtäminen, 
numeroesitys 

 murtolukuoperaatioiden harjoittelu: laventaminen, 
supistaminen, siinä yhteydessä pienin yhteinen jaettava, 
suurin yhteinen tekijä, sekamuodosta ja sekamuotoon 
muuntaminen 

 yhteen- ja vähennyslaskuja murtoluvuilla 

 murtoluvun ja desimaaliluvun välinen yhteys 

algebra  lausekkeen käsitteen varmentaminen 

 sanallinen tehtävä laskulausekkeeksi ja toisin päin. 

 lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen 

 säännönmukaisuudet, suhteet ja riippuvuudet 

geometria  alkaa varsinaisesti vasta 5. luokalla. Sitä ennen 
geometrian käsitteitä ja perusmuotojen työstämistä 
havainnoiden, nimeten, piirtäen, tehden ja liikkuen: 

 peilaukset, symmetria, tasokuviot 

 Mittaaminen: Harjoitellaan arviointi- ja 
mittaamistaitoja käytännön tehtävissä ja 
projekteissa (pituus, leveys, korkeus, ala, piiri).  

 mittayksiköiden kertaamista ja muuntamista 
erilaisten soveltavien tehtävien avulla 

 suurennoksia ja pienennyksiä 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja 
esittäminen luonnollisissa tilanteissa ja eri oppiaineiden 
yhteyksissä 

 keskiarvoon tutustuminen 

 tietojen luokittelu ja järjestäminen 

Vuosiluokka 5  

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 
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 oppii tutkimalla ja havainnoimalla muodostamaan matemaattisia käsitteitä ja 
käsitejärjestelmiä 

 huomaa, että matemaattisiin tehtäviin voi olla useita ratkaisuja 

 pystyy selittämään omaa ajatteluaan ja ratkaisumallejaan 

 oppii käyttämään matemaattisia käsitteitä ja oppii peruslaskutaitoja ja selvittämään 
matemaattisia ongelmia. 

 huomaa ilmiöissä eroja ja yhtäläisyyksiä, säännönmukaisuuksia ja syy-
seuraussuhteita. 

 oppii havaintojen pohjalta tekemään kysymyksiä ja päätelmiä 

 oppii soveltamaan sääntöjä ja noudattamaan ohjeita 

 oppii tarkastamaan omia ja toisten tehtäviä.  

 oppii työskentelemään keskittyneesti ja pitkäjänteisesti sekä toimimaan ryhmässä 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (4) 

5. luokka 

Luvut ja laskutoimitukset  
 

 peruslaskutaitojen vahvistaminen ja soveltaminen 
sanallisiin tehtäviin 

 peruslaskutapojen yhdistely ja laskutapojen 
vastakkaisuuden ja käänteisyyden käyttö tehtävin 
tarkastamisessa 

 murtoluku-käsitteen varmentaminen ja opittujen taitojen 
kertaaminen, soveltaminen 

 murtoluvun kertominen ja jakaminen luonnollisella luvulla 

 murtolukujen vertailu ja järjestäminen  

 murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys  

 desimaaliluvuilla laskeminen 

 desimaalien käyttö sovellustehtävissä, erityisesti 
mittaustuloksissa 

 erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen tutkiminen ja oman 
ratkaisumallin perustelu 

 

Algebra  sanallinen tehtävä laskulausekkeeksi ja toisin päin 

geometria  geometrian opetus alkaa: 

 piiri ja pinta-ala: konkreettisten tehtävien avulla piirtäen ja 
laskien 

 geometristen kuvioiden piirtäminen: ympyrät, erilaiset 
kolmiot (tasakylkinen, tasasivuinen, erisivuinen, 
suorakulmainen), suorakulmioita, nelikulmioita, 
monikulmioita… 

 ympyrä ja sen osia 

 mittakaava: suurennoksia ja pienennöksiä 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 tietojen etsiminen, kerääminen, tallentaminen ja 
esittäminen 

 keskiarvon laskeminen 

 tietojen luokittelu ja järjestäminen (tyyppiarvon ja 
mediaanin käsitteiden pohjustaminen) 

 aika, aikataulut, aikalaskut 

 yksinkertaisten taulukoiden ja diagramminen lukeminen 
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Vuosiluokka 6  

 Matematiikan opetuksessa on tärkeää kytkeä ikäkauteen kuuluva älyllisyyden 
herääminen käytäntöön ja yleispätevään, jotta äly ei eriydy omaksi alueekseen ja 
kehitä itsekkyyttä. Kaksitoistavuotiaan oppilaan opetuksessa on tärkeää sisällyttää 
kaikkiin oppiaineisiin eettistä kasvua vahvistavaa ainesta. Matematiikassakin 
tarjoutuu mahdollisuus luoda suhdetta taloudellisiin tosiasioihin monenlaisissa 
arkielämään liittyvissä tehtävissä ja ongelmissa. Asioita opetetaan suhteuttamaan 
myös lukujen alueella.  

 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 oppii ymmärtämään matematiikan käsitteitä ja säännönmukaisuuksia sekä 
näkemään matematiikan ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä 

 oppii loogista ja luovaa ajattelua ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia 

 oppii luottamaan oman ajattelun mahdollisuuksiin löytää mielipiteistä riippumattomia 
objektiivisia ratkaisuja 

 ymmärtää säännön johtamisen sekä sääntöjen ja kaavojen merkityksen sekä oppii 
säännön kautta yleistämistä  

 oppii soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä matemaattisten 
ongelmien ratkaisuun ja tiedonhankintaan 

 pystyy ilmaisemaan ja perustelemaan omaa ajatteluaan ja matemaattisen ongelman 
ratkaisuaan ja oppii tutkimaan eri ratkaisujen soveltuvuutta ja mielekkyyttä 

 pyrkii työskentelyssään täsmällisyyteen, tarkkaavaisuuteen ja pitkäjänteisyyteen ja 
oppii näkemään ponnistelun ja työnteon merkityksen matemaattisten ongelmien 
ratkaisussa 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (4) 

6. luokka 

Luvut ja laskutoimitukset  
 

 ajattelun taitojen kehittämistä luomalla havainnoista 
säännönmukaisuuksia 

 uuden asian oppiminen johtamisen kautta säännöksi, 
todistamisen harjoittelua 

 Erilaisten ratkaisumenetelmien vertailua ja arviointia 

 Prosentin käsite. suhdelukujen laajentaminen 
prosenttilukuihin: käsitteet prosenttiluku ja prosenttiarvo, 
laskutoimitukset peruslaskutoimituksista käytännön 
sovelluksiin 

 korkolasku ja koron kaavojen johtaminen  (mahd. myös 
koron korko ja laina). Yleistäminen ja kirjainmerkintä 
koron kaavoissa 

 murtolukujen supistaminen ja laventaminen  

 murtolukujen kertominen ja jakaminen luonnollisella 
luvulla ja murtoluvulla 

Algebra  yhtälöt ja epäyhtälöt: tuntemattoman merkitseminen 
kirjaimella 

geometria Geometria tulee steinerkoulussa myöhempään kuin 
peruskoulussa. Peruskoulun sisällöt + omia korostuksia, 
opetellaan eri tavoin.  

 tarkan piirtämisen harjoittelua viivainta, kolmioviivainta ja 
harppia käyttäen  

 kohtisuoran piirtäminen ja kulman puolittaminen harppia 
käyttäen 
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 geometrian peruskäsitteiden ymmärtäminen piirtämällä 
ympyrästä lähtien ja lopuksi täsmällisesti määritellen: 
piste, erilaiset kulmat, kaari, ympyrä+ siihen liittyvät ilmiöt, 
ympyrän jakaminen 

 kulmien suuruudet 
 erilaiset kolmiot ja yhtenevyys 
 yksinkertainen todistaminen havainnoista/ piirtämisestä 

lähtien  (esim. kolmion kulmien summa). 
 kolmion sisä- ja ulkoympyrä 

 pinta-alojen ja tilavuuksien laskemista 

tietojen käsittely ja 
tilastot 

 koordinaatisto 

 todennäköisyyden käsitteeseen tutustuminen 

Vuosiluokat 7-9 

 Yläluokilla matematiikanopetus kehittää ja vahvistaa oppilaan käsitteellisen ajattelun ja 
päättelyn taitoja. Yksittäisten ilmiöiden parista siirrytään tarkastelemaan ilmiöissä 
yleistä, yleispätevää, säännön- ja lainmukaista. Opetuksen etenemisen 
systemaattisuus luo vankan pohjan matematiikan käsitteiden, rakenteiden ja 
ratkaisumallien omaksumiselle ja käyttämiselle laaja-alaisesti. 
 

 Opetus liitetään jatkuvasti myös käytäntöön, jotta oppilas tottuu harjoittamaan 
harkintaa, perustelua ja arviointia kaikissa elämäntilanteissa. Arkipäivän kokemuksien 
yhdistämineen matematiikan järjestelmiin edistää oppilaan tavoitteellista toimintaa ja 
vastuuta omasta ja ympäristön tulevaisuudesta. Opetusta pyritään eriyttämään 
havainnollistamalla ja erilaisin tehtävin kaikille oppilaille sopivaksi. Opiskelutilanteissa 
keskustelunomaisuus on jatkuvasti läsnä ja oppilaita kannustetaan pari- ja 
ryhmätyöskentelyyn.  

 

 Oppimistilanteet pyritään rakentamaan kokeileviksi ja ongelmakeskeisiksi. Oppilaita 
ohjataan ajatteluun ja oikean ratkaisun löytämiseen mm. sopivalla kysymysten 
asettelulla ja tehtävän rajaamisella. Aiemmin opittujen taitojen ja menetelmien 
soveltamista uusien tilanteiden ratkaisussa korostetaan. Perinteisen päässälaskun ja 
vihkotyöskentelyn apuvälineinä käytetään laskimia ja tietokoneita. 

 
 Vuosiluokilla on vähimmäistavoitteena toteuttaa perusopetussuunnitelman perusteissa 

olevat oppimisen tavoitteet ja sisällöt. Tämän lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
opiskellaan steinerkoulujen omia oppisisältöjä. 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 
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 oppii luottamaan itseensä ja ottamaan vastuun omasta oppimisestaan 
matematiikassa 

 oppii harjoittelemaan määrätietoisesti, ponnistelemaan asetettuihin tavoitteisiin 
pääsemiseksi ja luottamaan harjoitteluun ja sen kautta syntyviin mahdollisuuksiin 
matematiikan oppimisessa 

 oppii ymmärtämään matematiikan käsitteitä, rakennetta ja säännönmukaisuuksia 

 oppii laskutaitoja sekä loogista ja luovaa ajattelua matemaattisten ongelmien 
ratkaisussa 

 oppii selkeää ja täsmällistä ilmaisua sekä oikeiden merkintöjen käyttöä 

 oppi erilaisia tiedonhankintamenetelmiä ja työskentelytapoja 

 oppii havainnointia ja päätelmiä niiden perusteella 

 oppii etsimään ratkaisua, kun valmista ei ole käytettävissä 

 kiinnostuu lisää matematiikasta 
 oppii tekemään ajattelua tukevia piirroksia ja taulukoita 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (4 ) 

7. luokka 

Ajattelun taidot ja 
menetelmät 

Näitä sisältöjä harjoitellaan läpi 7-9 luokkien:  

 sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä, esittämistä ja 
mallintamista 

 luokittelu, järjestäminen, vertailu, mittaaminen, 
rakentaminen, mallintaminen 

 matemaattisen tekstin tuottamista ja tulkitsemista 

 ajattelun tukemista piirrosten ja välineiden avulla 

 matemaattisen todistamisen harjoittelua: arvaus – 
kokeileminen – järjestelmällinen yrittäminen – vääräksi 
osoittaminen – suora todistus 

 erilaisten ratkaisumenetelmien vertailua ja arviointia 

 matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset  
 

 peruslaskutaitojen vahvistaminen, myös päässälasku 

 erilaiset luvut: luonnolliset, kokonais-, rationaali- ja 
reaaliluvut 

 positiivinen - ja negatiivinen luku, lukusuora sekä neljä eri 
laskutapaa koko kokonaislukujen alueella: vastaluku, 
itseisarvo ja käänteisluku 

 lukualueen laajentaminen rationaalilukuihin: neljä eri 
laskutapaa 

Algebra  yksinkertaiset lausekkeet ja sieventäminen 

 johdatus polynomien käsitteeseen: yhteen-,  vähennys- ja 
kertolasku 

 muuttuja-käsite ja lausekkeen arvon laskeminen 

 yhtälö ja verranto, yhden muuttujan lineaariset yhtälöt 
rationaalilukualueella 

 potenssin käsite ja potenssilausekkeita 

Funktiot 
 
 

 riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen 
muuttujien avulla. 

 funktion käsite 

 koordinaatisto ja lukuparin esittäminen  
  (riippuvuus tulee näkyväksi: havainnolliset tehtävät, 

tietoja tutuista asioista rinnastaen, valuuttamuutokset …) 

 yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden 
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kuvaajien piirtäminen 

Geometria  neli- ja monikulmioiden geometriaa suhteessa ympyrään  
(muoto saatetaan liikkeeseen) 

 kulman mittaaminen asteilla 

 erilaiset kulmat: vierus-, vasta-, huippu-, kylkikulma jne.  

 kolmion ja ympyrän välisiä yhteyksiä 
 kolmioiden tarkastelua: Pythagoraan lause  (todistus 

havainnollisesti pinta-alan kautta, ehkä oppilaiden itse 
keksimänä) 

 ympyrän pinta-alan laskeminen  (arvoa  lähestytään 
antamalla ympyrän sisään piirretyn neliön muuntua yhä 
monikulmaisemmaksi säännölliseksi monikulmioksi 

 ympyrän tangentti 
 perspektiivin piirtäminen 

Tilastot  tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen 
käyttökelpoisella tavalla.  

 keskiarvon käsitteen ja keskiarvon laskemisen 
varmentaminen 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii ymmärtämään matematiikan käsitteitä, rakennetta ja säännönmukaisuuksia 

 oppii näkemään reaalimaailman ja matematiikan välisiä yhteyksiä 

 oppii laskutaitoja sekä loogista ja luovaa ajattelua matemaattisten ongelmien 
ratkaisussa 

 oppii ilmaisemaan ajatuksensa selkeästi ja perustelemaan toimintaansa ja 
päätelmiään sekä esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojensa perusteella 

 oppii soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedonhankinnassa ja - käsittelyssä 

 oppii ponnistelemaan ongelmien ratkaisemiseksi, työskentelemään pitkäjänteisesti 
ja keskittyneesti sekä toimimaan ryhmässä 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (3) 

8. luokka 

Ajattelun taidot ja 
menetelmät 

Näitä sisältöjä harjoitellaan läpi 7-9 luokkien:  

 sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä, esittämistä ja 
mallintamista 

 luokittelu, järjestäminen, vertailu, mittaaminen, 
rakentaminen, mallintaminen 

 matemaattisen tekstin tuottamista ja tulkitsemista 

 ajattelun tukemista piirrosten ja välineiden avulla 

 matemaattisen todistamisen harjoittelua: arvaus – 
kokeileminen – järjestelmällinen yrittäminen – vääräksi 
osoittaminen – suora todistus 

 erilaisten ratkaisumenetelmien vertailua ja arviointia 

 matematiikan historiaa 

Luvut ja laskutoimitukset  
 

 alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen 
jaollisuussääntöjä 

 lukujonojen tutkimista ja muodostamista 

 laskutoimitusten kertausta ja laajennusta: potenssiin 
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korottaminen eksponenttina kokonaisluku, juurenotto  
(erityisesti neliö ja kuutio), lausekkeiden sieventäminen, 
suhde ja verrannollisuus, prosentti, pyöristäminen ja 
arviointi. 

Algebra  vaihdanta-, liitäntä ja osittelulait 

 potenssilauseke ja sen sieventäminen 

 polynomeilla kertominen ja jakaminen 

 yhtälö, epäyhtälö, määrittely- ja ratkaisujoukko 

 ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

 vaillinainen toisen asteen yhtälö 

 kaavojen muodostaminen ja johtaminen yhteydessä 
geometrian tehtäviin 

Funktiot 
 
 

 yksinkertainen lineaarinen funktio 

 funktiokuvaajan tutkimista: nollakohta, suurin ja pienin 
arvo, kasvaminen ja väheneminen 

 suoraan ja kääntäen verrannollisuus 

Geometria  arviointi ja mittaaminen, merkitsevät numerot 

 pinta-ala ja tilavuuslaskuja: neliö, suorakulmio, 
suunnikas, kolmio, puolisuunnikas, kuutio, särmiö, 
pyramidi, lieriö, kartio 

Tilastot  kuvaajien ja diagrammien tulkintaa 

 asteikkojen muodostaminen frekvensseistä tai 
laadullisista ominaisuuksista 

Vuosiluokka 9 

 Matemaattisen harjoittelun ydin on ongelmanratkaisu, jossa tulosta olennaisempaa 
on se, kuinka ongelma ratkaistaan. Lähtökohdassa oppilas on tekemisissä 
mielikuvituksen kanssa  (induktio) ja myöhemmässä vaiheessa seuraamusten  
(deduktio) kanssa. Opetuksessa on tärkeintä saada oppilas luottamaan itseensä ja 
kykyihinsä ratkaista ongelmia. Tärkeää on myös vahvistaa peruslaskutaitoa 
arkielämää ja jatko-opiskeluja silmällä pitäen. Kombinatoriikka ja erityisesti 
todennäköisyyslaskenta voivat tarjota monelle oppilaalle uuden alun loogiseen 
ajatteluun. Konkreettiset esimerkit auttavat päättelyä muodostamaan yleistyksen.  

 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii ymmärtämään matematiikan käsitteitä, rakennetta ja säännönmukaisuuksia 

 oppii näkemään reaalimaailman ja matematiikan välisiä yhteyksiä 

 oppii laskutaitoja sekä loogista ja luovaa ajattelua matemaattisten ongelmien 
ratkaisussa 

 oppii ilmaisemaan ajatuksensa selkeästi ja perustelemaan toimintaansa ja 
päätelmiään sekä esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojensa perusteella 

 oppii soveltamaan erilaisia menetelmiä tiedonhankinnassa ja - käsittelyssä 

 oppii ponnistelemaan ongelmien ratkaisemiseksi, työskentelemään pitkäjänteisesti 
ja keskittyneesti sekä toimimaan ryhmässä 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(3) 

9. luokka 

Ajattelun taidot ja 
menetelmät 

Näitä sisältöjä harjoitellaan läpi 7-9 luokkien:  

 sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä, esittämistä ja 
mallintamista 



 

Joensuun steinerkoulu 

106 

 luokittelu, järjestäminen, vertailu, mittaaminen, 
rakentaminen, mallintaminen 

 matemaattisen tekstin tuottamista ja tulkitsemista 

 ajattelun tukemista piirrosten ja välineiden avulla 

 matemaattisen todistamisen harjoittelua: arvaus – 
kokeileminen – järjestelmällinen yrittäminen – 
vääräksi osoittaminen – suora todistus 

 erilaisten ratkaisumenetelmien vertailua ja arviointia 

 matematiikan historiaa 

 kombinatoristen ongelmien ratkaisua eri menetelmin 

Luvut ja laskutoimitukset  
 

 kertaus:  
 erilaiset lukualueet: luonnolliset, kokonais-, 

rationaaliluvut 
 alkuluvut, luvun jakaminen alkutekijöihin, 

jaollisuussäännöt, suurin yhteinen tekijä, pienin 
yhteinen jaettava 

 murtolukujen ja polynomien peruslaskutavat 
 neliöt ja neliöjuuret 
 suora ja käänteinen verranto 
 prosenttilasku ja käytännön sovellukset 

 lukualueen laajentaminen reaalilukuihin ja niiden 
sisältämäiin irrationaalilukuihin 

 laskimen käyttö 

Algebra  yhtälöiden laajennus, joissa yksi tuntematon tai kaksi 
tuntematonta (yhtälöparit) graafisesti ja 
algebraalisesti, epäyhtälöt, vaillinaiset toisen asteen 
yhtälöt (mahdollisesti myös yleisiä toisen asteen 
yhtälöitä) 

Funktiot 
 

 funktion kertaus ja syventäminen 

 kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon 

Geometria  kulmat, keskuskulma, kehäkulma 

 yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus kolmiossa, 
kongruenssi- lauseet 

 Pythagoraan lauseen täydentäminen 

 pinta-aloihin ja kappaleisiin liittyvää laskentaa 

 ympyrän tutkimista 

 trigonometriset funktiot 
 kartiot ja kartioleikkaukset: Cassinin ja Descartesin 

käyrät 
 platonisista kappaleista kuutioin muuntaminen 

oktaedriksi välimuotoineen 
 konstruointia ja piirtämistä, esim. yksinkertaisen 

kirjaisintyypistön suunnittelu 
 kultaisen leikkauksen käsittely arkkitehtuurin, ihmisen 

ja luonnon yhteyksissä 

Tilastot  todennäköisyyden käsite 

 frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi 

 keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen 

 hajonnan käsite 

 diagrammien tulkintaa 

 tietojen muuntaminen ja esittäminen 
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käyttökelpoisessa muodossa 

 kombinatoriikka  permutaatiot, kombinaatiot, variaatiot 
 todennäköisyyslaskennan alkeet lähtien 

kombinatorisista kysymyksenaseteluista 
 lukuteorian alkeet: eriperustaiset lukujärjestelmät, 

erityisesti binäärilukujärjestelmä tietokonekielenä 

 Binomilause  binomikerroin 
 Pascalin kolmio 
 neliöinti ja juurtaminen, kolmas juuri 
 laskukeinot ilman elektronista laskinta 

 Algoritmisia 
laskemismenettelyjä 

 ketjumurtoluvut 
 likiarvot kultaiselle leikkaukselle 
 euklidisen algoritmin käyttö 

 Yhteismitattomuus 
aritmetiikassa ja 
geometriassa 

 lukualueen laajentaminen irrationaalilukuihin 
 jaksollisen laskutavan laajentaminen sisältämään 

juurien ketjumurtolukukehitelmät 
 euklidinen algoritmi menetelmänä todentaa 

yhteismitattomuus 
 yhteismitattomuuden tunnistaminen esimerkeistä: 

 neliö ja neliöjuuri 
 tasasivuinen kolmio ja kuutiojuuri 
 säännöllinen viisikulmio ja viides juuri 

 kaavan johtaminen viisikulmion sivulle viisikulmioin 
lävistäjästä 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Ajattelun taidot ja menetelmät 
Oppilas:  
- huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet 
- osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä: ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole 

olemassa 
- osaa päätellä yksinkertaisen väitelauseen totuusarvon 
- osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen 

esitysmuotoon ja tehdä suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja 
tarkistaa tuloksen oikeellisuuden 

- osaa käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisussa 
- osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa tai 

diagrammin käyttäen 
 
Luvut ja laskutoimitukset 
Oppilas:  
- osaa arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelman lasku ratkaisemisesta ja 

hänellä on luotettava peruslaskutaito. 
- osaa korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy 

jakamaan luvun alkutekijöihinsä. 
- osaa ratkaista tehtäviä, joissa tarvitaan neliöjuurta. 
- osaa käyttää verrantoa, prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen 

tulevien ongelmien ratkaisemisessa. 
 
Algebra 
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Oppilas: 
- osaa ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön. 
- osaa sieventää yksinkertaisia algebrallisia lausekkeita. 
- osaa potenssien laskutoimitukset 
- osaa muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja 

ratkaista sen algebrallisesti tai päättelemällä. 
- osaa käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen 
- osaa arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet. 
 
Funktiot 
Oppilas: 
- osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistossa 
- osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan 
- osaa etsiä lineaarisen funktion nollakohdan 
- osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti 

yleisen säännön annetun lukujonon muodostumisesta 
- tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakioin merkityksen: osaa määrittää kahden 

suoran leikkauspisteen piirtämällä. 
 
Geometria 

Oppilas: 
- osaa tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet 
- osaa soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja 
- osaa käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden 

tekemiseen 
- osaa löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy 

soveltamaan tätä taitoa kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa 
- osaa soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa 
- osaa käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmioin osien 

ratkaisemiseen. 
 
Todennäköisyys ja tilastot  
Oppilas: 
- osaa määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja järjestää yksinkertaisen 

empiirisen tutkimuksen todennäköisyydestä: ymmärtää todennäköisyyden ja 
satunnaisuuden merkityksenarkielämän tilanteissa 

- osaa lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja ja määrittää annetusta aineistosta 
frekvenssit, keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon. 

7.7 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 

Ympäristö- ja luonnontieto on biologiasta, maantiedosta, fysiikasta, kemiasta ja 
terveystiedosta koostuva aineryhmä.  
 
Opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaan tuntemusta ja ymmärrystä luontoa ja 
rakennettua ympäristöä, itseä ja muita ihmisiä sekä terveyttä ja sairautta kohtaan. 
Opetukseen sisältyy vahvasti kestävän kehityksen näkökulma. 
 
Ympäristö- ja luonnontiedon opiskelu on elämyksellistä ja kokemuksellista oppimista. 
Oppimisen pohjana on oppilaiden omat aiemmat tiedot, taidot ja kokemukset joiden varaan 
uutta asiaa opiskellaan retkeillen, ihmetellen, tutkien ja itse tehden. Lapsilähtöisen 
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opetuksen avulla pyritään siihen, että oppilaalle muodostuu myönteinen ja läheinen 
ympäristö- ja luontosuhde. Herätessään näkemään ympärillä olevaa ja oppiessaan 
toimimaan luonnon kanssa sopusoinnussa oppilas itse juurtuu maahan.  
 
Ympäristö- ja luonnontietoon liittyviä käsitteitä opiskellaan konkreettisten havaintojen ja 
toiminnan avulla. Ensimmäisillä luokilla käsitteet ovat "käsin kosketeltavia" ja havaittavissa 
olevia, etteivät käsitteet jäisi irrallisiksi ja vieraiksi. Opiskelun myötä ylä- ja alakäsitteet 
jäsennetään kokonaisuuksiksi niin, että niiden avulla oppilas pystyy ymmärtämään omaa 
ympäristöään ja ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.  

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
  = omat tavoitteet ja sisällöt 

 
Koska ympäristö- ja luonnontieto -oppiaineeseen sisältyy steinerkoulussa paljon omia 
tavoitteita ja sisältöjä, osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisista 
vuosiluokilla 1-4 käytävistä aiheista on siirretty opetussuunnitelmassamme 5.–6. luokille 
biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian oppiaineisiin. Näitä ovat kasvit, pohjoismaat ja 
maapallo, ääneen ja valoon liittyvät ilmiöt ja kuulon ja näön suojelu, lämpöön liittyvät ilmiöt 
ja lämmönlähteet sekä magneettiset ja sähköiset ilmiöt.  

Arviointi 

Ympäristö- ja luonnontiedon arvioinnin kohteena on oppilaan kokonaisvaltainen 
oppimisprosessi. Steinerkoulussa ympäristö- ja luonnontieto on ennen kaikkea tekemällä 
ja kokemalla oppimista. Siksi arviointi kohdistuu lapsen aloitteellisuuteen, aktiivisuuteen ja 
pitkäjännitteisyyteen uusien asioiden oppimisessa. Arvioinnin avulla pyritään myös 
herkistämään lapsen havainnointitaitoja. Huolellisen vihkotyön osuus arvioinnista on myös 
merkittävä.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet . 
Luokilla 1–4 opettaja antaa ympäristö- ja luonnontiedosta sanallisen arvioinnin keväällä 
annettavassa lukuvuositodistuksessa. Luokilla 1–3 keskustelut käydään vanhempien 
kanssa, 4. luokalla vanhempien ja oppilaan kanssa. 

Vuosiluokka 1  

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 oppii tekemään havaintoja luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä eri aisteja 
käyttäen 

 oppii tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä kokemusten, elämysten ja 
erilaisten tarinoiden avulla 

 oppii tutkimaan, kokeilemaan ja tekemään yksinkertaisia kokeita sekä käyttämään 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä 

 oppii kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan kohteita, ilmiöitä ja tapahtumia ja 
käyttämään niistä oikeita käsitteitä 

 oppii näkemään toimintansa yhteyttä luontoon ja ympäristöön 

 oppii turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita ja toimintamalleja 
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KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 1. luokka 

Eliöt ja elinympäristöt  RETKET ja TARINAT: 

 elollinen ja eloton 

 luonto eri vuodenaikoina 

 lähiympäristön kasveja ja eläimiä 

 omien luontohavaintojen kertominen ja toisten 
tarinoiden kuuntelu 

 SIEMENTEN KYLVÖ, kasvin kasvun seuraaminen 

Oma lähiympäristö, 
kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana 

 vuorokauden- ja vuodenajat sekä niihin liittyviä käsitteitä 

 oma kouluyhteisö ja lähiympäristö 

Ympäristön ilmiöitä ja 
aineita 

 sää 

 eri materiaalien  (lasi, puu, paperi, metalli, tekstiili, muovi) 
tunnistaminen, säästävä käyttö ja kierrätys 

Ihminen, terveys ja 
turvallisuus 

 aistit 

 omasta terveydestä huolehtiminen: monipuolinen ruokailu, 
puhtaus, pukeutuminen 

 perhe 

 hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen 

 kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen 
koskemattomuuden kunnioitus 

 turvallinen liikennekäyttäytyminen: koulumatka 
 JUHLAT: sadonkorjuu-, lyhty-, joulunajan-, Kalevala-, pääsiäis- 

ja kevätjuhla 
 112–päivä: toimiminen hätätilanteissa, yksinkertaiset 

ensiaputoimet  

Vuosiluokka 2  

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 oppii tekemään havaintoja luonnosta ja rakennetusta ympäristöstä eri aisteja 
käyttäen 

 oppii tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä kokemusten, elämysten ja 
erilaisten lähdeaineistojen avulla 

 oppii tutkimaan, kokeilemaan ja tekemään yksinkertaisia kokeita sekä käyttämään 
yksinkertaisia tutkimusvälineitä 

 oppii arvioimaan hankkimaansa tietoa 

 oppii kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan kohteita, ilmiöitä ja tapahtumia ja 
käyttämään niistä oikeita käsitteitä 

 oppii toimimaan lähiympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen 

 oppii turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita ja toimintamalleja 

 oppii ottamaan vastuuta itsestään, luokkaympäristöstä, yhteisistä tavaroista ja 
pihasta 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 2. luokka 
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Eliöt ja elinympäristöt  RETKET ja TARINAT: 

 luonto eri vuodenaikoina 

 lähiympäristön kasveja ja eläimiä ja sieniä 

 omien luontohavaintojen kertominen ja toisten 
tarinoiden kuuntelu 

 VILJAN VILJELY 

Oma lähiympäristö, 
kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana 

 vuorokauden- ja vuodenajat sekä niihin liittyviä käsitteitä 

 koulun piha-alueen kartta  (liikunta) 

 pääilmansuunnat 

Ympäristön ilmiöitä ja 
aineita 

 sää ja lämpötilan mittaaminen 

 vesi ja veden olomuodot 

 arkielämään kuuluviin aineisiin tutustuminen, turvallisuus 

 jätteiden lajittelu, kierrätys 

Ihminen, terveys ja 
turvallisuus 

 oman kehon tuntemus, kasvu ja kehitys 

 ystävyys 

 omasta terveydestä huolehtiminen: monipuolinen ruokailu, 
puhtaus, pukeutuminen, lepo, liikkuminen ja ulkoilu 

 hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen 

 kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy, fyysisen 
koskemattomuuden kunnioitus 

 turvallinen liikennekäyttäytyminen, pyöräily 
 Juhlat ja merkkipäivät 
 112–päivä: toimiminen hätätilanteissa, yksinkertaiset 

ensiaputoimet  

Vuosiluokka 3  

 Yhdeksännen ikävuoden vaiheilla lapsen suhde maailmaan muuttuu. Se, mikä oli 
aiemmin osa häntä, on nyt hänen ympärillään. Lapsella on tarve ymmärtää ympärillään 
olevaa ja luoda siihen yhteyksiä. Vähitellen tulevien vuosien aikana hän saavuttaa 
ymmärryksen luonnon, kasvien, eläinten, ihmisen, työn ja teknologian kehityksestä. 
Tähän päästään konkreettisen kokemisen ja tekemisen kautta.  

 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 oppii tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä ja kokemusten, tekemisen, 
elämysten ja erilaisten lähdeaineistojen avulla sekä arvioimaan hankkimaansa 
tietoa 

 oppii ymmärtämään ympäristöä muovaavia tekijöitä 

 oppii kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan kohteita, ilmiöitä ja tapahtumia ja 
käyttämään niistä oikeita käsitteitä 

 oppii turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä asioita ja toimintamalleja 
 oppii toimimaan yhteistyöprojektissa (viljely, rakentaminen) 
 tutustuu perustuotantoon, perinteisiin työtapoihin ja perinteisiin ja nykyaikaisiin 

työvälineisiin 
 tutustuu luonnosta saatavien perusraaka-aineiden jalostamiseen ja työstämiseen 

sekä karjatalouden ja viljelyn vastavuoroisuuteen 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 3. luokka 
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Eliöt ja elinympäristöt   PELTO JA MAATALOUS: 

 kotimaiset viljalajit 

 ruoan alkuperä ja tuottaminen: viljan tie pellolta leiväksi 
 sadon korjaaminen pelloilta, puinti, jauhaminen 
 ruoan valmistaminen perusraaka-aineista: esim. leipä, 

juusto 

Oma lähiympäristö, 
kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana 

 talonpoikaiskulttuuriin tutustuminen 
 kuvauksia talonpoikaiskulttuurista 

 kotiseutu 

 ihmisen ja luonnon läheinen vuorovaikutussuhde  

 koulun lähialueen kartta  (liikunta) 

Ympäristön ilmiöitä ja 
aineita 

 RAKENNUSPROJEKTI 

 yksinkertaiset laitteet: vipu, pyörä, kalteva taso, jousi 

 erilaiset rakenteet: kolmio- ja putkirakenne 
 käsityöläiskulttuuriin tutustuminen 

 kuvauksia käsityöläiskulttuurista 
 tutustuminen käsityöläisammatteihin oppitunneilla ja 

vierailuilla 

 luonnosta saatavien perusraaka-aineiden jalostus ja 
työstäminen  (esim. olki, tuohi, puu, nahka, rauta…) 

 luonnonelementtien / ilmiöiden (maa, ilma, vesi, tuli) 
käyttö ihmisen palveluksessa ja tuotantoprosessissa 

Ihminen, terveys ja 
turvallisuus 

 tunteiden tunnistaminen, vuorovaikutuksen merkitys 
hyvinvoinnille  

 terveys, sairaus, terveyden edistäminen 

 rahan käyttö, toisen omaisuuden kunnioittaminen 
 juhlat, merkkipäivät, perinteet 
 112- päivä: toimiminen hätätilanteissa, koti- ja vapaa-ajan 

tapaturmat, yksinkertaiset ensiaputoimet  

Vuosiluokka 4 

 Aiemmin näkökulma ympäristöön on ollut yleinen, mutta nyt oppilaan huomio 
kiinnitetään paikkaan ja vähitellen aikaan. Tutustuminen aloitetaan kotiseudusta ja 
laajennetaan sitten Suomen maantietoon. Näin oppilas saa tunteen johonkin 
kuulumisesta: hän asuu tässä paikassa ja maassa. Oppilas saa tästä kokemuksesta 
tukea sosiaalisen ja paikallisen identiteettinsä syntymiseen. Biologian alueella 
keskitytään eläimiin, joissa kehityksen moninaisuutta tarkastellaan ihmiseen 
rinnastaen.  

 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan luontoa ja rakennettua ympäristöä kokonaisvaltaisesti eri 
menetelmiä ja aineistoja hyväksikäyttäen sekä arvioimaan hankkimaansa tietoa 

 oppii tuntemaan kotiseutuaan, sen luontoa ja itseään osana lähiyhteisöjä ja omaa 
kansaa. 

 oppii lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja  

 oppii huomaamaan ympäristössä aikojen kuluessa tapahtuneita muutoksia ja niiden 
jättämiä jälkiä nykypäivään  

 oppii huomaamaan ihmisen ja eri eläinten yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

 oppii ymmärtämään kuinka eliöt sopeutuvat elinympäristöönsä 

 oppii esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen ilmiöihin liittyvää tietoa ja käyttämään 
oikeita käsitteitä 

 oppii suojelemaan luontoa  

 oppii toimimaan ympäristössään turvallisesti ja itseään suojellen sekä 
noudattamaan ohjeita koulussa, lähiympäristössä ja liikenteessä  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (3) 

 4. luokka 

Eliöt ja elinympäristöt  Eläinlajien luokittelu 

 Eläinten monimuotoisuus ja sopeutuminen elinympäristöönsä 

 Eläinten elämänvaiheisiin tutustumista 
 erilaiset eläinryhmät, jotka rakenteeltaan ilmentävät 

elintoimintojen erikoistumista: esim. mustekala, simpukka, 
lehmä, leijona… 

Oma lähiympäristö, 
kotiseutu ja maapallo 
ihmisen elinpaikkana 

 KOTISEUTU 

 kotiseutuun tutustuminen, luonnonolot, maisemat, 
rakennettuympäristö ja ihmisen toiminta, tutustuminen: 
kirjallisuus, retket, vierailut, museot 

 ilmansuunnat, maaston keskeiset piirteet, karttamerkit 

 kartta: piirtäminen ja käyttö 

 kompassiin tutustuminen: pohjoinen  

 Suomen maantieto 

 jääkausi 

Ympäristön ilmiöitä ja 
aineita 

 ilman ominaisuuksien tutkiminen sekä palaminen ja 
paloturvallisuus 

 veden ominaisuuksien tutkiminen, veden käyttö ja kiertokulu 
luonnossa 

Ihminen, terveys ja 
turvallisuus 

 ihmisen rakenne ja elintoiminnot pääpiirteittäin 
 pää, vartalo, raajat, aisti- ja hermotoiminnot, hengitys- ja 

verenkierto, aineenvaihdunta  
 vrt. eläinryhmiin 

 sopimukset ja säännöt: turvallisuus ja toisten huomioon otto 
 112–päivä: toimiminen hätätilanteissa, koti- ja vapaa-

ajan tapaturmat, yksinkertaiset ensiaputoimet 

7.8 BIOLOGIA JA MAANTIETO 

Vuosiluokat 5-6 

Elämä ja sen ilmiöt ovat biologian opetuksen tutkimuksen kohteita. Opetusta toteutetaan 
ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen tavoin mahdollisimman paljon itse tehden, 
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havainnoiden, kokien ja tutkien luokassa ja koulun ulkopuolella. Ihmettelyn ja 
omakohtaisten kokemusten kautta oppilas oppii arvostamaan ja vaalimaan luonnon 
monimuotoisuutta. Tavoitteena on, että oppilas oppii tunnistamaan eliölajeja ja niiden 
vuorovaikutusta elinympäristönsä kanssa.  
 
Biologian opetuksen tavoitteena on myös ohjata oppilasta tuntemaan itseään ihmisenä. 
5.–6. luokilla terveystieto on integroituna biologiaan. Biologia antaa kokonaiskuvan 
ihmisen elintoiminnoista ja käsiteperustan terveystiedon opetukselle. Terveystieto tukee, 
täydentää ja laajentaa biologiassa käsiteltyjä aihekokonaisuuksia. Tavoitteena on, että 
oppilas oppii ymmärtämään omaa kasvuaan ja kehitystään fyysisenä, psyykkisenä ja 
sosiaalisena prosessina.  
 
Maantiedon opetuksen tavoitteena on laajentaa oppilaan maailmankuvaa kotimaasta 
pohjoismaihin, Eurooppaan ja muualle maailmaan. Opetuksessa pyritään siihen, että 
oppilas ymmärtää luonnon ja ihmisen toimintaa ja niiden välistä vuorovaikutusta sekä saa 
käsityksen luonnonympäristöjen ja kulttuuriympäristöjen rikkaudesta eri puolilla maailmaa. 
Monipuolinen ja elämyksellinen opiskelu luo pohjaa kansojen ja kulttuurien väliselle 
suvaitsevaisuudelle ja kansainvälisyydelle.  
 
Biologian ja maantiedon opetuksessa korostetaan vastuullisuutta sekä luonnon suojelua. 
Opetuksella pyritään tukemaan oppilaan kasvua aktiiviseksi, tiedostavaksi ja kestävään 
elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.  

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
  = omat tavoitteet ja sisällöt 

 
Koska ympäristö- ja luonnontieto-oppiaineeseen sisältyy steinerkoulussa paljon omia 
tavoitteita ja sisältöjä, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisista 
vuosiluokilla 1–4 käytävistä aiheista kasvit, Pohjoismaat ja maapallo -aihekokonaisuudet 
on siirretty 5.–6. luokille biologian ja maantiedon oppiaineisiin.  

Arviointi 

Biologiassa ja maantiedossa arvioinnin kohteena on oppilaan edistyminen ja osaamisen 
taso sekä näille oppiaineille ominaiset työskentelytaidot mm. havainnointi, tutkiminen, 
luokittelu, päätelmien teko, lajituntemus ja karttatyöskentely. Arvioinnin tehtävänä on antaa 
oppilaalle palautetta edistymisestä, vahvuuksista ja niistä oppimiseen liittyvistä alueista 
joita on vielä kehitettävä. Luokilla 5–6 arviointi on jatkuvaa ja koko lapsen 
oppimisprosessia kehittävää.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. 
5.–6. luokilla opettaja antaa biologiasta ja maantiedosta sanallisen arvioinnin keväällä 
annettavassa lukuvuositodistuksessa. Tämän lisäksi vuosittain käydään 
arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa.  
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Vuosiluokka 5 

Biologia 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 oppii tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä sopeutumista 
elinympäristöönsä sekä hahmottamaan eliökunnan kokonaisuutta ja luokitteleman 
eliötä 
 oppii erityisesti kasvikunnan kehitysvaiheiden kokonaisuuden 
 oppii kasvin rakenteeseen, kasvuun ja kasvuolosuhteisiin liittyviä asioita 
 oppii tunnistamaan paikallisia kasveja 

 oppii liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan sitä  

 oppii arvostamaan ja huolehtimaan lähiympäristöstään 

 oppii ymmärtämään ravinnontuotannon riippuvuuden luonnosta 

 oppii terveystietoon liittyen ymmärtämään omaan kasvuaan ja kehitystään sekä 
tunnistamaan murrosiän tuomia muutoksia 

 oppii pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen liittyviä asioita 

 oppii tunnistamaan ympäristössään olevia vaara- ja uhkatilanteita.  

 oppii toimimaan ja liikkumaan turvallisesti, ennaltaehkäisemään tapaturmien syntyä 

 oppii toimimaan oikein tapaturmatilanteessa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 5. luokka 

Eliöt ja elinympäristöt  KASVIT: 
 kasvin osat ja niiden suhde luonnonelementteihin: maa 

ilma, vesi, lämpö 

 sieni- ja kasvimaailman tarkastelu kokonaisuutena: 
sienet, sammaleet, sanikkaiset, kukkivat kasvit 

 fotosynteesi 

 retket: kasvien havainnoiminen, tutkiminen ja 
kasvuympäristöön tutustuminen 

 lajituntemus: ohjattu kasvien keruu, kasvien runsas 
piirtäminen 

 kotimaiset viljelykasvit, puutarhan antimet:  
 kasvimaan hoito 

 kotimaisiin ja muihin nisäkkäisiin tutustuminen, ryhmittely 

 eläinten ja kasvien lisääntyminen 

Ihmisen rakenne, 
elintoiminnot, kasvu, 
kehitys ja terveys 

 ihmisen kasvu ja kehitys lapsuudesta nuoruuteen, murrosiän 
muutokset 

 tervettä kasvua ja kehitystä tukevat ja haittaavat tekijät 

 erilaiset perheet 

 henkinen ja ruumiillinen hyvinvointi 

 poliisin, pelastuslaitoksen ja terveydenhoitoammattilaisten 
vierailu / oppitunti 

 112–päivä: toimiminen hätätilanteissa, koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmat, liikenneturvallisuus, yksinkertaiset ensiaputoimet. 
Sisällöt teemapäivässä vaihtelevat vuosittain 

Luonnon  
monimuotoisuus 

 luonnon monimuotoisuuden merkitys, ympäristöystävällinen 
toiminta 
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Maantieto 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 oppii laatimaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään kartastoa 

 ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvuuden ympäristön tarjoamista 
mahdollisuuksista 

 oppii tuntemaan Pohjoismaiden ja muiden lähialueiden maantietoa 

 perehtyy Euroopan maantietoon 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 5. luokka 

Eurooppa osana 
maailmaa 

 Pohjoismaat ja muut lähialueet: pinnanmuodostus, asutus ja 
elinkeinoelämä 

 Euroopan maantieto 
 Euroopan alueiden vertailua polariteettien tarkastelun 

kautta: rannikko – sisämaa, alangot – vuoristot, viljely-
kaupunki ja teollisuusalueet… 

 ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 

 eläimistö 

Ihmisten elämän ja 
elinympäristöjen 
monimuotoisuus 
maapallolla 

 karttataitojen harjoittelu: piirtäminen ja lukeminen 

 tiedon havainnollistamisen harjoittelu 

Vuosiluokka 6 

Biologia 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 oppii tuntemaan eliölajeja, niiden rakennetta ja elämää sekä sopeutumista 
elinympäristöönsä sekä hahmottamaan eliökunnan kokonaisuutta ja luokitteleman 
eliötä 

 oppii liikkumaan luonnossa sekä havainnoimaan ja tutkimaan sitä  

 oppii ympäristönlukutaitoa, ja oppii arvostamaan ja huolehtimaan 
lähiympäristöstään 

 oppii ymmärtämään ravinnontuotannon riippuvuutta luonnosta 

 oppii pohtimaan kasvuun, kehitykseen, ihmisten erilaisuuteen ja sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen liittyviä asioita  

 oppii pohtimaan mielenterveyttä edistäviä asioita ja ongelmia 

 oppii ottamaan vastuuta omista teoistaan ja ottamaan muut ihmiset huomioon 

 oppii tunnistamaan päihteitä ja tietää niiden aiheuttavan riippuvuutta 

 oppii tiedostamaan päihteiden negatiivisia vaikutuksia  

 tiedostaa oman vastuun päättää päihteiden kokeilusta 

 oppii toimimaan oikein tapaturmatilanteessa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 6. luokka 

Eliöt ja elinympäristöt  METSÄEKOSYSTEEMI ja SUO 

 lajisto 

 ravintoketjut 
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 metsätyypit ja kasvupaikkatekijät 

 metsänhoito 

 metsän ja suon moninaiskäyttö 
 linnut: rakenne, tunnistaminen, elintavat 
 puutarhapalstan hoito 

Ihmisen rakenne, 
elintoiminnot, kasvu, 
kehitys ja terveys 

 ihmissuhteisiin ja tunteiden säätelyyn liittyvät sosiaaliset 
tekijät: mielenterveys, seurustelu, yksinäisyys, masennus 

  päihteet 

 syömishäiriöt ja tietokoneriippuvuus 

 ikäkauteen liittyvät oikeudet ja vastuu 

 112-päivä: teemapäivän painotus ensiaputaidoissa 

Luonnon 
monimuotoisuus 

 jokamiehenoikeudet 

Maantieto 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 oppii hahmottamaan maailmankarttaa ja tuntemaan sen keskeisen nimistön 

 oppii suhtautumaan myönteisesti vieraisiin maihin, kansoihin ja kulttuureihin 

 ymmärtää ihmisen toiminnan riippuvuuden ympäristön tarjoamista 
mahdollisuuksista 

 oppii piirtämään, lukemaan ja tulkitsemaan karttoja sekä käyttämään myös muita 
lähteitä  

 tutustuu maaperän rakenteeseen ja oppii tunnistamaan kivilajeja 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 6. luokka 

Ihmisten elämän ja 
elinympäristöjen 
monimuotoisuus 
maapallolla 

 katsaus maailmankarttaan kokonaisuudessaan: mantereet, 
meret, merivirrat, vuoristot, ilmasto, kasvillisuus 
 maapallon vanhat ja nuoret osat 

 auringon suhde maahan: vuodenkierto, päivä/yö, 
kasvillisuusvyöhykkeet 

 maaperän muotoutuminen ja muodostelmat, kivilajit, 
kivennäiset ja malmit: jalokivet 

7.8.1 Biologia 7-9 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että oppilas tutustuu tietoisemmin ihmisen 
rakenteeseen ja elintoimintoihin ja seksuaalisuuteen. Opetus kulkee rinnakkain 
terveystiedon kanssa, toinen toistaan täydentäen.  
Oppilas tutustuu myös evoluutioon ja ekologian perusteisiin. Opetuksessa kiinnitetään 
huomiota ihmisen ja luonnon väliseen vuorovaikutukseen sekä korostetaan ihmisen 
vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  
 
Biologia opetus on havainnollista, tutkivaa ja keskustelevaa ja sen tarkoitus on kehittää 
oppilaan luonnontieteellistä ajattelua. Oppilaalle annetaan valmiudet käyttää opiskelussa 
monipuolisia tietolähteitä, myös tietoteknisiä mahdollisuuksia. Tavoitteena on tarjota 
oppilaalle myönteisiä elämyksiä ja kokemuksia, kehittää ympäristötietoisuutta ja vahvistaa 
oppilaan halua vaalia elämää eri muodoissaan.  
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Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Biologiassa arvioinnin kohteena on oppilaan edistyminen ja osaamisen taso sekä näille 
oppiaineille ominaiset työskentelytaidot mm. havainnointi, tutkiminen, luokittelu, 
päätelmien teko ja lajituntemus. Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta 
edistymisestä, vahvuuksista ja niistä oppimiseen liittyvistä alueista joita on vielä 
kehitettävä. Arviointi on jatkuvaa ja koko oppilaan oppimisprosessia kehittävää. Luokilla 7-
9 on tämän lisäksi jakson aihepiiriin liittyä kokeita. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaiset päättöarvioinnin kriteerit yhdeksännen luokan 
lopussa. 
 
Luokilla 7-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen arvioinnin. Tämän lisäksi 
vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa.  

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET  7. luokan oppilas 

 oppii käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja 
tutkimusmenetelmiä 

 oppii tuntemaan ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä 
ymmärtämään seksuaalisuuden biologisen perustan 

 oppii hahmottamaan vesiekosysteemin rakennetta ja toimintaa 

 oppii tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta  

 oppii ymmärtämään luonnonsuojelun tavoitteet, kestävän kehityksen periaatteet ja 
suhtautuu niihin myönteisesti 

 tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan syitä, esittämään 
ongelmien ratkaisumahdollisuuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 7. luokka 

Luonto ja 
ekosysteemit 

 Vesiekosysteemi 

 peruslajistoon tutustuminen  (kalat, nilviäiset, pääjalkaiset, 
simpukat, kotilot) 

 ravintoketjun ja ekosysteemin rakenne ja toiminta 

 erilaiset vedet lajistoineen ja ominaispiirteineen 

 ihmisen toiminnan vaikutus vesistöihin 

 tutustuminen lähiseudun vesiin 

Elämä ja evoluutio  suvun jatkuminen eläimillä ja kasveilla 

Ihminen  ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot: 

  hengitys- ja verenkierto, aineenvaihdunta  (ruoansulatus ja 
erityistoiminnot) 

 hermo- ja aistitoiminnot ja niiden yhteys hormonaaliseen 



 

Joensuun steinerkoulu 

119 

säätelyyn 

 korvan ja silmän rakenne ja toiminta: aistiminen fyysisenä 
ja psyykkis-henkisenä toimintona  (myös kokeellisesti) 

 Ihmisen seksuaalisuus ja lisääntyminen 

 sukupuolielimet ja hormonitoiminta 

 suvun jatkuminen ihmisillä  

Yhteinen ympäristö  ihmisen toiminnan vaikutukset vesistöihin,  

 oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen, vesistöjen suojelu 

Vuosiluokka 8 

 Nuori on jättämässä lopullisesti lapsuuttaan ja etsii uutta suhdetta itseensä, 
ympäristöönsä ja tarkoituksiinsa. Opetuksessa kiinnitetään nyt huomiota fyysiseen 
nuoren kamppaillessa psyykkisten ja fyysisten prosessien yhteensovittamisen 
kanssa. Tutkitaan monin esimerkein mm miten fyysinen ruumis luurangossa antaa 
kehitysedellytyksiä sisäisyydelle, kun se rakenteessaan voittaa painovoiman. 
Opetus tapahtuu taiteellis- käytännöllisesti, jotta nuori voi itse muodostaa kuvan 
tasapainon mahdollisuudesta. Myös silmän, silmän, kuten muidenkin aistien, 
rakenne mahdollistaa hienon sisäisen toiminnan muotonsa avulla. Sen tunteminen 
voi auttaa nuorta saamaan kokemuksen asioiden mielekkyydestä. 

 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja 
tutkimusmenetelmiä 

 oppii tuntemaan ihmisen perusrakennetta ja sen toimintaa 

 oppii tunnistamaan eliölajeja ja arvostamaan luonnon monimuotoisuutta  

 oppii ymmärtämään luonnonsuojelun tavoitteet, kestävän kehityksen periaatteet ja 
suhtautuu niihin myönteisesti 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 8. luokka 

Luonto ja 
ekosysteemit 

 Hyönteiset: rakenne ja elintapoja 

Elämä ja evoluutio  Eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä 

 ihmisen biologinen ja kulttuurinen evoluutio sekä ihmislajin 
ominaispiirteet 

Ihminen  Ihmisen luusto, lihaksisto ja aistielimet taiteellis- 
käytännöllisesti: 

 ihmisen luiden ja luurangon rakenteen ja toiminnan 
tarkastelu 

 selkärangan muoto, toiminta ja suhde pystysuoruuteen 
 polariteetit ja kontrastit pään, rinnan, ja raajojen luissa 
 luiden ja lihasten suhde nivelissä ja niihin liittyvät vivun 

lainalaisuudet 
 luiden muotojen tarkastelu esim. vastakkaiset nikamat, 

reisiluu 
 aistien, erityisesti silmän, toiminnan tutkiminen 

Yhteinen ympäristö  
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Vuosiluokka 9 

 Yhdeksännellä luokalla käydään ihmisestä osittain samoja opetussisältöjä kuin 
kahdeksannella, mutta työskentelytapa on nyt toinen: työskennellään 
luonnontieteellisesti muoto-opin antamien mahdollisuuksien avulla.  
 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii käyttämään biologialle ominaisia käsitteitä ja tiedonhankinta- ja 
tutkimusmenetelmiä 

 oppii perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä 

 syventää tuntemustaan ihmisen perusrakenteeseen ja toimintaan 

 oppii hahmottamaan ekosysteemin rakenneta ja toimintaa 

 tunnistaa kotiseudun ympäristömuutoksia, syitä ja ratkaisumahdollisuuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Luonto ja 
ekosysteemit 

 yhteen lähiseudun ekosysteemiin tutustuminen  (metsä, suo…) 

 peruslajistoon tutustuminen 

 rakenne ja toiminta 

 ihmisen toiminnan vaikutus ekosysteemiin 

Elämä ja evoluutio  solun rakenne ja toiminta: mikroskoopin käyttö 

 biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset 
kysymykset 

  perinnöllisyys 

 ihmisen rakenne: 
 aistielinten rakenne ja toiminta (erit. silmä ja korva): 

aistimisen elimellisen ja sielullisen puolen erottaminen, 
havaitsemisen ulkoinen ja sisäinen tapahtuma 

 luu- ja lihasjärjestelmän kehitys: anatomia ja fysiologia 
 luurangon yleispiirteet ja yksityiskohdat 
 raajojen luut ja toiminta: mekaniikka 
 hampaisto: merkitys puremiselle ja puhumiselle 
 lihaksiston rakenne sekä lihastyypit 
 kurkunpää 

Yhteinen ympäristö  kenttätyö: havainnot ja mittaukset maaperästä 

 oman elinympäristön tilan ja ympäristömuutosten tutkiminen, 
parantavien toimien tarkastelu 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Biologian tutkimustaidot 
Oppilas osaa: 
- käyttää mikroskooppia näytteitä tutkiessaan 
- työskennellä maastossa ja laboratoriossa annettujen ohjeiden mukaan sekä kerätä 

kasveja ohjeiden mukaisesti 
- toteuttaa itsenäisesti pienimuotoisia tutkimuksia 
 
Luonto- ja ekosysteemit 
Oppilas osaa: 
- jaotella eliöitä pääryhmittäin keskeisten tuntomerkkien avulla ja osaa tunnistaa 

lähiluonnon kasvi- eläin- ja sienilajeja 
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- kuvata ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan 
- nimetä ja kuvata metsä- ja järvityyppejä 
- tehdä pienimuotoisia metsä-, vesi-, tai suoekosysteemiin liittyviä tutkimuksia 
- selostaa perusasioita metsänhoidosta ja kasvinviljelystä 
- kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta, osaa perustella sen merkitystä 

ekologisen kestävyyden kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet 
 
Elämä- ja evoluutio 
Oppilas osaa: 
- kuvata pääpiirteet kasvi- ja eläinsolun rakenteesta 
- selostaa fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta 
- kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä 
- selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluutioin vaiheet 
- jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn 
- selostaa evoluutioin peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet 
- jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn 
 
Ihminen 

Oppilas osaa:  
- kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan 

pääpiirteet 
- selvittää seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja 
- selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, 

raskauden kulun ja synnytyksen 
- käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä 
 
Yhteinen ympäristö 
Oppilas osaa: 
- kuvata ekologisesti kestävää kehitystä sekä luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja 

ympäristönsuojelun merkitystä 
- tehdä pienimuotoisia tutkimuksia oman elinympäristönsä tilasta 
- kertoa esimerkkejä kotiseutunsa luonnonympäristön muuttumisesta ja osaa antaa 

esimerkkejä siitä, millä tavalla voi toimia itse kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti.  

7.8.2 Maantieto 7-9 

Maantiedon opetus toimii siltana luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen ajattelun 
välillä. 7. luokalta lähtien maantieto painottuu talous- ja kulttuurimaantietoon. Lähtökohtana 
on luonnonmaantieteellinen tarkastelu ja luonnon tarjoamat elinkeinot sekä erilaisissa 
maantieteellisissä olosuhteissa kehittyneiden kulttuurien omaleimaisuus. Maantiedon 
opetussisällöt integroituvat biologian, historian ja yhteiskuntaopin sekä kemian ja fysiikan 
kanssa. 
 
Maantiedon opetuksella pyritään siihen, että oppilaiden kulttuurinen tuntemus lisääntyy ja 
kyky ymmärtää ihmisten elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta eri puolilla maailmaa 
kehittyy. Jotta kuva kulttuureista olisi kokonaisvaltainen, maantiedon oppiainesta 
lähestytään myös taiteellisten ja käytännöllisten töiden avulla (esimerkiksi maalaten ja 
muovaillen kulttuurien tyyleillä, tutustumalla ruokakulttuuriin ja lukemalla kirjailijoiden 
kuvauksia, esim. löytöretkeilijöiden elämänkerrat, matkakertomukset, etnologiset teokset ja 
luontokirjat).  
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 Maantiedon opetus painottuu maapallon eri alueiden tutkimiseen. Tämän lisäksi 
tavoitteena on myös tutustua tähtitieteeseen tarkastelemalla aluksi näkyvän taivaan 
ilmiöitä.  

 
Maantiedon opetuksella pyritään siihen, että oppilas kiinnostuisi seuraamaan ajankohtaisia 
tapahtumia maailmassa sekä oppisi arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen 
toimintaan ja näkemään eri ilmiöiden välisiä syy-seuraussuhteita. Opetuksella pyritään 
tukemaan oppilaan kasvua aktiiviseksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi 
kansalaiseksi.  

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Maantiedossa arvioinnin kohteena on oppilaan edistyminen ja osaamisen taso sekä näille 
oppiaineille ominaiset työskentelytaidot mm. havainnointi, tutkiminen, luokittelu, 
päätelmien teko ja karttatyöskentely. Arvioinnin tehtävänä on antaa oppilaalle palautetta 
edistymisestä, vahvuuksista ja niistä oppimiseen liittyvistä alueista joita on vielä 
kehitettävä. Arviointi on jatkuvaa ja koko oppilaan oppimisprosessia kehittävää. Luokilla 7 
tämän lisäksi on jakson aihepiiriin liittyä kokeita. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaiset päättöarvioinnin kriteerit yhdeksännen luokan 
lopussa. 
 
Luokilla 7-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen arvioinnin. Tämän lisäksi 
vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa.  

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 Oppii Aasian ja Afrikan maantietoa 

 oppii käyttämään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja sekä käyttämään muita 
maantieteellisiä tietolähteitä 

 oppii määrittelemään alueiden sijaintia ja paikkojen välisiä etäisyyksiä 

 oppii ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta 

 oppii tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä sekä suhtautumaan myönteisesti 
vieraisiin maihin ja eri kulttuurien edustajiin. 

 oppii ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia maisemassa 

 oppii ymmärtämään ja suhtautumaan kriittisesti uutistietoon maailmanlaajuisista 
ympäristö- ja kehityskysymyksistä ja toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti 

 tutustuu tähtitaivaaseen 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 7. luokka 

Maa – ihmisen  Aasia 
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kotiplaneetta  eri alueiden tarkastelu: pinnanmuodostus, ilmasto, 
kasvillisuus, eläimistö, sateet, vesistöjen liikkuvuus 
tulvien seurauksena 

 suurmaisemien tarkastelu mm kulttuuristen ja 
maantieteellisten vertailujen avulla  (esim. 
buddhalaisuuden, hindulaisuuden, islamin ja kristinuskon 
vaikutus, saaristoalueet, manneralueet, vuoristot, 
jokisuistot ja rannikkoalueet, Itä-Aasian suuri väkiluku, 
Tyynen meren nopeasti kehittyvät alueet 
 Aasian kansojen rooli nykymaailmassa, maataloudessa, 

ympäristökysymyksissä (esim. sademetsien 
hyväksikäyttö) 

 Afrikka 

 Pohjois- ja Länsi-Afrikka ja päiväntasaajan seutu 

 pinnanmuodostus, ilmasto, kasvillisuus, eläimistö, 
sateet  

 erilaiset elämäntavat vastakkainasetteluineen eri 
alueilla ja kasvillisuusvyöhykkeillä (pygmit ja 
sademetsienkansat, paimentolaiset, maanviljelijät, 
keitaiden asukkaat, kaivostyöläiset jne.) 

 erilaisten uskontojen ja traditioiden jatkuminen: 
afrikkalaisten mahdollisuudet 

 vastakkainasettelu länsimaisen maailmankäsityksen 
kanssa 

 siirtomaavallan aikaiset ja sen jälkeiset vaikutukset 
mahdollisesti myös historian yhteydessä: esimerkkejä 
kehitysmaista ja niiden taloudellisesta suhteesta 
teollisuusmaihin, nälänhätä- ja sisällissotaongelmat  
(heimokulttuuri- nykyajan taloudelliset intressit Länsi- 
Afrikassa), monikulttuuriset yhteiskunnat Etelä-
Afrikassa… 

 Avaruus 
 havaintojen tekeminen näkyvältä taivaalta  (auringon 

liikkeet, vuorokauden/vuodenajat, kuun kierto ja vaiheet 
 yötaivaan havainnointi ja kuvailu: tähtien etsiminen 

tähtikarttojen avulla, planeettojen havainnointi ja 
kiertoratojen kuvailu: kokonaiskuva näkyvästä taivaasta 
ja sen ilmiöistä 

Suomi maailmassa  

Yhteinen ympäristö  Aasia ja Afrikka: 

 ympäristö- ja kehityskysymykset: ongelmien ja 
ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen 

 ihminen luonnonvarojen kuluttajana 

Vuosiluokka 8  

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 
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 Oppii Amerikan ja Australian sekä napa-alueiden maantietoa 

 oppii käyttämään ja tulkitsemaan erilaisia karttoja sekä käyttämään muita 
maantieteellisiä tietolähteitä 

 oppii määrittelemään alueiden sijaintia ja paikkojen välisiä etäisyyksiä 

 oppii ymmärtämään luonnon ja ihmisen vuorovaikutusta 

 oppii tunnistamaan eri kulttuurien piirteitä sekä suhtautumaan myönteisesti 
vieraisiin maihin ja eri kulttuurien edustajiin.  

 oppii ymmärtämään maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia maisemassa 

 oppii ymmärtämään ja suhtautumaan kriittisesti uutistietoon maailmanlaajuisista 
ympäristö- ja kehityskysymyksistä ja toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti 

 oppii tuntemaan säiden syntyyn ja muutokseen vaikuttavia tekijöitä sekä 
tunnistamaan pilvimuodostelmia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Maa – ihmisen 
kotiplaneetta 

 Amerikka 

  kaksoismantereen pinnanmuodostus, ilmasto, kasvillisuus, 
eläimistö 

 alkuperäiskansojen sopeutuminen erilaisille 
maantieteellisille alueille 

 uudisasukkaiden luonnonvarojen valtaukset ja niiden 
seuraukset (mineraalivarat, teknologia, ympäristö-
kysymykset) 

 erilaisten sosiaalisten ja etnisten ryhmien kohtaaminen 

 Australia 

 luonnonolosuhteet, ilmasto, kasvillisuuden ja eläimistön 
erityisluonne 

 alkuperäisväestö, asutus, siirtolaisuus, elinkeinoelämä 
 Napa-alueet 

 erityisolosuhteet, ilmaston lämpiämisen vaikutus jäätiköihin 
 Sääoppi pääpiirteittäin (yhdessä fysiikan kanssa): 

 käsitteet ja mahd. käytännöllinen tutkimus yksinkert. 
välinein 

 pilvimuodostelmien tarkastelu ja piirtäminen, sademäärien 
mittaukset, ilmankosteus, ilmanpaine, tuulen synty/ 
myrskyt, tuulen nopeus, matala-korkeapaine, 
säärintamat… 

Suomi maailmassa  

Yhteinen ympäristö  Amerikka, Australia ja napa-alueet 

 ympäristö- ja kehityskysymykset: ongelmien ja 
ratkaisumahdollisuuksien pohtiminen 

  ihminen luonnonvarojen kuluttajana 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii tarkastelemaan maapalloa kokonaisuutena, maapallon sisäiset ja ulkoiset 
tapahtumat 

 oppii tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnon ympäristöä ja rakennettua 
ympäristöä ja tietämään omat vaikutusmahdollisuutensa elinympäristön 
suunnittelussa ja kehittymisessä  
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KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Maa – ihmisen 
kotiplaneetta 

 Maapallo 

 sisäiset ja ulkoiset tapahtumat,  

 maapallon liikkeet ja vaikutus maapallon olosuhteisiin 

 mantereet ja meret 
 yleiskatsaus maapallon historiaan 
 poimuvuoristot: morfologia ja muodostuminen 
 vuoristot, repeämälaaksot, tulivuoret, 

syvänmerenharjanteet ja mannerlaattojen liikkeet 
 mineralogia: kivien muodostumisen prosessit 
 geologiset kerrostumat jääkauden osoituksina 
 eroosio 

Eurooppa  EU (yhdessä yhteiskuntaopin kanssa) 

 Euroopan eri alueet 

 Euroopan tulevaisuus  

 Eurooppa osana maailmaa 

Suomi maailmassa  Suomen karttakuva ja luonnonmaiseman synty 

 luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen 
erialueilla 

 Suomen väestö ja sen muutokset ja vähemmistökulttuurit 

 vaikutusmahdollisuudet oman ympäristön suunnittelussa ja 
kehittymisessä 

 Suomi osana Eurooppaa ja maailmaa 

Yhteinen ympäristö  maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehityskysymykset 

 Itämeren alueen ympäristökysymykset 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Maantieteelliset taidot 
Oppilas osaa: 
- etisiä kartoista ja kartastoista tutkimiaan paikkoja sekä osaa käyttää hyväksi 

karttamerkkejä ja kartan mittakaavaa 
- tulkita fyysisiä karttoja, teemakarttoja, valokuvia, tilastoja sekä osaa käyttää hyväksi 

uutislähteitä ja tietoverkossa olevaa tietoa 
- havainnollistaa maantieteellistä tietoa karttojen ja piirrosten avulla 
- vertailla eri alueiden ilmastodiagrammeja ja väestöpyramideja sekä laatia itse 

ilmastodiagrammin tilastotietojen perusteella 
 
Maailman jäsentäminen 
Oppilas osaa: 
- hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja 

kulttuurimaantieteelliset peruspiirteet 
- soveltaa oppimaansa maantieteellistä tietoa eri lähteistä saamiensa ajankohtaisten 

uutistietojen analysointiin ja osaa sijoittaa uutisten tapahtumapaikat maailmankartalle 
 
Euroopan jäsentäminen 
Oppilas osaa: 
- Kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisten toimintaa sekä ymmärtää 

Euroopan maisemallisen ja kulttuurisen rikkauden 
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- Vertailla Eurooppaa muihin maanosiin ja ymmärtää, että Eurooppa on 
vuorovaikutuksessa muiden maailman alueiden kanssa 

 
Suomen jäsentäminen 
Oppilas osaa: 
- selostaa, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot 

ovat vaikuttaneet ihmisen toimintaan Suomen eri alueilla 
- kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista 

Suomessa 
- kuvata ja analysoida asutuksen ja elinkeinoelämän alueellisia piirteitä ja sijoittumista 

Suomessa 
- analysoida Suomen rakennetun ympäristön piirteitä ja sijoittumista Suomessa 
- osaa selostaa, miten jokainen kansalainen voi vaikuttaa Suomessa oman 

elinympäristönsä suunnitteluun ja kehittymiseen 
- suunnitella ja toteuttaa pieniä kotiseutunsa luonnonympäristöön ja rakennettuun 

ympäristöön liittyviä tutkimuksia 
- tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden 

vähemmistökulttuurit 
- kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan 

ja koko maailman kanssa 
 
Yhteinen ympäristö 

Oppilas osaa: 
- selostaa lyhyesti, mitä ovat keskeiset maailmanlaajuiset ympäristö- ja kehitysongelmat 

kuten kasvihuoneilmiön voimistuminen, otsonikato, aavikoituminen, elinympäristöjen 
saastuminen, väestönkasvu sekä köyhyys- ja nälkäongelma 

- kuvata Itämeren alueen ympäristöongelmia ja niiden syitä sekä osaa esittää keinoja 
parantaa Itämeren alueen ympäristön tilaa 

- kuvata, mitkä ovat hänen omat vaikutusmahdollisuuteensa ympäristön tilan 
parantamiseksi ja tietää keinoja, joiden avulla keskeisiä maailmanlaajuisia ympäristö- 
ja kehityskysymyksiä voidaan ratkaista. 

7.9 FYSIIKKA JA KEMIA 

Vuosiluokka 6 

Fysiikan ja kemian opetus pohjautuu oppilaan aiempiin tietoihin, taitoihin, kokemuksiin 
sekä havaintoihin erilaisista ympäristön aineista ja ilmiöistä. Ilmiöitä lähestytään 
konkreettisesti, yksinkertaisia esimerkkejä ja kokeita tehden ja niiden avulla harjoitellaan 
fysiikan ja kemian peruskäsitteitä ja periaatteita. Selkeällä ja kokemuksellisella opetuksella 
pyritään herättämään oppilaan aktiivinen ja elämyksellinen suhde fysiikan ja kemian 
ilmiöihin sekä löytämään yhteys arkikokemusten ja tutkimustilanteiden välille.  
 
Opetus etenee luonnontieteen menetelmiä noudattaen kokeellisesti ja havaittua 
käytäntöön soveltaen. Perusilmiöitä tarkastellaan yhteydessä ihmiseen, ympäristöön ja 
luontoon ja teknologiaan. Fysiikan ja kemian opetus muodostaa kokonaisuuden biologian, 
maantiedon ja terveystiedon oppisisältöjen kanssa ja toimii yhteistyössä käsityön ja 
myöhemmin kotitalouden kanssa.  
 6. luokan kivijakso on osa kemianopetusta, vaikka se menetelmällisesti poikkeaa 

seuraavien vuosiluokkien tutkimusotteellisesta kemianopetuksesta. 
 Opetuksessa tutustutaan tekniikan historiaan ja tutkijoiden elämäntyöhön kirjallisuuden 

avulla. 
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Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
  = omat tavoitteet ja sisällöt 

 
Koska ympäristö- ja luonnontieto -oppiaineeseen sisältyy steinerkoulussa paljon omia 
tavoitteita ja sisältöjä, osa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisista 
1.–4. luokilla käytävistä aiheista on siirretty opetussuunnitelmassamme 6. luokalle fysiikan 
oppiaineiseen. Näitä ovat ääneen ja valoon liittyvät ilmiöt ja kuulon ja näön suojelu, 
lämpöön liittyvät ilmiöt ja lämmönlähteet sekä magneettiset ja sähköiset ilmiöt. 

Fysiikan ja kemian arviointi 

Fysiikan arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilaita uteliaisuuteen luonnonilmiöitä 
kohtaan. Fysiikan opiskelussa keskeisintä on fysikaalisten ilmiöiden ymmärtäminen, 
luonnontieteellisen menetelmän oppiminen sekä turvalliset työskentelytavat. 
 
Kemia on kokeellinen tieteenala, joka tutkii luonnon aineita sisältäen kaiken näkyvän ja 
näkymättömän itsessämme ja ympäristössämme. Näin kemia on läsnä aina ja kaikkialla. 
Kemian arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilaita uteliaisuuteen kemiallisia ilmiöitä 
kohtaan. Kemian opiskelussa keskeisintä on turvalliset työskentelytavat ja oppiminen 
kokemisen ja näkemisen menetelmin. Oppilaan tulee ymmärtää mikrotason ilmiöiden 
mallintamisen idea makrotason keinoja käyttämällä. 
 
6. luokalla arviointi on jatkuvaa ja pyrkii tukemaan oppilaan omakohtaista havainnointia ja 
sen tuomaa elämyksellisyyttä. Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. 6. 
luokalla opettaja antaa fysiikasta ja kemiasta sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Tämän lisäksi vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien 
ja oppilaiden kanssa. 

Fysiikka 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 oppii tekemään havaintoja, mittauksia, etsimään tietoa tutkittavasta kohteesta ja 
pohtimaan tiedon luotettavuutta 

 harjoittelee tekemään johtopäätöksiä havainnoistaan ja mittauksistaan sekä 
tunnistamaan luonnonilmiöihin ja kappaleiden ominaisuuksiin liittyviä syy-
seuraussuhteita 

 oppii tekemän yksinkertaisia kokeita ja käyttämään kuvailussa, vertailussa ja 
luokittelussa fysiikkaan kuuluvia käsitteitä 

 oppii toimimaan ohjeiden mukaan ja käyttämään tutkimusvälineitä asianmukaisesti 
ja turvallisesti 

 tutustuu äänen, valon, lämmön, magnetismin ja sähkön perusilmiöihin luonnossa ja 
käytännön elämässä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 6. luokka 

Energia ja sähkö  Lämpö  
 lämpö ja kylmyys kontrasteina 
 lämmön ja kylmyyden vaikutuksia ihmisessä ja luonnossa 
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 aineen laajeneminen, supistuminen,  
 lämmön vaikutus nestemäisiin ja kiinteisiin aineisiin 
 lämmön lähteet 

 Sähkö 
 meripihka, sähkö ilmiönä, staattinen sähkö 
 virtapiiri ja virran lähteet  
 sähkön johtaminen ja eristäminen 

 Lämmön ja valon aikaan saaminen sähkön avulla 

 sähköturvallisuus 

Luonnon rakenteet  Magnetismi 
 magnetiitti, magneetti, magnetointi ja magneettisuuden 

poisto: 
 magneettinen hylkiminen/ puoleensa vetäminen 
 magneettikenttä 
 maapallon magneettisuus  
 kompassin historia, omatekoinen kompassi 

Ääni ja valo   Ääni 
 äänen sointiin tutustuminen musiikki-instrumenttien 

avulla  
 äänen voimakkuus, korkeus ja sävyn suhde soivan 

esineen materiaan ja mittasuhteisiin 
 (intervallien etsiminen monokordilla, yksikielisellä 

soittimella), yksinkertaisten soitinten kehittely, 
rakentaminen ja kokeilu 

 ihmisääni: äänihuulet 
 värähtely äänen fyysisenä perustana  (äänirauta) ja 

resonanssi 
 Valo 

 pimeys ja valo kokemuksena ja toistensa kontrastina 
 valo, värit ja varjot  

 Kuulon ja näön suojelu 

Kemia 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 oppii tekemän yksinkertaisia kokeita ja käyttämään kuvailussa, vertailussa ja 
luokittelussa kemiaan kuuluvia käsitteitä 

 oppii toimimaan ohjeiden mukaan ja käyttämään tutkimusvälineitä asianmukaisesti 
ja turvallisesti 

 oppii kallioperän, vuoristojen ja kivityyppien syntyperän ja ymmärtää maaperän 
kiviaineksissa tapahtuneita ja yhä tapahtuvia muuntumisprosesseja             

 oppii tunnistamaan kivityyppejä, kivilajeja ja malmimineraaleja kivinäytteiden 
perusteella 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 6. luokka 

Aineet ympärillämme  maaperästä saatavien aineiden luokittelu, erotusmenetelmät 
 Kivet: 

 magmakivet, sedimenttikivet, metamorfiset kivet 
 graniittimaaperä ja kalkkikivimaaperä 
 hiilen ja timantin suhde, jalokivet 
 malmien ja metallien tuntemusta 
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7.9.1 Fysiikka 7-9 

Fysiikan opetuksen tehtävänä vuosiluokilla 7-9 on laajentaa oppilaan tietoa fysiikasta ja 
käsitystä sen tiedon luonteesta ja vahvistaa kokeellisen tiedonhankinnan taitoja.  
Opetuksen avulla pyritään vahvistamaan oppilaan luonnontieteelle ominaista ajattelua, 
tiedonhankintaa sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointia elämän eri 
tilanteissa. Oppilaalle pyritään antamaan valmiuksia ymmärtää ja käyttää fysiikan ja 
teknologian tiedonalaan kuuluvia asioita, ilmiöitä ja käsitteitä. 

Arviointi 

Fysiikan arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilaita uteliaisuuteen luonnonilmiöitä 
kohtaan. Fysiikan opiskelussa keskeisintä on fysikaalisten ilmiöiden ymmärtäminen, 
luonnontieteellisen menetelmän oppiminen sekä turvalliset työskentelytavat. 
 
Arviointi on jatkuvaa ja pyrkii tukemaan oppilaan omakohtaista havainnointia ja sen 
tuomaa elämyksellisyyttä. Luokilla 7-9 arvioinnin kohteena ovat myös oppilaan tiedot ja 
taidot. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä ohjeiden mukaan, tarkasti, 
turvallisesti ja yhteistyössä toisten kanssa 

 oppii käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 

 oppii luonnon tutkimisen taitoja kuten kysymysten tekemistä, ongelman hahmottamista, 
hypoteesin tekemistä, havaintojen, mittausten, päätelmien tekemistä sekä vertailua ja 
luokittelua ja tulosten esittämistä  

 oppii itse suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan 
luonnonilmiöissä tapahtuvia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia 

 oppii tekemään yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä, 
tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta  

 oppii käyttämään graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden 
tekemisessä ja ongelmanratkaisussa  

 oppii hyödyntämään oppimaansa arkielämän toiminnassa 
 perehtyy mekaniikan peruslainalaisuuksiin ja laajentaa äänen ja valon tuntemustaan 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 7. luokka 

Liike ja voima  vuorovaikutuksesta aiheutuvat voimat sekä niistä aiheutuvat 
liike- ja tasapainoilmiöt 

 liike, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike 

 voiman tekemä työ, mekaaninen energia ja teho 

 mekaniikan kultainen sääntö 

Värähdys- ja aaltoliike  Ääni ja valo 

 erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeen perusilmiöt, aaltoliikkeen 
synty, vastaanottaminen, heijastuminen, taittuminen sekä 
niihin liittyvät ominaisuudet suureet ja lait 

 äänen ja valon merkitys ja sovellukset 
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 optisten laitteiden toimintaperiaatteita 
 ääni: yksinkertaisia soitinlaitteita: esim. soittorasia, 

posetiivi, gramofoni. Ääni ja tila: akustiikka rakennuksissa 
ja soittimissa 

 valo: valon ja pimeän kohtaaminen: neulanreikäkamera. 
Peilikuva (tasopeili, kaleidoskooppi, kuperat ja koverat 
peilit. Todellinen kuva (valokuva), valekuva  (peilikuva), 
prisma 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä ohjeiden mukaan, tarkasti, 
turvallisesti ja yhteistyössä toisten kanssa 

  oppii käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 

 oppii arvioimaan eri lähteistä hankkimansa tiedon luotettavuutta 

 oppii tekemään yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä, 
tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta  

 oppii käyttämään graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden 
tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 

 oppii itse suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan 
luonnonilmiöissä tapahtuvia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia 

 oppii hyödyntämään oppimaansa arkielämän toiminnassa 
 laajentaa sähkön ja lämmön tuntemustaan 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Lämpö  kappaleiden ja aineiden lämpöilmiöt 

 lämmön siirtyminen, johtuminen ja säteily, eristäminen 
yhdessä maantiedon ja kemian kanssa: 

 ilman kosteus, pilvien muodostuminen, pilvityypit 
 ilmakehä 
 ilmanpaine, korkeapaine, matalapaine, säärintamat 
 tuulet, sääilmiöt, ilmastoalueet 
 syklonit 
 sääkartat, ennusteet 

 energian säilyminen ja huononeminen 

 lämpö energiamuotona 

Sähkö  sähkömagneettinen vuorovaikutus 

 tasavirtapiiri ja virtapiirin perusilmiöt 

 sähkömagneettinen induktio ja energian siirto 

 sähköturvallisuus ja sähkön käyttö kotona 

 sähkötekniikan historiaa: Galvani, Volta 

 salama 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 
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 oppii työskentelemään ja tutkimaan luonnonilmiöitä ohjeiden mukaan, tarkasti, 
turvallisesti ja yhteistyössä toisten kanssa 

 oppii käyttämään tarkoituksenmukaisia käsitteitä, suureita ja yksiköitä 

 oppii tekemään yksinkertaisia malleja ja käyttämään niitä ilmiöiden selittämisessä, 
tekemään yleistyksiä ja arvioimaan tutkimuksen ja tulosten luotettavuutta 

 oppii käyttämään graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden 
tekemisessä ja ongelmanratkaisussa 

 oppii tuntemaan luonnonilmiöitä, prosesseja, niissä tapahtuvia energianmuutoksia, 
luonnonrakenteita ja rakenneosien vuorovaikutusta sekä ilmiöiden syy-seuraussuhteita 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Luonnon rakenteet  luonnon rakenteet ja mittasuhteet 

 vuorovaikutukset 

 radioaktiivinen hajoaminen, fissio ja fuusio 

  ionisoiva säteily ja sen vaikutus elolliseen luontoon 

 energian sitoutuminen ja vapautuminen  

 säteilyltä suojautuminen 

  7.-8. luokkien sisältöjen kertausta, täydentämistä ja 
syventämistä 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Luonnon tutkimisen taidot 
Oppilas: 
- osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa 
- osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella 

yksinkertaisia kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai 
päämääriä yhdessä muiden oppilaiden kanssa 

- osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen 
ja graafien avulla sekä tulkita niitä 

- osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten 
luotettavuutta, tarkkuutta ja mielekkyyttä 

- tietää, että fysiikka on perusluonnontiede ja että fysiikan tietoja ja kokeellista 
tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa 

 

Liike ja voima 
Oppilas: 
- osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, 

kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima 
- osaa tehdä graafisia esityksiä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen 

mittaustuloksista sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä 
koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan 
arviointiin ja laskemiseen 

- ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, 
toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia 

- osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää 
niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esim. vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää 
tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan 

- tuntee työn ja energian välisen yhteyden 
- ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan 
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Värähdys ja aaltoliike 
Oppilas: 
- tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä, esim. aaltoliikkeen synnyn, 

etenemisen, vastaanottamisen, heijastumisen ja taittumisen 
- tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristössään ja niille ominaisia 

ilmiöitä sekä osaa luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla 
- osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina 

käyttäen erilaisia näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa 
- ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esim. melu ja 

siltä suojautuminen ja valo tiedonsiirrossa 
 
Lämpö 
Oppilas: 
- tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa 

tulkita niitä 
- osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen 

lämpenemistä, niitä kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla 
- osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja 

tarkastellessaan ja selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä 
 
Sähkö 

Oppilas: 
- osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön 

periaatteet sekä arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia 
- ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja 

vastuksien vaikutuksen sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin 
toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota virtapiirin mallina 

 
Luonnon rakenteet 
Oppilas: 
- tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia 
- pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja osaa suojautua säteilyltä 
- hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa 

havainnollistaa näitä rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla 
- osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, 

vuorovaikutus ja säteily 
- ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian 

muuntumisesta erilasissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven 
putoamisessa 

 7.9.2 Kemia 7-9 

Luokilla 7-9 kemian opetuksen tehtävänä on laajentaa oppilaan tietämystä kemiallisen 
tiedon luonteesta sekä ohjata oppilasta luonnontieteelliseen ajatteluun ja 
tiedonhankintaan. Opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja 
ilmiöiden havaitseminen ja tutkiminen josta edetään tulkitsemiseen, selittämiseen ja 
kuvaamiseen. Opetus on konkreettista ja kokeellista, jolloin oppilas pystyy helpommin 
hahmottamaan ja omaksumaan luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja ja 
samalla kehittämään kädentaitojaan ja yhteistyötaitojaan. 
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Tavoitteena on, että oppilas oppii ja pystyy käyttämään ja hyödyntämään oppimaansa 
arkielämän eteen tuomissa tilanteissa. Kemian opetus antaa oppilaalle valmiuksia 
jokapäiväisiin valintoihin sekä pohjaa energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Opetus tukee oppilaan persoonallisuuden kehitystä ja 
nykyaikaisen maailmankuvan muodostumista sekä ohjaa oppilasta ottamaan vastuuta 
ympäristöstään.  
 
 Kemia on tiiviissä yhteydessä biologiaan, kotitalouteen, maantietoon, terveystietoon ja 

fysiikkaan. Näillä oppiaineilla on yhteisiä sisältöjä, joita käsitellään eri oppiaineissa niille 
ominaisilla ja niihin kuuluvilla lähestymistavoilla 

Kemian arviointi 

Kemia on kokeellinen tieteenala, joka tutkii luonnon aineita sisältäen kaiken näkyvän ja 
näkymättömän itsessämme ja ympäristössämme. Näin kemia on läsnä aina ja kaikkialla. 
Kemian arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilaita uteliaisuuteen kemiallisia ilmiöitä 
kohtaan. Kemian opiskelussa keskeisintä on turvalliset työskentelytavat ja oppiminen 
kokemisen ja näkemisen menetelmin. Oppilaan tulee ymmärtää mikrotason ilmiöiden 
mallintamisen idea makrotason keinoja käyttämällä. 
 
Arviointi on jatkuvaa ja pyrkii tukemaan oppilaan omakohtaista havainnointia ja sen 
tuomaa elämyksellisyyttä. 7.-9. luokilla arvioinnin kohteena ovat myös oppilaan tiedot ja 
taidot. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. 
 
Luokilla 7-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen arvioinnin. Tämän lisäksi 
vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa. 

Vuosiluokka 7  

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii työskentelemään turvallisesti, tarkasti, ohjeita noudattaen, itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa 

 oppii tuntemaan ja käyttämään tutkimusvälineitä ja laitteita sekä käyttämään 
luonnontieteelle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä  

 oppii tekemään yksinkertaisia tutkimuksia ja tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 

 oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

 oppii ymmärtämään kemiallisia prosesseja ja aineiden kiertokulkua maaperässä, 
kasveissa ja ihmisen elimistössä 

 oppii aineiden ominaisuuksia ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia 

 oppii aineita ja prosesseja kuvaavia kemiallisia käsitteitä 

 ymmärtää kemiallisten ilmiöiden sovelluksia teknologiaan ja teolliseen tuotantoon 

 ymmärtää ympäristönsuojelun merkitystä ja luonnonvarojen kulutukseen liittyviä 
haittoja 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 7. luokka 

Ilma ja vesi  vesi ja veden ominaisuuksia (yhdessä biologian kanssa) 
 luonnonvesien tutkiminen, veden puhdistus 

 happamuus ja emäksisyys 
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 palaminen: 

 paloherkkyys, palamisreaktio, palamistuotteet, merkkaus 
kemian kielellä 

 erilaisten aineiden palaminen (esim. oljet, puuvilla, 
havunneulaset, siemenet, villa, nahka, alkoholi, kaasu, öljy/ 
kynttilä): kohteena ilmiön laadullisuus: prosessin nopeus, 
liekin väri ja koko, savu, haju, tuhka 

 palamisen ja ilman suhde, palamisen vaikutus ilman 
koostumukseen  (avotuli, uuni savupiippuineen) 

 hiilen, rikin ja fosforin palaminen, niiden ominaisuudet ja 
esiintyminen luonnossa ja elimistössä  (esim. tulivuoret, 
kivihiili, tulikärpäset) 

 palamiskaasut, tuhka, happo, emäs 
 lahoaminen, ruostuminen  

Raaka-aineet ja 
tuotteet 

 tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet: 
 suolat: kalkkimuodostelmat, esiintymät, tippukiviluolat, 

kalkin poltto, kalkin kierto  (kalkkikivi- sammumaton kalkki- 
sammutettu kalkki) laasti, sementti 

 metallit:  (6.luokan sisältöjen syventäminen, merkintä ja 
käyttö) esim. rauta, kupari, lyijy, elohopea, tina, hopea, 
kulta, raudan sulattaminen  (kivihiili, masuunin toiminta)  

 jaksollinen järjestelmä ja kemialliset sidokset 

 alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuudet ja rakenteet 

Vuosiluokka 8  

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii työskentelemään turvallisesti, tarkasti, ohjeita noudattaen, itsenäisesti ja yhdessä 
toisten kanssa 

 oppii tekemään yksinkertaisia tutkimuksia ja tulkitsemaan ja esittämään tuloksia 

 oppii arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä 

 oppii ymmärtämään kemiallisia prosesseja ja aineiden kiertokulkua maaperässä, 
kasveissa ja ihmisen elimistössä 

 oppii tuntemaan elimistön kemiallisia prosesseja sekä ymmärtämään ravintoaineiden 
merkityksen elimistön toiminnassa, kehityksessä ja kasvussa 

 oppii ymmärtämään kemian yhteyden käytännön ruoanvalmistukseen, kodinhoitoon, 
hygieniaan, elintarvikkeiden tuotantoon ja jalostukseen, tekstiilituotantoon, 
rakennusmateriaaleihin jne. 

 oppii soveltamaan omaksumiaan tietoja ja taitoja ja valmistamaan perusraaka-aineista 
esim. elintarvikkeita ja hygieniatuotteita  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Ilma ja vesi  ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon 
tasapainolle (yhdessä fysiikan ja maantiedon kanssa) 

Elollinen luonto ja 
yhteiskunta 

 Hiilihydraatit 
 tärkkelyksen erottaminen viljasta, ominaisuuksien 

tutkiminen  (liukeneminen, lämmittäminen, testaaminen 
jodilla) 

 tärkkelyksen muuntuminen sokeriksi, siementen itäminen  
(tärkkelys-glukoosi) 

 hiilihydraattien muodostuminen, fotosynteesi (sokeri-
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tärkkelys-selluloosa) 
 glukoosin valmistus tärkkelyksestä hapon avulla 
 erilaiset sokerit ja niiden tunnistaminen ja sokeripitoisuuden 

testaaminen elintarvikkeista 
 sokerin historiallinen ja kulttuurinen merkitys 
 sokerin vaikutus hampaisiin ja ruokavalioon  (verensokeri, 

diabetes) 
 käyminen 

 rasvat 
 rasvojen ja öljyjen ominaisuudet ja niiden suhde veteen, 

lämpöön, tuleen 
 rasvojen alkuperä kasveissa ja eläimissä, ravintorasvat 
 emulsio ja kovettaminen  (esim. saippuan valmistus) 
 emulgointi (esim. ruoanlaitossa ja ihovoiteen 

valmistuksessa) 
 härskiintyminen 

 proteiinit 
 proteiinin erottaminen viljasta  (gluteiini), proteiinit 

kasveissa  (palkokasvit, siemenet) 
 eläinvalkuainen  (maito, muna, liha, kala, höyhen, turkis) 
 valkuaisaineen tunnistus, sen luontaisten ominaisuuksien 

muuttuminen (denaturoituminen, koaguloituminen, 
mätäneminen) 

 valkuaisaine ja typpi, typen sitoutuminen ja vapautuminen 
luonnossa 

 viljamaiden lannoitus  (komposti, kemiallinen lannoitus, 
hernekasvit) 

 maidon käsitteleminen ja jalostus  (maitotuotteiden, esim. 
juuston, viilin, rahkan, jogurtin valmistus) 

Vuosiluokka 9  

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 vahvistaa työskentely- ja tutkimustaitojaan  

 käyttää luonnontieteelliselle tiedonhankinnalle tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös 
tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioi tiedon luotettavuutta  

 oppii aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja 

 oppii kuvailemaan ja mallintamaan kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla 
 ymmärtää kemikaalien vastuuttomasta käytöstä aiheutuvat haitat ja vaarat luonnolle, 

ympäristölle ja ihmiselle 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Raaka-aineet ja 
tuotteet 

 sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden 
sovellukset 

 reaktioyhtälöiden tulkitseminen ja yksinkertaisten 
reaktioyhtälöiden tasapainottaminen 

Elollinen luonto ja 
yhteiskunta 

 orgaanisen kemian tärkeimmät alkuaineet: hiili, vety, happi 

 hiilivedyt, öljynjalostus ja tuotteet 

 puunjalostus, paperiteollisuus 

 orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja 
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reaktiotuotteita: alkoholit ja karboksyylihapot: 
 alkoholikäyminen, eri alkoholien ominaisuuksia 
 dietyylieetterin ja etyleenin vertaaminen etanoliin 
 aldehydit ja ketonit 
 esterit  (valmistus) 
 yleisimmät huume- ja päihdeaineet ja niiden vaikutus 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilas:  
- osaa työskennellä annetun ohjeen mukaan turvallisesti yksin ja ryhmässä 

osaa tehdä yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita, esim. kokeen, jossa tutkitaan 
palamista, palamistuotteen liukenemista veteen ja syntyneen vesiliuoksen 
happamuutta 

- osaa esittää kokeidensa tulokset ja tulkita niitä 
- tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja 

ympäristössä, esim. hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö, happamoituminen 
- tuntee kemian ilmiöiden ja sovellutusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esim. 

fotosynteesin merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle sekä korroosion ja 
korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

- tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia 
ihmisen ja luonnon hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita 
ja raskasmetalleja 

- tuntee teollisuuden eri aloja kuten metalli, ja puunjalostusteollisuus sekä niiden tuotteita 
ja merkityksen jokapäiväisessä elämässä 

- osaa tulikita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja 
kuluttajana 

- osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia 
ilmiöitä, esim. happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia 

- osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden 
luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa, esim. epäjalot ja jalot metallit 

- osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen 
- osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion 

yhtälön 
- osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren 

rakenteen tai alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä 

7.10 TERVEYSTIETO  

Terveystiedon opetuksen lähtökohta on monitieteinen oppilaiden terveyden, hyvinvoinnin 
ja turvallisuuden edistäminen. Tehtävänä on kehittää oppilaan tiedollisia, sosiaalisia, 
tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. Terveys ymmärretään 
fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa kehitetään 
oppilaiden valmiuksia oman ja toisten terveyden edistämiseen.  
 
Terveystiedon opetus perustuu hyvään vuorovaikutukseen ja toiminnallisuuteen opettajan 
ja oppilaan välillä. Opetuksen lähtökohtana on ajankohtaiseen tietoon perustuva perheiden 
erityisesti lapsen / nuoren arki, kasvu ja kehitys sekä ihmisen elämänkulku.  
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Terveystieto on yhteydessä erityisesti biologiaan, kotitalouteen ja fysiikkaan, mutta myös 
fysiikan, liikunnan ja yhteiskuntaopin kanssa. Näillä oppiaineilla on yhteisiä sisältöjä, joita 
käsitellään eri oppiaineissa niille ominaisilla ja niihin kuuluvilla lähestymistavoilla. 
  
Terveystieto alkaa 7. luokalta omana oppiaineenaan. Alemmilla luokilla se on integroitunut 
ympäristö- ja luonnontieteeseen sekä biologiaan. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä  
 = omat tavoitteet ja sisällöt  

Arviointi 

Terveystiedon arvioinnissa korostuvat oppilaan työskentelytaidot. Arvioinnilla pyritään 
innostamaan oppilasta aktiiviseen tuntityöskentelyyn sekä yksilö- että ryhmätasolla. 
Arvioinnin tehtävänä on tukea oppilasta omien elämäntapojensa tiedostamisessa sekä 
pohtimisessa ja tuomaan yhteiseen keskusteluun omassa elinpiirissä askarruttavia asioita. 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen 
arvioinnin. Tämän lisäksi vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden 
kanssa.  

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii tuntemaan ihmisen kasvun ja kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä ja 
oppii ymmärtämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä: oppii 
tunnistamaan murrosiän tuomat muutokset kehossa, mielessä ja sosiaalisissa 
suhteissa  

 ymmärtää perheen, ihmissuhteiden sekä huolenpidon merkityksen ihmisen 
hyvinvoinnin rakennuspilareina  

 ymmärtää ihmisten erilaisuutta terveyden, sairauden ja vammaisuuden 
näkökulmista  

 oppii pohtimaan, kuvaamaan ja arvioimaan turvallisuuteen ja terveyteen liittyviä 
valintoja nuorten elämässä ja omassa elämässään 

 oppii tiedostamaan päihteiden käytön syitä ja seurauksia ja tilanteita 

 tiedostaa oman ja toisten valinnanmahdollisuuden päihteiden kokeilun suhteen 

 oppii itsestä ja ympäristöstä huolehtimisen taitoja: esimerkiksi ymmärtää 
terveellisen ruokavalion, hygienian ja säännöllisen vuorokausirytmin merkityksen. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 7. luokka 

  mitä on terveys; terveyden käsitteeseen tutustuminen 

Kasvu ja kehitys  ihmisen elämänkulku, eri ikäkaudet, syntymä, kuolema, 
pääpaino nuoruuden kehityksen erityispiirteissä sekä 
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murrosiässä  

 fyysinen kasvu ja kehitys: ravitsemukseen tutustuminen 

 vuorokausirytmi uni ja lepo, terveyttä edistävä liikunta  

 psyykkinen kasvu ja kehitys: itsetuntemus, omasta 
terveydestä huolehtiminen  

 sosiaalinen kasvu ja kehitys: yksilöllisyys ja erilaisuus, 
suvaitsevaisuus 

Terveys arkielämän 
valintatilanteissa 

 ravitsemukselliset tarpeet ja ongelmat; yleisimmät allergiat 
ja erityisruokavaliot  

 tupakointi, alkoholin ja muiden päihteiden käyttö ja 
valintatilanteet, seurannaisvaikutukset 

 seksuaaliterveyden alkeet: seksuaalisuus ja ihmissuhteet 

Voimavarat ja 
selviytymisen taidot 

 työ- ja toimintakyvyn käsitteeseen tutustuminen; työ- ja 
toimintakyvyn ja terveyden yhteys  

 yksilön henkilökohtaiset voimavarat ja omien voimavarojen 
pohtiminen  

 ristiriitojen selvittäminen ja tunteiden purkaminen 
puhumalla 

 perhe 

Terveys, yhteiskunta 
ja kulttuuri 

 tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet, oireet, 
sairastaminen ja itsehoito  

 viranomaisen tai viranomaisten järjestämiä tietoiskuja ja 
keskusteluja kaikista yllämainituista teemoista 

 perhe, erilaiset perherakenteet sekä Suomessa elävät 
vähemmistö- ja osakulttuurit  (integ. 7. lk yhteiskuntaoppi) 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii keskustelemaan ja sitä kautta ymmärtämään yhteiskuntaan ja yhteiselämään 
liittyviä sääntöjä, sopimuksia ja luottamusta  

 oppii kohtaamaan ihmisten erilaisuutta sekä ymmärtämään ja luomaan omia 
terveyteen, vammaisuuteen ja sairauksiin liittyviä arvoja ja asenteita  

 tunnistaa ennaltaehkäisyn ja avun tarpeen sekä oppii toimimaan 
tarkoituksenmukaisesti terveyteen, sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa  

 Henkilökohtainen vastuu esim. liikenteessä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Kasvu ja kehitys  psyykkinen ja sosiaalinen kehitys: perhe ja sosiaalisten 
suhteiden ja tuen merkitys  

 henkilökohtaisen vastuun käsite ja yhteys omaan 
tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen 

Terveys arkielämän 
valintatilanteissa 

 ravitsemuksen perusteiden ymmärtäminen: 
ravintoaineryhmät: proteiinit, hiilihydraatit, rasvat, 
suojaravintoaineet ja vitamiinit  

 seksuaaliterveyden kysymysten syventäminen: 
seksuaalisuuden monimuotoisuus, seksuaalisuteen liittyvät 
arvot ja normit  

Voimavarat ja 
selviytymisen taidot 

 tunteet ja niiden ilmaiseminen ja vuorovaikutustaitojen 
harjoitteleminen ja niiden syventäminen  
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 kehitykseen ja elämänkulkuun liittyvät muutokset ja kriisit  

  läheisten sekä yhteiskunnan tarjoama tuki ja tuen saanti 
kriisi- ja ongelmatilanteissa 

Terveys, yhteiskunta 
ja kulttuuri 

 kansantaudit ja niiden ennaltaehkäisy  

 viranomaisen tai viranomaisten järjestämiä tietoiskuja ja 
keskusteluja kaikista yllämainituista teemoista 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii pohtimaan ja perustelemaan ihmisen elämänkaaren ja omien 
henkilökohtaisten valintojen välistä yhteyttä  

 oppii ymmärtämään ihmisen mielen ja ruumiin välistä yhteyttä ja tutustuu 
mielenterveyden perusteisiin  

 oppii pohtimaan ja perustelemaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä valintoja  

 oppii arvioimaan kriittisesti terveysmarkkinointia  

 tunnistaa ja pystyy arvioimaan oman kehon tuntemuksia ja oireita  

 oppii tunnistamaan terveyden eri osa-alueet ja ymmärtää niiden tasapainon 
merkityksen  

 oppii arvioimaan ympäristön ja elämäntapojen ja kulttuurin sekä median merkitystä 
terveyteen ja ymmärtää niiden yhteyden sairauksiin  

 oppii käyttämään terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä ja hyödyntämään 
monipuolisia tiedonhakumenetelmiä terveyden edistämiseksi 

 oppii turvallista liikennekäyttäytymistä ja tunnistamaan siellä olevia vaara-tilanteita 

 oppii toimimaan onnettomuus- ja tapaturmatilanteissa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Kasvu ja kehitys  mielenterveyden käsite; mielenterveys ja sen vaihtelu, 
mielen ja ruumiin tasapaino  

 yhteisöllisyyden käsite; yksilön velvoitteet ja vastuu 
yhteisössään 

Terveys arkielämän 
valintatilanteissa 

 liikenneturvallisuus ja käyttäytyminen (integ. 8lk 
yhteiskuntaoppi) 

 vaaratilanteet, onnettomuudet ja tapaturmat  

 ensiapu, EA1-kurssi 

Voimavarat ja 
selviytymisen taidot 

 keskeiset terveyden- ja hyvinvointipalvelut 

Terveys, yhteiskunta 
ja kulttuuri 

 ympäristön, kulttuurin ja terveyden välinen yhteys  

 terveys mediassa  

 lasten ja nuorten oikeudet, toiminnan rajoitukset ja 
seuraamukset ja niitä koskeva lainsäädäntö 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Kasvu ja kehitys 
Oppilas:  

- tietää eri ikäkausien piirteitä ja elämänkulkuun liittyviä tapahtumia ja osaa 
tarkastella niitä terveyden näkökulmasta  
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- Osaa selittää, miten uni ja lepo vaikuttavat vireyteen ja hyvinvointiin, antaa 
esimerkkejä terveyden kannalta tasapainoisesta ja monipuolisesta ravinnosta ja 
tietää liikunnan terveysvaikutuksia  

- osaa kuvata hyvän ystävyyssuhteen ja toimivan yhteisön ominaispiirteitä sekä 
antaa esimerkkejä keskeisistä vuorovaikutuksen taidoista  

- tietää miten voi hoitaa itseään ja terveyttään  
- osaa pohtia ja eritellä nuorten ongelmatilanteiden syitä ja seurauksia sekä kuvata 

niiden mahdollisia ratkaisuja.  
  
Terveys arkielämän valintatilanteissa 
Oppilas: 

- tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden ehkäisyn merkityksen ja 
menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä  

- osaa kuvata ja pohtia päihde- ja vaikuteaineiden kuten tupakan, nuuskan, alkoholin, 
huumeiden ja liuottimien käyttöön liittyviä riippuvuutta ja terveysriskejä sekä käytön 
syitä ja seurauksia ja antaa perustellen esimerkkejä keinoista välttää niiden käyttöä  

- tunnistaa kiusaamisen ja muun väkivallan tunnuspiirteitä ja osaa tuottaa käytännön 
esimerkkejä väkivallan ehkäisemisestä ja rakentavasta kommunikaatiosta  

- osaa nimetä yleisimpiä tartuntatauteja ja muita sairauksia ja kuvata esimerkein 
niiden ehkäisyä pääpiirteissään  

- tietää liikenneturvallisuuden pääperiaatteita ja osaa kuvata tai esittää, miten 
erilaisissa vaara- ja onnettomuustilanteissa toimitaan ja annetaan ensiapua  

  
Voimavarat ja selviytymisen taidot 
Oppilas: 

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

- osaa tehdä havaintoja tuntemuksistaan ja oireistaan ja tietää lääkkeiden 
tarkoituksenmukaisuuden käytön perusteet  

- osaa pohtia elämäntapavalintojen merkitystä terveydelle ja perustella tai näyttä 
esimerkein arkielämän terveyttä edistäviä valintoja  

- osaa käyttää keskeisiä terveyteen ja sairauteen liittyviä käsitteitä sekä käyttää ja 
arvioida kriittisesti erilaisia terveystiedon tiedonhankintalähteitä  

  
Terveys, yhteiskunta ja kulttuuri 
Oppilas: 

- tietää tavallisimmat kansantaudit ja niiden riskitekijöitä  
- osaa kuvata ympäristön terveyttä ja turvallisuutta ja antaa esimerkkejä niitä 

edistävistä keinoista omassa lähiympäristössä  
- tietää oman koulun ja kunnan keskeisiä terveys- ja hyvinvointipalveluja, osaa 

hakeutua niihin ja kuvata esimerkein, miten palveluja käytettäessä toimitaan 
tarkoituksenmukaisesti  

- osaa kuvata keskeisiä lasten ja nuorten oikeuksia, toiminnan rajoituksia ja 
seuraamuksia koskevaa lainsäädäntöä 

7.11 USKONTO 

Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan 
oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä. 
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Uskonnot ovat yksi inhimillisen kulttuurin pohjavirtaus ja lasten kannalta on keskeistä 
oppia tuntemaan omaa uskontoaan ja vieraita uskontoja osana ihmisen olemassaoloa. 
Oppilas hyötyy uskonnonopetuksesta myös tärkeänä osana omaa kasvuaan: identiteetin 
rakentumista, myöhemmällä iällä osana maailmankatsomuksen syntymistä sekä osana 
tunne-elämää, samalla kun uskonnonopetus tuo turvallisuutta ja rohkeutta lapsen elämään 
ja kasvuun. Uskontoihin perehtymisen lisäksi elämää tarkastellaan myös eettisestä 
näkökulmasta sekä uskontoja laajemmin historiallisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 
 
Joensuun steinerkoulussa on sekä evankelisluterilaisia että ortodokseja oppilaita. 
Oppilaille tarjotaan oman uskontokuntansa mukaista opetusta. Molemmat uskontokunnat 
pyritään ottamaan huomioon tasavertaisina myös koulun yhteisissä juhlissa. Joulun aikaan 
käymme evankelisluterilaisessa advetti - ja joulukirkoissa ja pääsiäisen aikaan 
virpomavitsojen siunaamisen ja pienen hartauden käy suorittamassa ortodoksisen kirkon 
edustajat.  

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Uskonnonopetuksen lähtökohdat steinerkoulussa 

Steinerkouluissa kaiken opetuksen pohjana on avoin henkinen ihmiskäsitys, eli henkinen 
todellisuus tunnustetaan olemassa olevaksi todellisuudeksi materialistisen todellisuuden 
olemuksen rinnalla, tasavertaisesti. Antroposofiaa, steinerpedagogiikan 
syntymisajankohdan taustalla olevaa ihmiskäsitystä, ei steinerkouluissa opeteta vaan 
lapset muodostavat käsityksensä ihmisestä ja maailmasta kasvunsa aikana vähitellen itse.  
 
Jokaisen uskontokunnan kanssa pyritään yhteistyöhön siten, että kustakin kirkkokunnasta 
käy pastori tai muu seurakunnan työntekijä opettamassa omaan kirkkokuntaansa 
kuuluville oppilaille osan opetuksesta. 
 
Elämä näyttäytyy tarkoituksenmukaisena ja merkityksellisenä henkisessä 
ihmiskäsityksessä, jossa ihmiseksi kasvaminen on elämänmittainen, mielekäs prosessi, 
jossa lapsen oma, syntyjään ainutlaatuinen henkinen olemus ja laatu tulee vähitellen 
kouluvuosien aikana esiin. Koulun tehtävä on antaa lapselle tilaa, apua ja mahdollisuuksia 
kasvaa omaksi ainutlaatuiseksi persoonallisuudekseen. Siinä prosessissa lapsi voi käyttää 
myös uskonnonopetuksessa saamiaan virikkeitä muodostaessaan murrosiän myötä omaa 
maailmankatsomustaan.  

Arviointi 

Uskonnon arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan ihmisenä kasvamista 
luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Arviointi pyritään sisällyttämään oppilaan 
henkilökohtaiseen oppimisprosessiin, jolloin opetuksessa voidaan antaa tilaa oppilaiden 
omalle kasvulle, itsenäiselle ajattelulle, kysymysten heräämiselle ja oman toiminnan 
itsenäiselle arvioinnille.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
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Uskonnon arvioinnissa huomio kiinnitetään oppilaan aktiivisuuteen, yhteistyökykyyn ja 
siihen, kuinka oppilas sitoutuu opiskeluprosessiin.  
 
1-6-luokilla opettaja antaa uskonnosta sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. 7-9-luokilla oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin. 

7.11.1 evankelisluterilainen uskonto 

Oppilas pyritään tutustuttamaan monipuolisesti omaan uskontoonsa, sen kulttuurisiin 
merkityksiin, tapoihin sekä kristilliseen vuodenkiertoon juhlapyhineen. Oppilaan henkiselle 
kasvulle annetaan virikkeitä kertomusaineistoilla ja legendoilla, jolloin uskonnollinen, 
eettinen ja moraalinen, omaehtoinen prosessi lapsen sisäisessä maailmassa käynnistyy. 
Sisäisen prosessin rinnalla on tavoitteena yleissivistyksellinen tietämys kristillisestä 
uskonnosta.  

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 saa luottamusta elämään ja itseensä 

 tutustuu Uuden testamentin kertomuksiin ja Jeesukseen 

 saa kertomuksista turvallisuuden ja rohkeuden kokemuksia tunne-elämän 
käsiteltäväksi 

 tutustuu kirkkovuoden juhliin 

 oppii keskustelemaan elämän iloista ja suruista 

 
Opetussisällöt, kertomukset ja oppilaiden kanssa käytävät keskustelut käsittelevät 
seuraavia aihekokonaisuuksia: 
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Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 saa luottamusta elämään ja itseensä 

 tutustuu Uuden testamentin kertomuksiin ja Jeesukseen 

 saa kertomuksista turvallisuuden ja rohkeuden kokemuksia tunne-elämän 
käsiteltäväksi 

 tutustuu kirkkovuoden juhliin 

 tutustuu luterilaiseen kirkkoon ja seurakunnan toimintaan 

 oppii keskustelemaan elämän iloista ja suruista 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 1. luokka 

Luottamus ja 
turvallisuus 

 oppilaiden omat elämänkokemukset 

 kertomukset Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta 

 Rukous  (ilta- ja ruokarukous) 

Arvokas ja 
ainutlaatuinen elämä 

 kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan kunnioittaminen 

 lapsen suhde läheisiin ihmisiin, perheeseen, sukulaisiin, ystäviin, 
koulutovereihin 

Raamatun 
kertomuksia 

 kirkkovuoden juhliin liittyviä kertomuksia; jouluevankeliumi, 
loppiainen, palmusunnuntai, pääsiäinen 

 Jeesuksen kotimaa 

 Jeesus hyvänä paimenena ja lasten ystävänä 

Eettisyyteen 
kasvattaminen 

 eettisten peruskysymysten, oikean ja väärän, hyvän ja pahan 
jne. käsittelyä kertomusten avulla 

 hyvät tavat, yhteiset sopimukset ja säännöt ym. arkielämää 
tukevat arvot 

 oppilailta nousevat kysymykset ja niistä keskusteleminen 

luterilaisen kirkon 
elämä 

 kirkkovuoden juhliin ja kristillisiin tapoihin ja perinteisiin 
tutustuminen 

 lasten virret ja hengelliset laulut 

Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen 
maailma 

 lasten esiin nostamat kysymykset eri kirkkokunnista ja 
uskonnoista 

 seurakuntavierailut 
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Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 saa luottamusta elämään ja itseensä 

 tutustuu Vanhan testamentin kertomuksiin 

 tutustuu kalenteri- ja kirkkovuoden juhliin 

 tutustuu seurakunnan keskeisiin toimintoihin 

 oppii pohtimaan ja keskustelemaan eettisistä asioista 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 2. luokka 

Luottamus ja 
turvallisuus 

 lapsen kokemusmaailmaa lähellä olevat elämäntilanteet, 
kertomukset luomakunnasta ja luonnontapahtumista sekä 
ihmisten välisestä kanssakäymisestä 

 oppilaiden omat elämänkokemukset 

 kertomukset Jumalan rakkaudesta ja huolenpidosta 

 Rukous (esirukous) 

Arvokas ja 
ainutlaatuinen elämä 

 kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan kunnioittaminen 

 lapsen suhde läheisiin ihmisiin, perheeseen, sukulaisiin, ystäviin, 
koulutovereihin 

Raamatun 
kertomuksia 

 Jeesuksen elämästä kertovat tarinat 

Eettisyyteen 
kasvattaminen 

 eettisten peruskysymysten, oikean ja väärän, hyvän ja pahan 
jne. käsittelyä kertomusten avulla 

 hyvät tavat, yhteiset sopimukset ja säännöt ym. arkielämää 
tukevat arvot 

 oppilailta nousevat kysymykset ja niistä keskusteleminen 

Luterilaisen kirkon 
elämä 

 kirkkovuoden juhliin ja kristillisiin tapoihin ja perinteisiin 
tutustuminen 

 kirkollisiin toimituksiin tutustuminen; jumalanpalvelus 

 kirkkoon ja seurakuntaan tutustuminen  

 lasten virret ja hengelliset laulut 

Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen 
maailma 

 lasten esiin nostamat kysymykset eri kirkkokunnista ja 
uskonnoista 
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Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 saa luottamusta elämään ja itseensä, vahvistuu kohtaamaan elämässään vastaan 
tulevia tilanteita ja näkemään uskonnon vaikutuksia omassa ja muiden elämässä 

 tutustuu Uuteen testamenttiin, Jeesuksen elämään ja opetuksiin 

 oppii yhdistämään kirkkovuoden ja Jeesuksen elämänkaaren 

 harjoittelee keskustellen pohtimaan eettisiä asioita sekä tunteiden ja kokemusten 
jakamista 

 tutustuu kirkon ja seurakunnan toimintaan 

 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin, jos luokan tilanne sitä edellyttää 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 3. luokka 

Luottamus ja 
turvallisuus 

 kertomus Jumalan luomasta maailmasta ja luomakunnasta ja 
Jumalan huolenpidosta 

 oppilaiden kokemuksista ja elämäntilanteista nousevia 
elämään ja kuolemaan liittyviä asioita 

Arvokas ja 
ainutlaatuinen elämä 

 yhdessä elämisen ilot ja surut 

 ihmisen ja luonnon kunnioittaminen 

 suvaitsevaisuus 

Raamatun 
kertomukset ja 
opetukset 

 Vanhan testamentin keskeiset kertomukset; alku- ja 
patriarkkakertomukset 

 Egyptistä luvattuun maahan 

 Daavidin paimenpsalmi 

Eettisyyteen 
kasvattaminen 

 koulussa ilmeneviä ja oppilaiden esille nostamat elämän 
kysymykset ja pohdinnat 

 kymmenen käskyä 

Luterilaisen kirkon 
elämä 

 kirkkovuoden juhlat, niihin liittyvät kertomukset; erityisesti 
adventti ja joulunaika sekä pääsiäinen 

 virsien ja hengellisten laulujen opettelu 

 seurakunta oppilaan elämässä: kerhot, messut… 

Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen 
maailma 

 lasten esiin nostamat kysymykset eri kirkkokunnista ja 
uskonnoista 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 4. luokka 

Luottamus ja 
turvallisuus 

 erilaiset elämäntilanteet ja –kohtalot 

  valintojen tekeminen ja ihmisen vastuu tekemisistään 

Raamatun 
kertomukset ja 
opetukset 

 Jeesuksen opetuksia Jumalan huolenpidosta 

 Herran siunaus 

 Isä meidän -rukous 

Eettisyyteen 
kasvattaminen 

 erilaisuus ja suvaitsevaisuus, yhdessä elämisen taito, 
vääryys – oikeudenmukaisuus jne. 

 kultainen sääntö 

luterilaisen kirkon 
elämä 

 toiminta seurakunnan jäsenenä 

 kirkolliset toimitukset 

 virret ja muu hengellinen musiikki 
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Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 tutustuu Uuden testamentin kertomuksiin ja Jeesuksen opetuksiin 

 tutustuu kristinuskon ja kristillisen seurakunnan syntyyn 

 tutustuu kirkkovuoteen, kristilliseen perinteeseen ja hengelliseen musiikkiin 

 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei- uskonnollisiin 
katsomuksiin ja harjoittelee kohtaamaan uskonnollisten näkemysten erilaisuuksia 

 harjoittelee pohtimaan eettisiä asioita, tuomaan esille kysymyksiä ja pohdinnan 
aiheita, jakamaan kokemuksia suullisesti ja kirjallisesti 

 harjoittelee keskustelemaan eettisistä aiheista 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (1) 

5. luokka 

Luottamus ja 
turvallisuus 

 Oppilaiden omista kokemuksista ja elämäntilanteista 
nousevia asioita.  

 Jeesuksen opetuksen Jumalan huolenpidosta 

Arvokas ja 
ainutlaatuinen elämä 

 erilaisuus; sairaus, vamma, eri kansallisuudet, eri uskontojen 
välinen kunnioitus jne./ 

 vastuullisuus 

 valintojen tekeminen 

Raamatun kertomuksia  Jeesus Nasaretilainen 

 Jeesuksen vertaukset 

 vuorisaarna 

 Jeesuksen kärsimyshistorian pääpiirteet ja ylösnousemuksen 
sanoma 

 kristinuskon synty ja lähetyskäsky 

 alkuseurakunta 

Eettisyyteen 
kasvattaminen 

 yhdessä eläminen, suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
toisten arvostaminen ja kunnioittaminen 

 rakkauden kaksoiskäsky 

Luterilaisen kirkon 
elämä 

 Seurakunnan keskeisiä toimintoja, kuten diakonia ja toiminta 
seurakunnan jäsenenä 

 kirkkovuosi 

 kristilliset symbolit kirkossa 

 kirkkotaide 

 hengellinen musiikki 

 uskontunnustus 

Oppilaita ympäröivä 
uskonnollinen maailma 

 Ortodoksisuus 

 Muut katsomukset oppilaan lähipiirissä 

 juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä ja erilaisia 
piirteitä 

Vuosiluokka 6 
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TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 perehtyy kristinuskon syntyyn ja leviämiseen 

 perehtyy Raamattuun inhimillisenä ja pyhänä kirjakokoelmana 

 oppii käyttämään Raamattua lähdeteoksena 

 oppii ymmärtämään kristillistä symboliikkaa 

 tutustuu maailman uskontoihin 

 osaa tuoda esille suullisesti ja kirjallisesti omia ajatuksia eettisistä kysymyksistä ja 
osallistuu eettisiin pohdintoihin 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (2) 

6. luokka 

maailman uskonnot  maailmanuskontoihin tutustuminen alkaa: islam, 
juutalaisuus, buddhalaisuus  (jatkuu 7.-lk:lla) 

 juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteinen perintö 

Raamattu  Vanhan ja Uuden testamentin kokonaisuuden 
jäsentäminen ja eri kirjojen sisältöihin tutustuminen 
esimerkein 

 Vanha testamentti Israelin kansan vaiheiden ja uskon 
ilmentäjänä 

 Uusi testamentti; evankeliumit ja kristinuskon sanoma 
sekä sen leviäminen 

kirkko  kristilliseen symboliikkaan perehtyminen: kirkkorakennus, 
risti, jumalanpalvelus, kirkon virat, liturgiset värit jne. 

 kristillisen kirkon synty, alkuvaiheet ja leviäminen 
Rooman valtakunnassa 

 idän ja lännen kirkot 

 apostoli Paavalin elämä ja toiminta, Apostolien tekoja 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 perehtyy luterilaisuuden syntyyn, luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsitykseen 

 tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin (tutustutaan myös historian jaksolla) 

 oppii pohtimaan maailmankatsomuksensa muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 ymmärtää uskonnon ja siihen liittyvän pyhyyden merkityksen ihmisten ja yhteisöjen 
elämässä 

 oppii kunnioittamaan eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

 harjoittelee eettistä pohdintaa 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
 (1) 

7. luokka 

maailman uskonnot  keskeiset maailmanuskonnot pääpiirteissään, niiden 
levinneisyys ja kokosuhteet / Maailmanuskontoja 
käsitellään myös historian jaksolla  

 keskustelua uskontojen ulottuvuuksista; uskonnon 
vaikutuksesta yksilöön, yhteisöihin ja kulttuuriin 

kirkko  Martti Luther ja luterilaisen kristillisyyden synty, sen 
perusoppi ja uskonkäsitys 

 luterilainen kirkko Suomessa; katsaus historiaan ja 
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nykyhetkeen 

 luterilaisen kirkon jäsenyys ja toiminta seurakunnassa 

 kristilliseen symboliikkaan perehtyminen; kolmiyhteinen 
Jumala, sakramentit 

 kristikunnan sukupuu; jakautuminen katoliseen, 
ortodoksiseen ja protestanttiseen kristillisyyteen 

ihminen eettisenä 
olentona 

 erilaisuuden kohtaaminen, uskonto ja tieto, elämän merkitys 
ja rajallisuus; pohdintaa ja keskustelua erilaisista 
näkökulmista suullisesti ja kirjallisesti 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 osaa kristikunnan historian päävaiheet 

 ymmärtää, että kristinuskossa on olemassa erilaisia suuntauksia ja hallitsee niiden 
pääpiirteet 

 oppii, millaisia erilaisia kirkon toimintamuotoja on olemassa 

 tuntee maailman uskontojen nykytilanteen pääpiirteissään 

 ymmärtää uskontojen ja uskonnollisten kulttuurien kohtaamisen haasteita Suomessa ja 
eri puolilla tämän päivän maailmassa 

 osaa kunnioittaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

 tuntee kristinuskoon ja muihin uskontoihin liittyneitä merkittäviä henkilöitä 

 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(1) 

 8. luokka 

oppilaan 
maailmankatsomuksellinen 
pohdinta 

 uskonnonvapaus 

maailman uskonnot  kristinuskon ja muiden uskontojen historiaan liittyneitä 
merkkihenkilöitä esim. esitelmäaineistona 

kirkko  kirkon historia; kristinuskon kehityksen päävaiheet sekä 
kristinuskon eri suuntausten syntyvaiheet 

 katolinen, ortodoksinen ja protestanttinen kristillisyys, eri 
kirkkokuntien uskonnollinen elämä ja levinneisyys 
maailmassa 

 tutustuminen kirkon erilaisiin toimintamuotoihin 
nykypäivänä 

suomalainen 
katsomusperinne 

 Suomen uskontotilanne nykypäivänä, luterilaisen ja 
ortodoksisen kirkon asema, muut kristilliset kirkot ja 
yhteisöt sekä muut uskonnot ja uskonnottomuus 
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Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii kristinuskon pääkehitysvaiheet Suomessa 

 saa yleiskuvan Suomen uskontotilanteesta menneinä aikoina ja nykyään 

 ymmärtää, että uskonnon harjoittamisessa on eroja ja tuntee kristinuskon erilaisia 
suuntauksia 

 tiedostaa maailmankatsomuksen rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilas kykenee hankkimaan syventävää tietoa kristinuskosta ja evankelis-
luterilaisesta kirkosta 
Oppilas:  

- tuntee Raamatun keskeisen sisällön 
- tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen 

muotoutumisen keskeiset vaiheet 
- tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen 

luterilaisuuden perusluonteen 
- ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä 

 
Oppilas ymmärtää uskontoa ilmiönä 

Oppilas:  
- ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen 

luonnetta 
- tunnistaa uskonnollisia vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa 
- tuntee maailmanuskontojen keskeiset piirteet 
- arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 

Oppilas: 
- tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen 
- hahmottaa omaan maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä 

KESKEISET SISÄLLÖT 
(1) 

 9. luokka 

oppilaan 
maailmankatsomuksellinen 
pohdinta 

 uskon ja tiedon perusluonne ja niiden keskinäinen suhde 

suomalainen 
katsomusperinne 

 Suomen kirkkohistorian pääpiirteet; suomalaiset 
muinaisuskonnot, katolinen keskiaika, uskonpuhdistus ja 
sen jälkeinen aika 

 kristillinen elämä Suomessa, sekä historiallisin että 
nykypäivään sijoittuvin esimerkein 

 Suomen uskontotilanne nykypäivänä; luterilaisen kirkon 
asema, yleiskuva muista kristillisistä kirkoista ja 
yhteisöistä, muut uskonnot ja uskonnottomuus 
uskonnonvapaus 

ihminen eettisenä olentona  vertaillaan erilaisia kristittynä olemisen tapoja 

 pohditaan eettisiä kysymyksiä, esim. hyvästä ja pahasta 
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- kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä 
 
Oppilas osaa toimia eettisesti vastuullisella tavalla 
Oppilas: 

- kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan 
- tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia 

7.11.2 Ortodoksinen uskonto 

Ortodoksisessa uskonnonopetuksessa keskeistä on oppilaan ortodoksisen identiteetin 
vahvistaminen ja ylläpitäminen. Oppilasta autetaan ymmärtämään hänen oman 
uskontonsa merkitystä hänelle itselleen sekä näkemään, mitä vaikutuksia uskonnolla on 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa. 
 
Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävänä on tietojen, taitojen ja kokemisen kautta 
tarjota oppilaalle aineksia oman maailmankatsomuksen rakentumiseksi ja eettisesti 
vastuuntuntoiseksi ihmiseksi kasvamiseksi. 
 
Ortodoksinen uskonnon opetus on ortodoksioppilaan oman uskonnon opetusta, missä 
näkyy ortodoksisen uskonnonopetuksen holistinen näkemys. Tämä tarkoittaa sitä, että 
sisältöalueet muodostavat kokonaisuuden, jonka punaisena lankana on kirkkovuosi 
paastoineen ja juhlineen. Ylemmille luokille mennessä asiasisällöt syvenevät ja laajenevat. 
 
Ortodoksioppilaat ovat koulussamme merkittävä vähemmistö. Osa ortodoksioppilaista 
tulee seka-avioliittoperheistä, missä toinen huoltajista kuuluu johonkin muuhun kuin 
ortodoksiseen kirkkoon. Ortodoksisen uskonnonopetuksen opetusryhmät ovat 
heterogeenisia. Opetusryhmissä on oppilaita eri vuosiluokilta. Opetusta annetaan 
vuorokurssityyppisesti. Opetusryhmien muodostuminen tarkistetaan vuosittain, jotta ne 
ovat pedagogisesti tarkoituksenmukaisia. 
 
Opetuksessa monet sisältöalueet toistuvat systemaattisesti syventyen ylemmillä 
vuosiluokilla. Opetusta rytmittää kirkkovuoden kierto paastoineen ja juhlineen. Oppilaalle 
muodostuu käsitys siitä, että ortodoksisuus on elämää eikä se ole erillinen saareke 
ihmisen elämässä. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 
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Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiään 
  Oman uskonnollisen vähemmistöidentiteetin vahvistaminen auttaa oppilasta 

ymmärtämään omaa uskonnollista perinnettään. 

 perehtyy ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteisiin, liturgiseen elämään ja 
ortodoksiseen kirkkovuoteen, sekä pyhien ihmisten elämään 
 Ortodoksinen kirkkovuosi muodostaa opetuksen rungon. 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin.  

 perehtyy Raamatun kertomuksiin ja niiden sanomaan 

 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin. 

 tutustuu oman seurakunnan toimintaan 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 1. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 kirkkovuoden tärkeimmät juhlat, kuten kirkkovuoden alku 
(luonnonsuojelun päivä), ristinylentäminen, joulu, teofania, 
palmusunnuntai, pääsiäinen ja helluntai 

 oppilaan oma taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä 

 Joitakin pyhiä ihmisiä, kuten Jumalanäiti, pyhä Nikolaos, 
Sergei ja Herman Valamolaiset ja Johannes Kastaja 

 steinerkoulun kristilliset vuodenaikajuhlat: pyhä Martti ja 
marttyyri Lucia 

  paasto 

Kirkon jäsenenä  mitä on olla ortodoksi? 

 risti, ristinmerkki, ikoni ja rukous 

 kirkko, jumalanpalvelus ja pappi 

 ortodoksinen kirkko ja muut lähialueen kirkot 

 kotiseurakunta 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Raamattu kirkon kirjana 

 Raamattu kertoo Jeesuksesta 

Liturginen elämä  vuosittainen kirkkomatka, osallistuminen liturgiaan 

 tutustuminen kirkkorakennukseen ja papin tapaaminen 

 kirkkolaulujen laulaminen (Yleisimmät kirkkoveisut, kuten 
Taivaallinen Kuningas, pääsiäistropari, Pyhän 
Kolminaisuuden veisu..) 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuuteen kutsuttuna 

 Pyhä Kolminaisuus  

 lähimmäisenrakkaus, rakkauden kaksoiskäsky 

 suvaitsevaisuus ja ystävyys 

 oikea ja väärä 



 

Joensuun steinerkoulu 

152 

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiään 
 Oman uskonnollisen vähemmistöidentiteetin vahvistaminen auttaa oppilasta 

ymmärtämään omaa uskonnollista perinnettään. 

 syventää ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteitä  

 oppii tuntemaan ortodoksista kirkkovuotta sekä liturgista elämää sekä pyhien 
ihmisten elämää 

 tutustuu Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta 
ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä.  

 tutustuu muihin kristillisiin kirkkoihin ja ympäröiviin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin 
katsomuksiin.  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 2. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 kirkkovuoden tärkeimmät juhlat, kuten kirkkovuoden alku 
(luonnonsuojelun päivä), ristinylentäminen, joulu, teofania, 
palmusunnuntai, pääsiäinen ja helluntai 

 oppilaan oma taivaallinen esirukoilija ja nimipäivä 

 Joitakin pyhiä ihmisiä, kuten Jumalanäiti, pyhä Nikolaos, 
Sergei ja Herman Valamolaiset ja Johannes Kastaja 

 paasto 
 steinerkoulun kristilliset vuodenaikajuhlat: pyhä Martti ja 

marttyyri Lucia 

 
Kirkon jäsenenä 

 mitä on olla ortodoksi? 

 risti, ristinmerkki, ikoni ja rukous 

 kirkko, jumalanpalvelus ja pappi 

 ortodoksinen kirkko ja muut lähialueen kirkot 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Raamattu kirkon kirjana 

 Raamattu kertoo Jumalasta maailman luojana ja kaitsijana 
(esim. luomiskertomus) 

 Raamattu kertoo Jeesuksesta 

Liturginen elämä  vuosittainen kirkkomatka, osallistuminen liturgiaan 

 tutustuminen kirkkorakennuksen ja papin tapaaminen 

 kirkkolaulujen laulaminen (Taivaallinen Kuningas, 
pääsiäistropari, Niin monta..., Pyhän Kolminaisuuden veisu, 
Pelasta Herra, Totisesti on kohtuullista...) 

 rukouksia, kuten Herran rukous, paastorukous 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuuteen kutsuttuna 

 Pyhä Kolminaisuus  

 lähimmäisenrakkaus, rakkauden kaksoiskäsky 

 suvaitsevaisuus ja ystävyys 

 oikea ja väärä 

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 
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 vahvistaa ortodoksista identiteettiä ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässään. 
 Ortodoksiseen uskonnäkemykseen kuuluu kiinteästi käsitys pyhyydestä. 

Pyhyyden ymmärtäminen ja kokeminen auttaa oppilasta hahmottamaan ja 
jäsentämään ortodoksista ajattelua. 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen 
 Ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteet sulautuvat kokemukseen 

jumalanpalveluksista ja kirkkotaiteista. 

 perehtyy ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja ortodoksisen 
kristillisyyden peruskäsitteisiin 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin. Uskonopin peruskysymykset käydään 
uskontunnustuksen kautta. 

 perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta 
ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä. Raamattuun tutustutaan 
kirkon tulkitsemana pyhänä ja liturgisena kirjana.  

 Tutustuu oppilaan lähiympäristön (kodin ja kouluyhteisön) kirkkoihin ja 
katsomuksiin. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 3. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 kirkkovuoden juhlat 

 kirkkovuosi kodin arjessa ja juhlissa 

 pyhät ihmiset 
 steinerkoulun kristilliset vuodenaikajuhlat: pyhä Martti ja 

marttyyri Lucia 

  paastot ja suuren viikon tapahtumat 

Kirkon jäsenenä  mitä on olla ortodoksi? 

 kirkko ja jumalanpalvelus, erityisesti liturgia 

 kirkon jäsenyys yhteytenä Jeesukseen Kristukseen 

 ortodoksinen kirkko ja muut lähialueen kirkot 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Raamattu kirkon kirjana 

 Raamattu kertoo Jumalasta maailman luojana ja kaitsijana 
(erityisesti alkukertomukset ja patriarkat) 

 10 käskyä 

Liturginen elämä  vuosittainen kirkkomatka, osallistuminen liturgiaan 

 sakramenteista ehtoollinen 

 kirkkolaulujen laulaminen 

 Herran rukous, paastorukous ja uskontunnustus 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuuteen kutsuttuna 

 Pyhä Kolminaisuus  

 lähimmäisenrakkaus, rakkauden kaksoiskäsky 

 suvaitsevaisuus ja ystävyys 

 oikea ja väärä 

 synti, katumus, sovinto 
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Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiä ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässään. 
 Ortodoksiseen uskonnäkemykseen kuuluu kiinteästi käsitys pyhyydestä. 

Pyhyyden ymmärtäminen ja kokeminen auttaa oppilasta hahmottamaan ja 
jäsentämään ortodoksista ajattelua. 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen 
 Ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteet sulautuvat kokemukseen 

jumalanpalveluksista ja kirkkotaiteista. 

 perehtyy ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja ortodoksisen 
kristillisyyden peruskäsitteisiin 

 tutustuu oman seurakunnan toimintaan. 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin. Uskonopin peruskysymykset käydään 
uskontunnustuksen kautta. 

 perehtyy Raamatun kertomuksiin, niiden sanomaan ja oppii pohtimaan Raamatusta 
ja oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä. Raamattuun tutustutaan 
kirkon tulkitsemana pyhänä ja liturgisena kirjana.  

 Tutustuu oppilaan lähiympäristön (kodin ja kouluyhteisön) kirkkoihin ja 
katsomuksiin. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 4. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 kirkkovuoden juhlat 

 kirkkovuosi kodin arjessa ja juhlissa 

 pyhät ihmiset 
 steinerkoulun kristilliset vuodenaikajuhlat: pyhä Martti ja 

marttyyri Lucia 

 paastot ja suuren viikon tapahtumat 

Kirkon jäsenenä  mitä on olla ortodoksi? 

 kirkko, jumalanpalvelus ja pappi 

 kirkon jäsenyys yhteytenä Jeesukseen Kristukseen 

 ortodoksinen kirkko ja muut lähialueen kirkot 

 kotiseurakunta ja sen toiminta 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Raamattu kirkon kirjana 

 Raamattu kertoo Jeesuksesta 
 

Liturginen elämä  vuosittainen kirkkomatka, osallistuminen liturgiaan 

 sakramentteja: kaste, voitelu, ehtoollinen ja katumus 

 kirkkolaulujen laulaminen 

 Herran rukous, paastorukous ja uskontunnustus 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 ihminen Jumalan kuvana ja kaltaisuuteen kutsuttuna 

 Pyhä Kolminaisuus  

 lähimmäisenrakkaus, rakkauden kaksoiskäsky 

 suvaitsevaisuus ja ystävyys 

 oikea ja väärä 

 synti, katumus, sovinto 
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Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiä ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässään. 

 syventyy liturgiseen elämään  

 syventyy ortodoksiseen kirkkovuoteen, pyhien ihmisten elämään ja ortodoksisen 
kristillisyyden peruskäsitteisiin 

 tutustuu oman kirkon ja seurakunnan toimintaan 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin  

 perehtyy Raamatun syntyyn ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan omasta 
elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä. Raamattuun tutustutaan kirkon 
tulkitsemana pyhänä ja liturgisena kirjana.  

 tutustuu muihin uskonnollisiin ja ei-uskonnollisiin katsomuksiin.  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 5. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 ajan pyhittäminen ja kirkkovuoden rakenne 

 paastoperinteeseen syventyminen 

 lähikirkkojen vuosijuhlat 

 evankelistat 

Kirkon jäsenenä  kirkolliset järjestöt 

 luostarit 

 Aabrahamin lapset: juutalaisuus, islam ja kristinusko 

Liturginen elämä  vuorokauden jumalanpalvelukset 

 jumalanpalvelusten toimittajat 

 jumalanpalveluspaikat 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 kymmenen käskyn etiikka 

 Pyhän Kolminaisuuden persoonat 

 oppilaan omasta elämästä nousevat eettiset kysymykset 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Raamatun synty ja kirjoittajat 

 evankeliumit 

 pyhä Traditio 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiä ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässään 
 Pyhyyden ymmärtäminen ja kokeminen auttaa oppilasta hahmottamaan ja 

jäsentämään ortodoksista ajattelua. 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen. 
 Ortodoksisen kristillisyyden peruskäsitteet sulautuvat kokemukseen 

jumalanpalveluksista ja kirkkotaiteista. 

 perehtyy ortodoksiseen kirkkovuoteen ja ajan pyhittämiseen sekä pyhien ihmisten 
elämään 

 tutustuu oman kirkon ja seurakunnan toimintaan. 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin. Uskonopin peruskysymykset käydään 
uskontunnustuksen kautta. 

 oppii pohtimaan oppilaan omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä 

 perehtyy Raamatun kertomuksiin, erityisesti Vanhan testamentin osalta 

 Raamattuun tutustutaan kirkon tulkitsemana pyhänä ja liturgisena kirjana. 
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KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 6. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 ajan pyhittäminen: viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen 
vuorokausi ja kirkkovuoden rakenne 

 paastoperinteeseen syventyminen 

 evankelistat 

 marttyyrit 

Kirkon jäsenenä  taisteleva ja riemuitseva seurakunta, vainajien 
muisteleminen ja pyhien esirukous 

 seurakunnan diakoniatyö 

 kirkolliset järjestöt 

Liturginen elämä  vuorokauden jumalanpalvelukset 

 liturgiset tekstiilit, esineet ja värit 

 kodin pyhittäminen 

 veden pyhittäminen 

Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 Pyhän Kolminaisuuden persoonat 

 kirkko ja seurakunta 

 oppilaan omasta elämästä nousevat eettiset kysymykset 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 Vanhan ja Uuden testamentin yhteys 

 profeetat 

 pyhä Traditio 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 vahvistaa ortodoksista identiteettiä ja ymmärtää pyhyyden ulottuvuutta elämässään. 
 Pyhyyden ymmärtäminen ja kokeminen auttaa oppilasta hahmottamaan ja 

jäsentämään ortodoksista ajattelua. 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkon toimituksiin, ortodoksiseen kirkkovuoteen 
sekä ajan pyhittämiseen 

 perehtyy pyhien ihmisten elämää 

 tutustuu oman kirkon ja seurakunnan toimintaan. 

 tutustuu uskonopin peruskysymyksiin ja oppii pohtimaan Raamatusta ja oppilaan 
omasta elämästä nousevia eettisiä kysymyksiä 

 perehtyy Raamatun kertomuksiin ja niiden sanomaan kirkon tulkitsemana pyhänä ja 
liturgisena kirjana.  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 7. luokka 

Kirkkovuosi ja pyhät 
ihmiset 

 ajan pyhittäminen: viikonpäivien pyhä muisto, kirkollinen 
vuorokausi ja kirkkovuoden rakenne 

 paastoperinteeseen syventyminen 

 kirkon suuria pyhiä: Johannes Krysostomos, Basileios 
Suuri 

Kirkon jäsenenä  kirkon hallinto ja oman seurakunnan toiminta 

 seurakunnan diakoniatyö 

Liturginen elämä  sakramentteja: avioliitto, pappeus, sairaanvoitelu 

 rukous ennen ehtoollista 

 hautaus ja vainajien muisteleminen 
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Uskonoppi ja 
eettisyyteen 
kasvaminen 

 kirkko ja seurakunta 

 oppilaan omasta elämästä nousevat eettiset kysymykset 

Raamattu pyhänä 
kirjana 

 apostolien teot 

 pyhä Traditio 

Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden 
ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa seurataan edelleen kirkkovuoden kiertoa, 
jonka teemoja syventämällä tuetaan oppilaan identiteetin kasvua. 

 perehtyy liturgiseen elämään, ortodoksiseen kirkkoon, sen historiaan ja 
uskonkäsitykseen. Osallistutaan jumalanpalveluksiin, etenkin paastoliturgiaan. 
Tutustutaan liturgiseen ympäristöön sekä ortodoksisen kirkon vaiheisiin ja oppiin. 

 tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä 
ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä. 
Pohditaan laaja-alaisesti uskonnon henkilökohtaista ja yhteisöllistä ulottuvuutta. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota oppilaan uskonnon ilmentymiseen 
lähiympäristössä. Kannustetaan ekumeeniseen ajatteluun. 

 perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana. Oppilasta 
kannustetaan Raamatun tutkisteluun henkilökohtaisessa elämässään. Perehdytään 
Raamatun ja muiden pyhien kirjoitusten sisältöön ja luonteeseen. 

 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan. Pohditaan katumusta ja 
anteeksiantamista ihmistenvälisenä sekä ihmisen ja Jumalan välisenä asiana. 
Tarkastellaan kysymystä oikeasta ja väärästä oman elämän ja lähiympäristön 
yhteydessä. 

 tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään. Peilataan omaa kristillistä 
identiteettiä maailmanuskontoihin ja niiden uskomuksiin. 

 osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. Autetaan oppilasta 
ymmärtämään oman identiteettinsä erityislaatua ja kunnioittamaan toisten 
vakaumusta. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Raamattu  kuninkaiden aika ja psalmit 

 muut pyhät kirjoitukset: deuterokanoniset ja apokryfiset 
tekstit 

 Raamattu ja Traditio 

Kirkkohistoria  kristinuskon synty 

 kristinuskon leviäminen 

 kristilliset kirkkokunnat maailmassa 

 ekumenia 

Maailmanuskonnot  suuret maailmanuskonnot: levinneisyys, kokosuhteet ja 
perususkomukset 

 muut uskonnot Suomessa ja lähiympäristössä 

 uskontojen kohtaaminen 

Liturgiikka ja 
uskonoppi 

 paastoliturgia 

 ortodoksinen ihmiskäsitys 

Etiikka  pyhittyminen 
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 askeesi ja kilvoittelu 

 uskonnon vaikutus yksilön elämässä 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 vahvistaa ja syventää ortodoksista identiteettiään ja ymmärtää pyhyyden 
ulottuvuutta elämässä. Opetuksessa seurataan edelleen kirkkovuoden kiertoa, 
jonka teemoja syventämällä tuetaan oppilaan identiteetin kasvua. 

 perehtyy liturgiseen elämään ja kirkkotaiteeseen, ortodoksiseen kirkkoon, sen 
historiaan ja uskonkäsitykseen. Osallistutaan jumalanpalveluksiin.  

 Tutustutaan liturgiseen ympäristöön sekä ortodoksisen kirkon vaiheisiin erityisesti 
Suomessa ja kirkon oppiin. 

 tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä 
ymmärtää uskonnon ja katsomuksen merkityksen ihmisen ja yhteisön elämässä. 
Pohditaan laaja-alaisesti uskonnon henkilökohtaista ja yhteisöllistä ulottuvuutta. 
Erityisesti kiinnitetään huomiota oppilaan uskonnon ilmentymiseen 
lähiympäristössä. Kannustetaan ekumeeniseen ajatteluun. 

 perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana. Oppilasta 
kannustetaan Raamatun tutkisteluun henkilökohtaisessa elämässään. Perehdytään 
Raamatun ja muiden pyhien kirjoitusten sisältöön ja luonteeseen. 

 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa 
soveltaa näitä eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan. Pohditaan katumusta ja 
anteeksiantamista ihmistenvälisenä sekä ihmisen ja Jumalan välisenä asiana. 
Tarkastellaan kysymystä oikeasta ja väärästä oman elämän ja lähiympäristön 
yhteydessä. 

 tutustuu keskeisiin maailmanuskontoihin pääpiirteissään. Peilataan omaa kristillistä 
identiteettiä maailmanuskontoihin ja niiden uskomuksiin. 

 osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä. Autetaan oppilasta 
ymmärtämään oman identiteettinsä erityislaatua ja kunnioittamaan toisten 
vakaumusta. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

9. luokka 

Raamattu  Raamatun käyttö kirkossa ja ortodoksin suhde Raamattuun 

 Raamattu ja Traditio 

Kirkkohistoria  kristinusko Suomessa 

 Suomen ortodoksisen kirkon historia ja hallinto 

 kristilliset kirkkokunnat maailmassa ja Suomessa 

Maailmanuskonnot  muut uskonnot Suomessa ja lähiympäristössä 

 uskontojen kohtaaminen 

Liturgiikka ja 
uskonoppi 

 ortodoksinen kirkkotaide: arkkitehtuuri, ikonitaide, 
kirkkomusiikki, kirkkotekstiilit 

 oppi Kristuksesta 

 ortodoksinen ihmiskäsitys 

 pelastusoppi 

Etiikka  Vuorisaarnan etiikka ja rakkauden kaksoiskäsky 

 pyhittyminen 

 uskonnon vaikutus yksilön elämässä 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilas kykenee hankkimaan tietoa ortodoksisesta uskosta 
Oppilas: 

- tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paastoja juhlaperinteen sekä kykenee 
seuraamaan ortodoksista kirkkovuotta 

- tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen  
- on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista  
- tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen 
- tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä 

 
Oppilas tuntee Raamatun synnyn ja keskeisen sisällön 
Oppilas: 

- tuntee Raamatun sisäisen rakenteen 
- ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen 
- ymmärtää Raamatun osana kirkon Traditiota 
- tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen 

liturgisen käyttöyhteyden 
 
Oppilas osaa käyttää uskonnollista tietoa 
Oppilas: 

- tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt 
- osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa 
- tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen 
- tuntee oman seurakunnan toimintaa 
- tuntee kirkollisia järjestöjä ja niiden toimintaa 
- tuntee Suomen ortodoksisen kirkon hallintoa 

 
Oppilas tuntee maailmanuskontoja 
Oppilas: 

- ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle 
- tunnistaa suuret maailmanuskonnot 
- osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä 

7.12 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 

Elämänkatsomustiedon perustana on filosofiasta sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteistä 
muodostuva kokonaisuus. Ihmiset katsotaan kulttuuriaan uudistavina ja luovina toimijoina 
jotka kokevat ja tuottavat merkityksiä keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Katsomukset, 
inhimilliset käytännöt ja niiden merkitykset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja kulttuuriperinnön 
vuorovaikutuksen tuloksia. Opetuksessa painotetaan ihmisen kykyä tutkia maailmaansa ja 
ohjata omaa elämäänsä. Oppilaalle pyritään antamaan eväitä kasvaa itsenäiseksi, 
suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisön jäseneksi ja hyvän elämän 
rakentajaksi. 

Arviointi 

Elämänkatsomustiedon arvioinnin tehtävänä on tukea oppilaan ihmisenä kasvamista 
luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä. Arviointi pyritään sisällyttämään oppilaan 
henkilökohtaiseen oppimisprosessiin, jolloin opetuksessa voidaan antaa tilaa oppilaan 
omalle kasvulle, itsenäiselle ajattelulle, kysymysten heräämiselle ja oman toiminnan 
itsenäiselle arvioinnille.  
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Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Elämänkatsomustiedon arvioinnissa huomio kiinnitetään oppilaan aktiivisuuteen, 
yhteistyökykyyn ja siihen, kuinka oppilas sitoutuu opiskeluprosessiin.  
 
1-6-luokilla opettaja antaa elämänkatsomustiedosta sanallisen arvioinnin keväällä 
annettavassa lukuvuositodistuksessa. 7-9-luokilla oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa 
sanallisen sekä numeroarvioinnin. 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 oppii erottamaan oikean ja väärän 

 harjaantuu tekemään vastuullisia valintoja 

 rohkaistuu osallistumaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan 

 saa tukea terveen itsetunnon kehittymiselle 

 oppii suvaitsevaisuutta 

 saa tukea oman elämänkatsomuksen rakentamisessa, oppii keskustelemaan niihin 
liittyvistä asioista ja huomaa erilaisia elämänkatsomuksellisia näkökulmia  

 
Opetuksessa käytetään runsaasti satuja, tarinoita ja kertomuksia. Myös leikkien, runojen ja 
laulujen avulla voi lähestyä monia aiheita. Työtapoina ovat keskustelut, pohdinnat, omiin 
kysymyksiin rohkaisu ja kokemusten ja näkemysten jakaminen. Sisällöt ovat aihepiireittäin 
seuraavia: 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

1. LUOKKA 

Ihmissuhteet ja 
moraalinen kasvu 

 toisen kohtaaminen ja toisen asemaan asettuminen  

 pienien yhteistöiden harjoittelu ja toisen auttaminen 

 riita ja sovinto 

 hyvän ja oikean tarkasteleminen  

 ystävyys ja toveruus 

 toisen kuunteleminen ja ymmärtäminen sekä oman 
näkemyksen esille tuominen 

Itsetuntemus ja 
kulttuuri-identiteetti 

 perhe ja sen tavat, asema perheessä 

 perheen elämänkatsomus 

 tapakulttuuri kotona ja sen ulkopuolella 

 koululaisena, kaverina ja perheenjäsenenä kasvaminen 

Yhteisö ja 
ihmisoikeudet 

 säännöt ja sopimukset kotona ja koulussa 

 oikeudet ja velvollisuudet kotona ja koulussa 

 auktoriteetti ja totteleminen 

Ihminen ja maailma  luontosuhde, vastuu ympäristöstä 

 luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön tarkkailua ja 
hoitamista 
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Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 oppii erottamaan oikean ja väärän 

 harjaantuu tekemään vastuullisia valintoja 

 rohkaistuu osallistumaan ja ilmaisemaan ajatuksiaan 

 saa tukea terveen itsetunnon kehittymiselle 

 oppii suvaitsevaisuutta 

 saa tukea oman elämänkatsomuksen rakentamisessa, oppii keskustelemaan niihin 
liittyvistä asioista ja huomaa erilaisia elämänkatsomuksellisia näkökulmia  

 tuntee vuodenkierron juhlat 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

2. LUOKKA 

Ihmissuhteet ja 
moraalinen kasvu 

 lapsen oikeudet ja velvollisuudet 

 ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua 

Itsetuntemus ja 
kulttuuri-identiteetti 

 vuotuisjuhlat omassa ja joissakin muissa kulttuureissa 

 muiden kulttuurien lasten elämää 

 koululaisena, kaverina ja perheenjäsenenä kasvaminen 

Yhteisö ja 
ihmisoikeudet 

 säännöt ja sopimukset kotona ja koulussa 

 oikeudet ja velvollisuudet kotona ja koulussa 

 yhteistyö: omien toiveiden sovittaminen muiden toiveisiin, 
yhteisen päämäärän saavuttamisen keinot 

Ihminen ja maailma  oma luontosuhde  

 luonnon merkitys ihmiselle, vastuu ympäristöstä 

 luonnon ja ihmisen rakentaman ympäristön tarkkailua ja 
hoitamista 

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 oppii ilmaisemaan ajatuksiaan ja osallistumaan 

 tunnistaa omia vahvuuksiaan ja rajoituksiaan 

 pyrkii rakentavaan ja vastuulliseen käyttäytymiseen ja eettiseen toimintaan 
arkipäivän tilanteissa 

 oppii tuntemaan oman maan ja lähiympäristön kulttuuripiirteitä 

 ymmärtää luonnon arvojen merkityksen ihmiselle 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 3. luokka 

Ihmissuhteet ja 
moraalinen kasvu 

 omat vahvuudet ja rajoitukset 

 oikeudenmukaisuus ja sen toteutuminen jokapäiväisessä 
elämässä 

 ajattelun vapaus 

 vastuu ja vapaus elämässä 

 rakentava toimiminen kotona ja koulussa 

 ihmisen hyvyys 

Itsetuntemus ja 
kulttuuri-identiteetti 

 myönteisten asioiden löytäminen itsestä ja omien väärien 
tekojen myöntäminen 

 suomalainen kulttuuri 
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 suvaitsevaisuus 

 tieto ja ymmärrys 

Yhteisö ja 
ihmisoikeudet 

 etiikan perusteita 

 luottamus, rehellisyys ja reiluus ihmisten kesken 

 kultainen sääntö 

 yhteistyö: omien toiveiden sovittaminen muiden toiveisiin, 
yhteisen päämäärän saavuttamisen keinot 

 teon tarkoitus ja seuraus 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 kuuntelee toisia, antaa puheenvuoron toiselle ja ilmaisee itseään 

 kohtaa erilaisuuden mahdollisuutena oppia uutta 

 ymmärtää yhteiset säännöt ja sopimukset 

 keskustelee, tekee kysymyksiä ja ottaa osaa yhteiseen pohdintaan 

 erottaa oikeaa ja väärää sekä hyvää ja pahaa 

 ottaa vastuuta itsestään ja muista koulussa ja kotona 

 kiinnostuu ympärillään olevasta luonnosta ja lähipiirin ihmisistä 

 pyrkii toimimaan reilusti 

 
Työtapoina ovat kertomukset, keskustelu, taiteellinen lähestyminen eri tavoin, pohdinta, 
ryhmätyö ja käytännön toiminta opetusryhmän tarpeiden ja opettajan näkemyksen 
mukaisesti. 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 4. luokka 

Ihmissuhteet ja 
moraalinen kasvu 

 suvaitsevaisuus, erilaisuuden sieto ja hyväksyminen, syrjintä 

 oman näkemyksen ilmaiseminen ja toisen kuunteleminen 

 hyvän ilmeneminen ajatuksissa, sanoissa ja teoissa, ihmisen 
mahdollisuus pahaan 

 auttaminen, vapaaehtoisuus 

 kiusaaminen, syrjintä, suosiminen, ennakkoluulot, niiden 
huomaaminen ja oikeaan toimintatapaan pyrkiminen 

 uskonnon ja elämänkatsomuksen vapaus 

Itsetuntemus ja 
kulttuuri-identiteetti 

 eri ihmisten ja kulttuurien erilaiset ajattelu- ja toimintatavat 

 myyttikertomukset vanhojen maailmankatsomusten perustana 

 elämänvaiheet 

 erilaisia elämäntapoja 

Yhteisö ja 
ihmisoikeudet 

 oikeus ja velvollisuus 

 rauha 

 lasten oikeudet ja velvollisuudet; lasten oikeuksien julistus ja 
sen toteuttaminen omassa ja muiden lasten elämässä 

 teko ja sen seuraus, vastuun kantaminen 

Ihminen ja maailma  syntymä 

 elämä ja kuolema luonnossa 

 yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristöstä 
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Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 tutustuu oikeudenmukaisuudenperiaatteisiin 

 pyrkii eheyteen elämänkatsomuksensa käsittelyssä, kestää epävarmuutta ja muita 
näkemyksiä 

 keskustelee, tekee kysymyksiä ja ottaa osaa yhteiseen pohdintaan 

 tutustuu ihmisoikeuksiin 

 ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteen valinnoissaan 

 pyrkii ratkomaan ongelmatilanteita rakentavasti 
 

Työtapoina ovat kertomukset, keskustelu, taiteellinen lähestyminen eri tavoin, pohdinta, 
ryhmätyö ja käytännön toiminta opetusryhmän tarpeiden ja opettajan näkemyksen 
mukaisesti. 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  

5. luokka 

Ihmissuhteet ja 
moraalinen kasvu 

 rikkaus ja köyhyys maailmassa 

 arvo ja normi 

 rakentava toiminta ongelmatilanteissa 

 hyvä elämä 

Itsetuntemus ja 
kulttuuri-identiteetti 

 monikulttuurisuus 

 maailman kulttuuriperintö 

 erilaisia elämän- ja maailmankatsomuksia 

 viestintä ja media, mediakriittisyys 

Yhteisö ja 
ihmisoikeudet 

 tasa-arvo 

 oman elämän eettisiä ongelmia ja niiden ratkaisuja 

 demokratia 

 ihmisoikeudet 

 tulevaisuuden maailma 

Ihminen ja maailma  luonnon tulevaisuus ja kestävä kehitys 

 maailmanperintö ja ympäristö 

Vuosiluokka 6 

Opetuksen tehtävä on syventää oppilaan elämänkatsomusta ja maailmankuvan 
ymmärtämistä. Oppilas saa perustietoja muista katsomuksista ja uskonnoista ja tukea 
omaan kasvuunsa vastuulliseksi ja aktiiviseksi ihmiseksi. 
 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä kasvaa kohtaamaan 
epävarmuutta 

 kehittää arvostelukykyään ja pyrkii eettiseen toimintaan 

 sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita 

 oppii arvioimaan oman kulutuksensa ja arkikäytäntöjensä vaikutuksia ympäristöön 

 oppii ymmärtämään omien valintojensa merkityksen tulevaisuuden rakentamisessa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

6. luokka 
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Kansalaisuus ja hyvä 
yhteiskunta 
 

 demokratian käsite, demokratia hyvän toteuttamisessa 

 kansalaisuuteen kasvaminen 

 vastuukysymyksiä kestävästä kehityksestä 

 mediaviestit, mediakriittisyys 

Katsomusten maailma  uskonto ja uskonnottomuus, uskonnon ja tiedon suhteesta, 
oma elämänkatsomus 

Kulttuuri  kulutuskäyttäytyminen 

 suomalainen kulttuuri ja suvaitsevaisuus 

Etiikka ja hyvä elämä  siirtolaisuus, pakolaisuus, monikulttuurisuus 

Vuosiluokka 7 

Opetukset tehtävä on syventää oppilaan elämänkatsomusta ja maailmankuvan 
ymmärtämistä. Oppilas saa perustietoja muista katsomuksista ja uskonnoista ja tukea 
omaan kasvuunsa vastuulliseksi ja aktiiviseksi ihmiseksi. 
 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 etsii ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä kasvaa kohtaamaan 
epävarmuutta 

 kehittää arvostelukykyään ja pyrkii eettiseen toimintaan 

 sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, oikeudenmukaisuuden ja kestävän 
kehityksen periaatteita 

 tutustuu muihin katsomuksiin ja kulttuureihin, oppii tuntemaan ja arvostamaan myös 
omista poikkeavia arvoja, uskomuksia ja ratkaisuja 

 harjaantuu ajattelemaan itsenäisesti 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

7. luokka 

Kansalaisuus ja hyvä 
yhteiskunta 
 

 demokratia hyvän toteuttamisessa 

 kansalaisuuteen kasvaminen 

 vastuukysymyksiä kestävästä kehityksestä 

Katsomusten maailma  maailmankatsomusten kehityslinjat, katsomusvapaus 

Kulttuuri  luonnon ja kulttuurin suhde: luonnon- ja alkuperäiskulttuurit, 
viljelykulttuurit, kaupunkikulttuuri jne. 

 ihmisyhteisö erilaisissa kulttuureissa; yksilö, perhe, suku 

Etiikka ja hyvä elämä  hyvän elämän kysymyksiä, nuoren elämän ongelmia ja 
kysymyksiä 

 
Tulevaisuus 

 kysymyksiä luottamuksen ja toivon säilymisestä ja ihmisen 
mahdollisuuksista 

 ihmiskunnan maailmanperintö, perintökohteita 

 maailmankansalaisuus, ihmiskunnallisuus 

Vuosiluokka 8 

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppilas saa mahdollisuuden luoda suhteen omaan 
elämänkatsomukseensa ja rakentaa maailmankuvaansa. Oppilaan kasvua vastuuseen ja 
aktiiviseen toimintaan tukee omien ajattelun ja ymmärryksen voimien käyttöön saaminen. 
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TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii hahmottamaan kokonaisuuksia ja kehittää taitoja ilmaista 
elämänkatsomustaan 

 oppii huomaamaan arkipäivän tilanteiden eettiset mahdollisuudet ja oppii 
ajattelemaan ja harkitsemaan niitä 

 oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnan rakentamisesta 
ja luonnosta. 

 oppii arvioimaan tieteiden ja tekniikan vaikutusta elämäntapaamme 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

8. luokka 

Katsomusten maailma  tutkimus tiedon lisääjänä ja laajentajana; luonnollisen ja 
yliluonnollisen käsitteet ja suhde 

 oman elämänkatsomuksen piirteiden käsittäminen 

Kulttuuri  kulttuurintutkimus 

Etiikka ja hyvä elämä  eettisen ajattelun soveltaminen moraalisiin kysymyksiin 

 nykyajan eettisiä ongelmia 

 kysymyksiä luottamuksen ja toivon säilymisestä ja ihmisen 
mahdollisuuksista 

 ympäristöetiikka-> yksilön ja yhteisön vastuu elinympäristön 
tilasta ja ihmisten hyvinvoinnista 

tulevaisuus  luonnon tulevaisuus 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 oppii hahmottamaan kokonaisuuksia ja kehittää taitoja ilmaista 
elämänkatsomustaan 

 oppii huomaamaan arkipäivän tilanteiden eettiset mahdollisuudet ja oppii 
ajattelemaan ja harkitsemaan niitä 

 oppii kantamaan vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnan rakentamisesta 
ja luonnosta. 

 oppii arvioimaan tieteiden ja tekniikan vaikutusta elämäntapaamme 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

9. luokka 

Kansalaisuus ja hyvä 
yhteiskunta 
 

 tutustuminen yhteiskuntateorian perusteisiin 

 poliittisen järjestelmän toiminta yhteiskunnan kehittämisessä 

Etiikka ja hyvä elämä  eettisen ajattelun soveltaminen moraalisiin kysymyksiin 

 nykyajan eettisiä ongelmia 

 yksilön, yhteisöllisyyden ja erilaisuuden ongelmat 

 elämä ja kuolema 

 ihmisoikeuksien julistus, ihmisoikeuksien toteutuminen ja 
toteutumattomuus 

 ihmisoikeusrikokset, kuten Holokausti 

Tulevaisuus  tulevaisuuden tutkiminen 

 oman tulevaisuuden kysymykset ja tulevaisuuden hyväksi 
toimiminen 
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PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu 

Oppilas: 
- osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä 
- tunnistaa etiikan perusnäkökulmia, kuten teon tahallisuuden, tekijän tarkoituksen, 

teon seurauksien huomioon ottamisen, vastuun ja oikeuksien näkökulmat 
- kykenee tunnistamaan moraalidilemmasta eettisen näkökulmat ja esittämään siihen 

ratkaisun  
- kykenee havainnoimaan eettisiä ulottuvuuksia arkipäivästä, taiteesta, mediasta tai 

muilta elämän alueilta ja kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja 
kehittymättömämmän arvion välillä 

 
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti 
Oppilas: 

- tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia 
piirteitä ja kehityskulkuja 

- kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri 
maailmankatsomusperinteisiin 

- ymmärtää sekulaarin ja uskonnollisen katsomuksen eron 
- osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa 

erilaisista katsomuksista 
 
Yhteisö ja ihmisoikeudet 
Oppilas: 

- tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden 
eron  

- hahmottaa yksilön eettisen näkökulman suhteessa yhteisöön 
- pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden 
- tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä 
- tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia ja osaa arvioida erilaisten tasa-

arvo- ja oikeusvaatimusten perusteita 
- tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että 

pessimistisiä näkemyksiä tulevaisuudesta 
 
Ihminen ja maailma 

Oppilas: 
- ymmärtää kestävän kehityksen periaatteita 
- tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia 
- osaa arvioida yksilön eettistä näkökulmaa suhteessa ympäristöön 
- ymmärtää yhteiskunnallisten ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia 

7.13 HISTORIA 

Historian opetuksen tehtävä on rakentaa oppilaalle käsitystä kulttuurin kuulumisesta 
ihmisyyteen ja koko ihmiskuntaan. Kaikkien kulttuurien historiasta toimii esimerkkinä 
kotiseudun historia. Ihmiskunnan yhteinen historia jakaantuu pienemmiksi puroiksi jakaen 
osansa alueelliselle historialle. Jokaisella pienelläkin osalla historiasta on oma laatunsa. 
Opetuksen tulee antaa lapselle elävä paikan ja ajan käsitys, joka syntyy kerronnan 
antamista lapselle muodostuneista kuvista, konkretisoiduista havainnoista ja 
vastaanottavan oppilaan mielikuvituksesta, jolla hän jakaa ja tuntee tapahtumien kulussa 
ja pyörteessä elävien historian henkilöiden teot, ilot ja kärsimykset.  
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Varsinaisesti historian opetus aloitetaan viidennellä luokalla. Oppilas tutustuu historiaan jo 
neljänneltä luokalta lähtien ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen yhteydessä, jolloin 
käsitellään oman kotiseudun luonnon, elinkeinojen ja kulttuurin kehitystä. Historian 
opetuksen lähtökohta sidotaan konkreettisempaan historiaan, oman kotiseudun 
menneisyyteen. Ennen 12 vuoden ikää historia tuodaan oppilaan kokemukseen kuvaillen, 
aistimuksiin, havaintoihin ja mielikuvitukseen vedoten, jotta historian kuvat alkavat elää 
oppilaassa.  
 
Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Historian arvioinnin kohteena ovat oppiaineelle ominaiset työskentelytaidot sekä oppilaan 
edistyminen ja osaamisen taso. Historian työskentelytaidoissa korostuu taito hahmottaa 
aikaa, asioiden ja historiallisten tapahtumien syy- seuraussuhteita. Luokilla 4-6 arvioinnin 
kohteena on oppilaan koko oppimisprosessi ja vihkotyöskentely. Luokilla 7-9 tämän lisäksi 
pidetään aihepiiriin liittyviä kokeita ja itsenäisiä projekteja. Arvioinnin tehtävänä on 
kannustaa oppilasta historian opiskelussa ja antaa palautetta edistymisestä ja niistä 
alueista, joissa oppilaalla on vielä kehitettävää.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä yhdeksännen luokan lopussa 
päättöarvioinnin kriteerit.  
 
4-6 luokilla opettaja antaa historiasta sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9- oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen 
arvioinnin. Tämän lisäksi vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden 
kanssa.  

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 Tutustuu kotiseudun luonnon historiaan jääkaudelta lähtien 

 Hahmottaa nykyisen lähiympäristönsä ja elinpiirinsä avulla elävän kuvan kotiseudun 
menneisyydestä ja muutoksesta aina nykypäivään saakka 

 Saa aistien, havaintojen ja mielikuvituksensa kautta elävän kuvan oman 
kotiseutunsa menneisyydestä ja siinä tapahtuvasta muutoksesta aina nykypäivään 
saakka 

 Muutaman sukupolven ketjun kautta oppii käsittämään ajan vaikutusta ympäristöön 
ja ihmiseen 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 4. luokka 

Omat juuret ja 
historiallinen tieto 

 Tutustuu omaan ja kotiseudun luonnon historiaan alkaen 
jääkaudesta ja päättyen nykypäivään 

 Tutustuu maanviljelyksen syntyyn kuulemalla tarinoita 
entisaikojen elämästä, käytetyistä työkaluista, liikenteestä, 
ammateista, koulusivistyksestä. Oppilas huomioi tämän 
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päivän ja vanhan ajan elämän eroja.  

 Löytää omasta lähiympäristöstä ja elinpiiristä tärkeitä 
paikkoja. Hän myös oppii muistamaan, miten tähän on tultu. 
esim. maanviljelyn synty 

 Kehittää ajatustaan käsittämään ajan tuomaa vaikutusta 
ympäristöön ja ihmiseen; hän oppii ymmärtämään 
konkreettisen, muutaman sukupolven ketjun (sukupuun 
rakentaminen, hautausmaalla käynti), sukupolvi-käsite 

Vuosiluokka 5 

 Historian opetus alkaa kulttuureista, joista on olemassa vain myyttitietoa. Oppilaat 
kuulevat tästä aineistosta kertomuksia, taruja, runoja ja lauluja sellaisenaan, ilman 
tulkintaa. Perusteissa määriteltyjen sisältöjen opetuksessa korostetaan historian 
toiminnallisuutta ja oppilaan kykyä eläytyä menneisyyteen. Myöhemmin 
siirryttäessä kirjoitettuun historiaan, opetuksen ote muuttuu vähitellen oppilaan 
kehityksen mukaisesti. 

 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 

 Ymmärtää, että historialliset tapahtumat ovat historioitsijoiden tulkintoja, jotka 
saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä 

 Huomaa, että elämä jatkuu ja muuttuu vuosituhansien kuluessa. 

 Havainnoi syitä, jotka ovat johtaneet muutokseen. 

 Ymmärtää erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä 
esihistoria, historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika 

 oppii tuntemaan muinaisten maanviljelys- sekä kaupunkikulttuurikansojen 
mytologioita. 

 Oppii ymmärtämään luonnonolosuhteita muinaisten kulttuurien syntysijoilla. 

 Ymmärtää eri kulttuurien syntysijoja 

 Oppii ymmärtämään eri kulttuurien kehitystä ja tunnistamaan menneiden aikojen 
taitojen ja kehitysten jälkiä nykypäivässä ja omassa kulttuurissamme 

 Oppii ymmärtämään kulttuurien keskinäisiä eroavaisuuksia 
 Oppii antamaan arvoa ihmisen henkisille ja aineellisille pyrkimyksille ja työlle 
 Saa ihanteita ja uusia näkökulmia elämään ja oman identiteettinsä rakentumisen 

tueksi. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

5. luokka 

Esihistoriallinen ja 
historiallinen aika 
sekä ensimmäiset 
korkeakulttuurit 

 Ensimmäiset korkeakulttuurit kertomusaineiston kautta. mm. 
muinainen Intia  

  maanviljelyn aloittaminen, valtioiden synty ja kirjoitustaidon 
keksiminen sekä sen vaikutukset ihmisten elämään.  

 Veda-, Upanisadit-, ja Bhagavadgita- runoelmista, 
kastijärjestelmän synty, Buddhan elämäkerta. 

 Muinainen Iran, Persia: maanviljelyksen ja eläintenhoidon 
alkaminen; Zarathustra, tekstiotteita Avestasta tai 
Bundaheshista. 

 Mesopotamian, Kaksoisvirtainmaan kaupunkikulttuurit: 
kertomusaineiston aiheita Gilgamesh-eepoksesta, 
nuolenpääkirjoitus, Hammurabin laki 

 Muinais-Egyptin mytologisia aiheita; kulttuurin saavutuksia 
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(Rakennelmat): pyramidit, kuninkaiden haudat, 
kastelujärjestelmät, hieroglyfit; valtiomuodon syntyminen. 

 Voidaan tutustua myös muinaisen Kiinan sekä Keski- ja 
Etelä-Amerikan kulttuureihin (esim. mayojen, tolteekkien ja 
atsteekkien legendat) 

Eurooppalaisen 
sivilisaation synty  

 Kreikan historia: 
 kertomusaineistona Ilias tai Odysseia, kaupunkivaltioiden 

synty (Sparta ja Ateena),  

 persialaissodat,  

 Perikleen aika,  

 Aleksanteri Suuri  

 Kreikan kulttuurin leviäminen hellenisminä 

Vuosiluokka 6 

 Oppilaat ovat 12 ikävuoden jälkeen valmiita huomaamaan syitä tapahtuneelle. He 
näkevät aiheita ja virikkeitä ja pystyvät näkemään muita vaihtoehtoja ja tapahtumia 
historialliselle tapahtumiselle. Nyt historiaan ilmaantuvatkin persoonallisuudet 
sosiaalisten ryhmittymien edustajina. Kaksinaisuus, vastakkainasettelut ja 
dialektisuus tulevat nuoren kokemuspiiriksi niin historiassa kuin omassa elämässä.  

 
 Roomalaisen kulttuurin heijastuminen nykyaikaan saakka vaikuttaa varttuvan 

nuoren historian käsitykseen. Hän kohtaa näitä heijastumia mm. kansalaisen ja 
tasavallan käsitteissä, oikeuselämässä, maa- ja vesirakentamisessa (tiet, 
vesijohdot, viemäriverkot, lämmitys, valtion hallinto, laki) ja kansainvaellusten 
alkamisessa. Oppilaita autetaan muodostamaan konkreettisia lineaarisia ajan 
käsitteitä sukupolvien ketjun, paikallisten ihmisten sanontojen ja lausuntojen jne. 
kautta. 

 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 Oppii ymmärtämään, että historioitsija kirjoittaa historiaa oman kokemuksensa ja 
näkemyksensä kautta. Toinen tarkastelutapa tai lähteiden käyttö saattaa muuttaa 
ajatusta historiasta. 

 Jatkaa historiallisten käsitteiden oppimista: esihistoria, historia, vanha aika, 
keskiaika, uusiaika. 

 Oppii huomaamaan elämässä tapahtuvia muutoksia ja etsii muutoksille syitä 

 Alkaa löytämään yhteyksiä ja eroja erilaisissa kulttuureissa ja aikakausissa 

 Pohtii historian yhteyksiä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen sekä oman maan 
kehitykseen 

 Oppii tuntemaan entisaikaisten ihmisten toimintaa ja ajattelua 

 Oppii tuntemaan historian henkilöit 

 Oppii huomaamaan, miten historia vaikuttaa tähän päivään mm. kansalaisen ja 
tasavallan käsitteissä, oikeuselämässä, maa- ja vesirakenteissa (tiet, vesijohdot, 
viemäriverkot, lämmitys, valtion hallinto, laki) ja kansainvaellusten alkaessa. 

 Huomaa miten eriarvoisia ihmiset ovat yhteiskunnallisessa asemassaan 

 Huomaa uskontojen vaikutukset ihmisten elämässä 

 Tutustuu keksintöihin keskiajalla 
 Tutustuu Suomen tämän ajan tapahtumiin: liittäminen osaksi Ruotsia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

6. luokka 



 

Joensuun steinerkoulu 

170 

Omat juuret ja 
historiallinen tieto 

 Tarkastellaan aikajanassa tapahtuvia historiallisia 

 asioita, jotta oppilaan käsitys eri aikakausista vahvistuu. 

 Käytetään käsitteitä: esihistoria, historia, vanha aika, 
keskiaika, uusi aika 

 Pohtii eri historiallisilta näkökulmilta asioita, oppiakseen 
ymmärtämään, että tapa esittää historiaa riippuu 
historioitsijan näkökulmasta 

Eurooppalaisen 
sivilisaation synty  

 Rooman yhteiskunta ja kulttuuri: oikeuselämä, maa- ja 
vesirakentaminen (tiet, vesijohdot, viemäriverkot, lämmitys, 
valtionhallinto, laki) kansainvaellusten alkaminen. 

 Kertomuksia Rooman perustamisesta ja myyttisestä 
menneisyydestä. 

 Patriisit ja plebeijit 

 Rooman imperiumin synty ja rakenne sekä roomalaiset arvot, 
ihanteet ja lait 

 Rooma ja Karthago, puunilaissodat 

 Gracchuksen aika 

 Rooman armeija 

 Caesar ja uuden hallintojärjestelmän alku 

 Roomalaisten saavutuksen insinööritaidoissa 

 Kristinuskon leviäminen Rooman valtakuntaan 

 Rooman rappeutuminen, hunnit ja gootit, kansainvaellukset 

Keskiaika  Bysantti 

 Luostarikulttuuri 

 Muhammed ja islamin leviäminen 

 Frankit, Kaarle Suuri ja Rooman keisarikunta 

 Feodaaliyhteiskunta 

 Ristiretket, ritarius ja ritarikunnat, idän ja lännen kohtaaminen 

 Paavin ja keisarin valtataistelu 

 Kaupunkikulttuuri ja kauppa, ammattikunnat 

 Rakennustyyli, katedraalit 

 Keskiaikaisia teknisiä keksintöjä (tuuli- ja vesimyllyt, 
magneettikompassi, laivanrakennus, ruuti, kellot yms.) 

 
Historian opetusta elävöitetään ja syvennetään muun muassa seuraavilla tavoilla: 

o Tekemällä opintoretkiä: esim. Olavinlinna, museot, esihistorialliset löydöt 
Joensuun alueella, Kolin kallioiden jääkauden jäänteet 

o Integroimalla historiaa äidinkieleen, esim. historialliset draamat ja kirjoitelmat 
o Integroimalla historiaa kuvaamataitoon ja musiikkiin 

 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 
1800-luvulle saakka: 

1)  jokin Euroopan ulkopuolinen korkeakulttuuri 
2)  kaupankäynnin kehitys 
3)  kulttuurin kehitys 
4)  liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
5)  väestössä tapahtuneet muutokset 

Vuosiluokka 7  

 Historian opetuksen tehtävänä vuosiluokalla 7 on syventää oppilaan käsitystä 
historiallisen tiedon luonteesta. Oppilaat harjoittelevat arvostelukyvyn käyttöä, ja 
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opettajan auktoriteetti heikkenee samalla. Opetuksen tulee auttaa oppilasta 
näkemään historiallisten tapahtumien yhteyksiä ja seurausvaikutuksia tuleviin 
tapahtumiin. Tarkastellaan kulttuurin ja teknologian kehityksen a historian 
tapahtumien yhteyttä ja ihmiskunnan muuttuvaa tietoisuutta. Tärkeää en tehtävä on 
herättää oppilaassa kiinnostusta maailmaan. Samalla historian opetuksen tehtävä 
on vahvistaa oppilaan omaa identiteettiä ja perehdyttää hänet muihin kulttuureihin 
ja niiden vaikutuksiin. Oppilas kohtaa monia uusia asioita (historialliset löydöt, 
keksinnöt, taide, kaupankäynnissä ja uskonnollisessa elämässä uutta), jotka 
muuttavat ihmisen suhdetta itseensä ja koko hänen ajattelutapaansa. Sisältöjen 
ohella opetuksessa kiinnitetään huomiota oppiaineessa tarvittavien taitojen 
opetukseen. 

 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 

 oppii ymmärtämään Euroopan ja Euroopan ulkopuolella vallinneita silloisia 
olosuhteita 

 oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 

 oppii käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 
mielipiteensä niiden pohjalta. Oppilas osaa myös perustella ajatuksensa. 

 oppii tarkastelemaan historiallisten tapahtumien vaikutukset yksittäisten ihmisten 
elämään ja kokemuksiin ja oman maan historiaan 

 oppii historian muutoksiin perehtymällä oppilas arvioimaan tulevaisuuden 
vaihtoehtoja 

 oppii tuntemaan Joensuun historian kehitystä. 
 oppii selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1,5) 

7. luokka 

Uuden ajan murros  Tutustuu löytöretkiin ja niiden vaikutuksiin ihmisen elämässä 

 Kirjapainotaidon keksiminen vaikutuksineen 

 Tutustuu renessanssiin taiteessa,  

 Tieteen keksinnöt ajassa: (Galileo, Kopernikus, Kepler) 

 Tutustuu reformaatioon uskonnossa (Hus, Luther) 

 Tutustuu kolmekymmenvuotiseen sotaan 

 Sääty-yhteiskunnan mureneminen 

Suomi Ruotsin 
valtakunnan osana 

 Tutustuu Suomalaiseen elämään Ruotsin vallan alla 
(uskonpuhdistus, Mikael Agricola, Nuijasodan 
talonpoikaiskapina) 

 Suomalaisten elämää kuninkaan alamaisina ja kasvavan 
suurvallan asukkaina 

 Suomen alueen muotoutuminen ja muutokset Ruotsin 
valtakunnan osana 

 Suomalaisen kulttuurin muotoutuminen 

 Suomen aseman muutos Ruotsin suurvalta-aseman 
romahtaessa ja Venäjän noustessa suurvallaksi 

Vapauden aate 
voittaa alaa 

 Tutustuu Ranskan vallankumoukseen ja sen vaikutuksiin 

Elämää 1800-luvulla 
ja kansallisuusaate 

 Tutustuu elämään 1800-luvun Suomessa  

 Huomaa 1800-luvun alussa keskeiset valtiollisen muutokset 
ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa 
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 Tutustuu kulttuuriin kansallisuusaatteen heijastajana 
Suomessa  

Vuosiluokka 8 

 Kahdeksannella luokalla historian opetuksessa edetään mahdollisimman lähelle 
nykyaikaa. Teollisen kehityksen kautta voidaan tarkastella ihmisen ajatusmaailman 
kehitystä: tarkoituksellisen toiminnan vuorovaikutusta. Keksinnöillä ja nopealla 
kehityksellä on sosiaaliset seurauksensa, joista osa on myönteisiä kehitysaskelia 
(lääkkeet, kemia, liikkuvuus, ammattiyhdistykset), osa kielteisiä  (työläisten heikko 
asema, lapsityövoiman käyttö, luonnonvarojen liiallinen hyväksikäyttö jne.) 

 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa 

 oppii ymmärtämään Euroopan ja Euroopan ulkopuolella vallinneita silloisia 
olosuhteita 

 oppii ymmärtämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 

 oppii käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman 
mielipiteensä niiden pohjalta. Oppilas osaa myös perustella ajatuksensa. 

 oppii tarkastelemaan historiallisten tapahtumien vaikutukset yksittäisten ihmisten 
elämään ja kokemuksiin ja oman maan historiaan 

 oppii historian muutoksiin perehtymällä oppilas arvioimaan tulevaisuuden 
vaihtoehtoja 

 oppii tuntemaan Joensuun historian kehitystä. 
 oppii selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia 

  

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1,5) 

8. luokka 

Teollinen 
vallankumous 

 Tutustuu teollistumisen ja sen seurauksiin ihmisten elämässä 
(kaupunkien väkiluvun kasvu ja niiden seuraukset, 
kaupunkisuunnittelu jne ) ja ympäristövaikutukset  

 Höyrykoneen kehitys ja sen vaikutus tekniikkaan, talouteen ja 
liikenteeseen jne. (myös modernin teknologian keksinnöt ja 
niihin liittyvää elämäkerrallista tarkastelua (Edison, Curie jne.) 

 Teollistumisen sosiaaliset ja taloudelliset seuraukset (esim. 
kaupunkien väkiluvun kasvun seuraukset, 
kaupunkisuunnittelu jne.) ympäristövaikutukset 

 Kansalais- ja ihmisoikeuksien kehitys (Ranskan Suuri 
vallankumous, Amerikan uudisasukkaat, USA:n synty, 
orjakauppa, Amerikan alkuperäiskansojen kohtalo jne.) 

Suurvaltojen 
kilpailusta 
ensimmäiseen 
maailmansotaan 
seurauksineen 

 Imperialismi ja sen vaikutukset Euroopan suurvalloille ja 
siirtomaille 

 Ensimmäinen maailmansota, syyt ja seuraukset 

 Venäjän keisarikunnan luhistumiset syyt ja vuoden 1917 
vallankumoukset 

 Suomen itsenäistyminen ja sisällissota 

Laman ja 
totalitarismin aika 

 Maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset 
Eurooppaan 

 Elämää demokratioissa ja diktatuureissa.  
 Elämäkertoihin tutustutaan yleiskuvan elävöittämiseksi: 

tutustutaan elämäkertojen avulla mm. Lenin, Hitler, Mao 
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Tsetung, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Florence 
Nightingale, Nelson Mandela) ja toisaalta tutustutaan myös 
mukana eläneiden ja tapahtumien uhrien elämäkertoihin ja 
kuvauksiin mm. Anne Frank, Jacques Lusseyran, vanki- ja 
keskitysleirikuvaukset jne 

Toisen 
maailmansodan aika 

 Toinen maailmansota, sen syyt ja seuraukset, sota-aika 
yksilön näkökulmasta.  

 Suomi toisessa maailmansodassa ja sodasta selviäminen 

 Turvallisuuspolitiikka osana ulkopolitiikkaa sekä 
maanpuolustusta  (integ. 8. lk yhteiskuntaoppi) 

Suomi 1950-luvulta 
nykypäivään 

 Elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisen 
elämään 

 Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 

 Suomen kansainväliset suhteet 

 Tutustuu suomalaiseen elinkeinorakenteen muutokseen ja 
sen vaikutuksiin ihmisen elämässä. 

 Tutustuu suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan 
rakentamiseen 

 oppii ymmärtämään ja arvostamaan nykyisen 
hyvinvointiyhteiskunnan palveluita  (integ. 7-lk 
yhteiskuntaoppi) 

Vuosiluokka 9 

 Yhdeksännellä luokalla kerrataan ja syvennetään nykyhistorian tietämystä uudelle 
tasolle. Opetuksessa otetaan huomioon nuoren kasvaneet mahdollisuudet 
ymmärtää ideaaleja ja ihanteita historiaa liikuttavina voimina ja muodostaa 
kokonaisnäkemystä. Opetus vetoaa oppilaiden omaan arvostelukykyyn, ja opettaja 
vain auttaa heitä luomaan omaa tietäystään. Heitä johdatetaan myös hankkimaan ja 
muodostamaan historiatietoa ja tulkitsemaan lähdetietoa. Nuori alkaa kokea itse 
vastuuta tiedon hankinnasta ja sen käytöstä ja kiinnostuu historiatutkimuksen 
menetelmistä. Opetusaineiston pitäisi kuitenkin olla vielä niin konkreettista, että se 
puhuu itse puolestaan. Myös ihmisten jokapäiväinen elämä, huolet ja tietoisuus 
otetaan suurten, mahtavien ja hyvin ihmisten sekä voittajien ja sivistyneistön 
historian rinnalle. 

 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 Oppii ymmärtämään syy-seuraus-suhteiden merkityksen historiassa 

 Oppii kehittämään kriittistä ajattelua 

 Harjoittelee tekemään johtopäätöksiä historialähteistä ja ymmärtää historian 
tapahtumien riippuvuussuhteita ja syy-yhteyksiä. 

 harjoittelee pohtimaan ihmisten toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia sekä 
ymmärtämään oikeutensa ja vastuunsa kansalaisena. 

 Oppii arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta 

 Oppilas oppii tuntemaan ihmisoikeudet ja keskeisiä ihmisoikeussopimuksia.  

  

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

9. luokka 

Idän ja lännen 
ristiriidoista etelän ja 
pohjoisen 

 kylmä sota Venäjän ja USA:n välillä 

 Tutustuu maailman eriarvoisuuteen: miten maailma on 
jakautunut rikkaisiin ja köyhiin valtioihin ja millaisia 
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vastakkainasetteluun  ongelmia siitä on aiheutunut. 

 turvallisuuspolitiikka osana ulkopolitiikkaa sekä 
maanpuolustusta  (integ. 8lk. yhteiskuntaoppi) 

Elämää 1900-luvun 
lopulla ja 2000-luvun 
alussa 

 Neuvostoliiton hajoaminen ja Itä-Euroopan muutos 

 Länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset 
ihmisten elämään ja ympäristöön 

 Tiedonvälityksen kehitys 

 suomalainen oikeusjärjestelmä yksilön oikeuksien, 
velvollisuuksien ja oikeudellisen vastuun kautta (integ. 8.lk 
yhteiskuntaoppi) 

Ihmisoikeuskysymykset 
ja kansojen yhteistyö 

 Ihmisoikeudet ja ihmisoikeusrikokset kuten joukkotuhot, 
Holokausti ja muut kansanvainot 

 YK:n toiminta; ihmisoikeuksien julistus 

 Lapsen oikeuksien sopimus, Euroopan 
ihmisoikeussopimus ja muut keskeiset 
ihmisoikeussopimukset 

 ulkomaankauppaan tutustuminen yhden vientiyrityksen 
toimintaan perehtymällä  (integ. 9.lk yhteiskuntaoppi) 

 
Lisäksi yksi seuraavista teemoista, jonka kehitystä tarkastellaan 1800-luvulta nykyaikaan 
saakka: 

1)  jokin Euroopan ulkopuolinen kulttuuri 
2)  tasa-arvoisuuden kehitys 
3)  kulttuurin kehitys 
4)  teknologian kehitys, esimerkiksi liikkumis- ja kuljetusvälineiden kehitys 
5)  Euroopan hajaannuksesta sen yhdistymiseen 

 
Sopivia aiheita ja teemoja, joita voi sisällyttää väittelyihin, keskusteluihin tai esitelmiin: 

o kertomuksia Amerikan uudisasukkaista, Amerikan Yhdysvaltojen 
perustaminen; orjakauppa, sisällissota, intiaanien vastarinta ja taisteluiden 
seuraukset 

o Siirtomaavallat, luonnonvarojen käyttö ja kehitysmaat 
o Teollistuminen, tehdastyö, liikenne, kuljetukset jne. 
o Berliinin muuri ja kylmä sota, Korean ja Vietnamin sodat, Etelä- ja Keski-

Amerikan vallankumousliikkeet, Berliinin muurin murtuminen, Neuvostoliiton 
hajoaminen 

o Vapaus- ja itsenäisyysliikkeet 
o Euroopan unionin laajeneminen 
o Historiaa syvennetään integroimalla sitä äidinkieleen ja taideaineisiin. 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Tiedon hankkiminen menneisyydestä 
Oppilas: 

- Osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä 
- Pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja tulkitsemaan niitä 

 
Historian ilmiöiden ymmärtäminen 
Oppilas: 

- Kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden 
avulla aikajärjestykseen 
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- Osaa selittää, miksi jollain elämänalueella toimittiin ennen toisin kuin nykyään  
- Osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia 

 
Historiallisen tiedon käyttäminen 
Oppilas: 

- Pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, 
myös nykyteknologian avulla saamaansa informaatiota 

- Pystyy muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä omia perusteltuja käsityksiä ja 
arvioimaan niitä 

 7.14 YHTEISKUNTAOPPI 

Yhteiskuntaopin opetuksen tarkoitus on ohjata oppilasta ymmärtämään, miten 
yhteiskuntamme on rakentunut. Tarkoitus on myös ohjata oppilasta kasvamaan aktiiviseksi 
ja vastuulliseksi hänen omassa elämässään. Yhteiskuntaopin sisältö koulussamme on 
antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kertoa 
kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista. Toinen tärkeä tehtävä opetuksella on ohjata 
oppilaan henkistä kasvua tulla suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi. 
Tarkoitus on myös antaa oppilaalle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja 
demokraattisesta vaikuttamisesta.  
 
Yhteiskuntaopin opetus integroituu 7. ja 9. luokilla muuhun aineopetukseen, kuten 
historiaan, äidinkieleen ja terveystietoon. Näillä tunneilla käsitellään yhteiskuntaopin 
tavoitteita ja sisältöjä toisen aineen näkökulmasta käsin. Esimerkiksi liikenneturvallisuus 
tulee 9. luokan terveystiedossa. 

Arviointi 

Yhteiskuntaopin arvioinnin tarkoituksena on ohjata oppilasta ymmärtämään yhteiskunnan 
toimintaa, yhteiskunnallista päätöksentekoa, taloudellisten ratkaisujen taustoja sekä 
kannustaa oppilasta tarkastelemaan kriittisesti informaatiota yhteiskunnallisista asioista. 
Arvioinnin olennainen osa on myös ohjata ja kannustaa oppilasta pohtimaan 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä. Arvioinnin tarkoituksena 
on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa 
hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. 
 
Yhteiskuntaopin arvioinnin kohteena ovat oppiaineelle ominaiset työskentelytaidot sekä 
oppilaan edistyminen ja osaamisen taso. Yhteiskuntaopin työskentelytaidoissa korostuu 
taito hahmottaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa sekä ymmärrys kansalaisen keinoista 
vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin.  
 
Luokilla 7-9 arvioinnin kohteena on oppilaan koko oppimisprosessi ja vihkotyöskentely. 
Tämän lisäksi pidetään aihepiiriin liittyviä kirjallisia kokeita ja itsenäisiä sekä 
ryhmäprojekteja. Arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta yhteiskuntaopin opiskelussa 
ja antaa palautetta edistymisestä ja niistä alueista, joissa oppilaalla on vielä kehitettävää.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. 
 
Luokilla 7-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen arvioinnin. Tämän lisäksi 
vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden kanssa. 
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Vuosiluokat 7-9 

TAVOITTEET 7-9 luokan oppilas 

 oppii ymmärtämään, mitä julkisia palveluita hän saa käyttää. 
 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta.  
 oppii käsittelemään talouselämää koskevaa informaatiota kriittisesti. 
 oppii ymmärtämään oman kansalaisen tehtävänsä aktiivisena vaikuttajana 
 oppii kunnioittamaan työntekoa 
 saa käsityksen siitä, mitä ovat yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden 

merkitys koko Suomalaisen kulttuurin osatekijänä. 
 ymmärtää, mikä merkitys on erilaisilla vaaleilla ja sitä kautta oman 

vaikuttamismahdollisuutensa yhteiskunnassa. Hän kiinnostuu omasta 
yhteiskunnastaan ja on halukas osallistumaan siihen. 

 oppii ottamaan vastuuta omista kulutustottumuksistaan ja niiden mahdollisista 
ympäristövaikutuksista. Hänestä tulee vastuullinen kuluttaja ja yhteiskunnallinen 
toimija 

 oppii tietämään mitä tässä yhteiskunnassa saa tehdä ja mitä ei. Hän oppii 
tuntemaan vastuunsa ja ymmärtää tekojensa oikeudelliset seuraamukset. 

Vuosiluokka 7 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (0,5) 

7. luokka 

Yksilö yhteisön 
jäsenenä 

 Tutustuu perheen rakenteeseen. Laajentaa näkemystään 
erilaisista ihmisistä omassa kulttuuriympäristöstään. 
Tutustuu Suomessa eläviin vähemmistö- ja 
osakulttuureihin. (integroituu 7. lk terveystietoon)  

 Hän oppii näkemään Suomen ja itsensä osana 
Pohjoismaita ja EU:ta.  

Yksilön hyvinvointi  Tutustuu yhteiskuntamme järjestämiin palveluihin. Tulee 
tietoiseksi niistä ja oppii arvostamaan niitä -> 
hyvinvointiyhteiskunta  (integ. 8.lk historia) 

 Tulee tietoiseksi Suomessa olevasta tasa-arvosta ja osaa 
arvostaa sitä osana jokaisen ihmisen hyvinvointia. 

Vaikuttaminen ja 
päätöksenteko 

 Oppii tuntemaan omat vaikutusmahdollisuutensa Suomen 
kansalaisena. Hän ymmärtää kunnallisrakenteen sekä 
valtiollisen rakenteen. Hän näkee nämä rakenteet osana 
demokratiaa 

 Tutustuu vaaleihin ja äänestämiseen.  

 Tutustuu politiikkaan eri tasoilla: kunnallis-, 
valtakunnalliseen ja EU-tasoiseen 

 Ymmärtää median vaikutuksen julkisen elämän 
vaikuttamismahdollisuutena. Hän tutustuu esim. lehdissä 
oleviin lööppeihin ja pohtii niiden todenperäisyyttä.  (integ. 
7.lk äidinkieli)  

Vuosiluokka 8 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (0,5) 

8. luokka 

Kansalaisen 
turvallisuus 

 Oppilas saa käsityksen suomalaisesta 
oikeusjärjestelmästä. Hän oppii tunnistamaan yksilön 
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oikeudet ja toisaalta myös velvollisuudet sekä 
oikeudellisen vastuun. (integ. 9. luokan historia) 

 liikenneturvallisuus  (integ. terveystieto 9.lk) 

 Hän ymmärtää turvallisuuspolitiikkaa osana ulkopolitiikkaa 
sekä maanpuolustusta  (integ. 8.-9.-luokan historiaan) 

Taloudenpito  Osaa pitää omista tuloista ja menoistaan kirjaa ja 
ymmärtää rahan arvon merkityksen. 

 Ymmärtää oman itsensä ja kotitaloutensa kuluttajana ja 
osana koko Suomen taloutta. 

 Ymmärtää työn merkityksen omassa elämässään. Osaa 
arvostaa työtä ja yrittäjyyttä.  

Vuosiluokka 9 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

9. luokka 

Kansantalous  Tunnistaa itsensä ja oman perheensä kuluttajina ja 
ymmärtää valinnan, jonka tekee ostaessaan (kestävä 
kehitys). 

 Tutustuu oman kaupunkinsa järjestämiin kestävän 
kehityksen toimialoihin. 

 Ymmärtää tekemänsä kuluttamisvalinnat laajemmin osana 
suurempaa organisaatiota. 

 Tutustuu ulkomaankauppaan ja näkee globaalitalouden 
merkityksen. Tutustuu johonkin vientiyritykseen ja tutustuu 
sen toimintaan. (integ. 9.luokan historia) 

Talouspolitiikka  Ymmärtää inflaation merkityksen osana yksityistalouksia. 
Tutustuu valtion tuloihin ja menoihin ja oppii ymmärtämään 
laajemmin asian. Hän oppii talouden suhdannevaihteluita 

 Ymmärtää työn merkityksen osana valtion tuloja ja 
toisaalta ymmärtää työttömyyden tuomat sosiaaliset ja 
taloudelliset haitat yhteiskunnassa. 

 Näkee laajemmin tulot ja menot julkisella puolella. 
Ymmärtää verotuksen merkityksen osana suomalaista 
hyvinvointijärjestelmää.  

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEEERIT ARVOSANALLE 8 

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen 
Oppilas: 

- Kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia 
esityksiä 

- Pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista 
- Osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon aja taloudellisten ratkaisujen eri 

vaihtoehtoja ja niiden seurauksia. 
 
Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen 
Oppilas: 

- Ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa 
on olemassa useita vaihtoehtoja 

- Ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä. 
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7.15 MUSIIKKI 

Musiikin opetuksen tavoitteena on tukea ja innostaa oppilasta löytämään eri elementtejä  
musiikista. Sillä pyritään myös synnyttämään oppilaalle henkilökohtainen suhde 
taiteeseen. 
 
Joensuun steinerkoulussa musiikin opetuksessa korostetaan kokonaisvaltaista opetusta ja 
elämyksellisyyttä. Musiikillisen keksinnän keinoin, liittämällä musisointiin koreografiaa, 
draamaa ja visuaalisuutta saavat oppilaat kokonaisvaltaisen kokemuksen musiikista ja sen 
eri elementeistä. Improvisointiharjoitukset, musiikin tekeminen näytelmiin, erilaiset rytmi- ja 
kehoharjoitukset sekä yhteinen musisointi tuovat oppilaille myös vahvan kokemuksen 
luokan yhteisöllisyydestä. Tehtävänä on auttaa oppilasta löytämään omat vahvuudet, 
kiinnostuksenkohteet sekä rohkaista omaan musiikilliseen toimintaan. Musiikin 
elementeissä rytmit ovat osa jokapäiväistä toimintaa. Musiikki on erilaista eri aikoina, eri 
kulttuureissa ja yhteiskunnissa. Näin myös oppilaat oppivat arvostamaan heille vieraita 
kulttuureita. Oppilaat soittavat huilua koulussamme lähes päivittäin. Kappaleet 
kertaantuvat, ja oppilaat oppivat kuulemaan soittamistaan ja kokevat yhdessä soittamisen 
merkitykselliset kokemukset. Toisaalta he myös oppivat rakentavaa kriittisyyttä. Yhdessä 
musisoidessa lapsi oppii ottamaan myös vastuuta osana ryhmää. Musiikkia yhdistetään 
mahdollisuuksien mukaan luokkien pääaineisiin. Musiikin opetuksessa käytetään myös 
teknologian ja median tarjoamia mahdollisuuksia.  
 
Musiikissa oppilaalle pyritään saamaan onnistumisen iloa ja innostunutta tunnetta  
musisoidessaan. Hän kokee itsetuntonsa kasvavan, onnistuessaan musisoimaan yksin tai  
ryhmässä. Sosiaaliset taidot kehittyvät myös, ryhmä musisoinnissa. Musisoidessa tärkein  
ei ole lopputulos vaan prosessi, joka tehdään yhdessä muiden oppilaiden kanssa. 
 
1-8 luokilla huilun soittoa voidaan tehdä päivittäin osana päivärytmiä. Myös muita soittimia, 
kuten lyömäsoittimia, kitaroita ja pianoa käytetään muun opetuksen yhteydessä (esim. 
kielet, matematiikka, äidinkieli, uskonto). Käsin taputettavia tai ryhmässä tehtäviä rytmejä 
käytetään osana integroitua opetusta. 
 
Ilo, innostus ja hoksaaminen siitä, että osaan soittaa ja laulaa, on osa musiikin opetusta. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein 
  
 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Musiikin opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta kehittämään omia eri  
musiikintaitoja kuuntelemisesta soittamiseen. 
 
Opettaja ohjaa oppilaita harjoittelemisen aikana ja antaa positiivista palautetta  
edistymisestä. Alaluokilla keskitytään laulamisen riemuun ja tutustutaan pentatoniseen  
huiluun. Myös muita soittimia käytetään mahdollisuuksien mukaan. Musisoinnin tulosta ei  
arvostella vaan tärkeintä on löytää ilo tehdä yhdessä musiikkia. 
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Arvioinnin perustana toimii luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen perusteiden päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Musiikkia tehdessä arviointi perustuu koko työskentelyprosessiin. Arvioinnissa  
painotetaan työskentelytaitoja, innostuneisuutta asiaan, eri soitinten hallintaan, ja  
luovaan ilmaisuun. 
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa sanallisen arvioinnin keväällä annettavaan  
lukuvuositodistukseen. 7-9 luokilla oppilaat saavat sekä sanalliset että numeerisen  
arvioinnin todistukseensa. 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1.  luokan oppilas 

 Oppii käyttämään ääntään. Hän oppii ilmaisemaan itseään runoja lausumalla ja 
laulamalla.  

 Oppii liikkumaan yksin ja ryhmässä.  

 Kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja musiikkia keskittyneesti ja aktiivisesti. 
 Tutustuu erilaisiin rytmi- ja melodiasoittimiin. Harjoitellaan vastuullista toimintaa 

osana musiikkia: oppilas harjaantuu käsittelemään soittimia ja palauttamaan ne 
käytön jälkeen paikalleen. 

 Innostuu ja saa myönteisiä kokemuksia musiikista 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

1. luokka 

 Harjoitellaan ääntä puhuen, lausumalla runoja ja laulamalla. Ikäkauteen sopivia 
laululeikkejä.  

 Tutustutaan musiikin vastakohtaisuuksiin (hiljainen - voimakas, korkea - matala, 
duuri - molli) 

 Kuunnellaan ja lauletaan monenlaista musiikkia ja eläydytään musiikin tunnelmaan 

 Tasajakoisen ja kolmijakoisen rytmin ja tempon vaihtelujen kokeminen ja 
tunnistaminen leikkien ja liikkuen 

 Harjoitellaan yksinkertaisia kansantansseja. (aihetta käsitellään myös 
liikuntatunneilla) 

 yksinkertaisia rytmejä: keho- ja rytmisoittimet 
 Harjoitellaan yksinkertaista soittamista erilaisilla rytmi-, melodiasoittimilla sekä 

ryhmässä että yksin. (esim. klaveesit, marakassit, laattasoittimet, rummut, huilu, 
kantele) 

 Sormi- ja käsileikkejä, vuorolaulua opettajan johdolla 
 Musiikkisatuilua instrumenttien avulla, liikkuminen musiikin myötä, piirileikkejä 
 Harjoitellaan Suomen suven avaus -lauluja 

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2.  luokan oppilas 
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 Oppii käyttämään ääntään. Hän oppii ilmaisemaan itseään runoja lausumalla ja 
laulamalla.  

 Oppii liikkumaan yksin ja ryhmässä.  

 Kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja musiikkia keskittyneesti ja aktiivisesti. 
 Oppii tunnistamaan ja harjaantuu soittamaan erilaisia rytmi- ja melodiasoittimia. 
 Oppilas harjaantuu toimimaan vastuullisena jäsenenä musisoivassa ryhmässä.  
 Innostuu ja saa myönteisiä kokemuksia musiikista 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

2. luokka 

 Harjoitellaan ääntä puhuen, lausuen runoja ja laulaen. Ikäkauteen sopivia 
laululeikkejä.  

 Liikutaan laululeikkejä leikkimällä sekä harjoitellaan yksinkertaisia kansantansseja 
(myös liikuntatunneilla) 

 Tunnistetaan musiikillisia vastakohtaisuuksia 

 perussyketajun kehittäminen 

  yksinkertaisia rytmejä : keho- ja rytmisoittimet. 

 improvisaatiota ja musiikillista keksintää  (nukketeatteri) 
 Jatketaan yksinkertaisia soittoharjoituksia rytmi- ja melodiasoittimilla sekä ryhmässä 

että yksin. Opitaan ottamaan vastuuta osana musisoivaa ryhmää. Hän oppii myös 
kuuntelemaan omaa ja toisten musisoimista.  

 Sormi- ja käsileikkejä, vuorolaulua opettajan johdolla 
 Musiikkisatuilua instrumenttien avulla, liikkuminen musiikin myötä, piirileikkejä 
 Harjoitellaan Suomen suven avaus -lauluja 

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3.  luokan oppilas 

 Oppii käyttämään ääntään. Hän oppii ilmaisemaan itseään runoja lausumalla ja 
laulamalla.  

 Oppii liikkumaan yksin ja ryhmässä.  

 Toimii vastuullisesti eri soittimia käsitellessä ja palauttaa ne omalle paikalleen 
käytön jälkeen 

 Kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja musiikkia keskittyneesti ja aktiivisesti. 

 Tutustuu nuotillisiin peruskäsitteisiin 
 Harjaantuu soittamaan erilaisia rytmi-, melodia,- sointusoittimia. Oppilas harjaantuu 

toimimaan vastuullisena jäsenenä musisoivassa ryhmässä sekä laulaen että 
soittaen. 

 Laulua sekä yksin että ryhmässä 
 tutustuu pianonsoiton alkeisiin 
 Innostuu ja saa myönteisiä kokemuksia musiikista 
 Tutustuu nuottien lukuun C-duurissa ja osaa soveltaa sitä johonkin instrumenttiin, 

esim. huiluun tai pianoon  
 Tutustuu Suomalaiseen perinnemusiikkiin 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

3. luokka 

 Oppii käyttämään ääntään. Hän oppii ilmaisemaan itseään runoja lausumalla ja 
laulamalla.  

 Oppii liikkumaan yksin ja ryhmässä.  

 Kuuntelee ja havainnoi ääniympäristöä ja musiikkia keskittyneesti ja aktiivisesti. 



 

Joensuun steinerkoulu 

181 

 Innostuu ja saa myönteisiä kokemuksia musiikista 

 Laajentaa laulu- ja soitto- ohjelmistoa, osa lauluista opetellaan ulkoa.  
 kaanonit 

 Keho-, rytmi-, melodia,- ja sointusoittimien monipuolista käyttöä 
 Pianonsoiton alkeiden opettelua 

 Tutustutaan nuotinnuksen peruskäsitteisiin: neljäsosa (taa), kahdeksasosa (ti-ti), ja 
neljäsosatauko (z) 

 C-duuri asteikon opetteleminen laulaen ja soittaen esim. huilulla 
 Nuottikirjoitus: nuottiviivasto, g-avain, keski C:n paikka viivastolla 
 Nuottien käyttöä yksinkertaisissa kappaleissa soittaen esim. huilulla ja pianolla 

 Monenlaisen musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen ja eri 
musiikkikulttuureihin tutustumista. 

 Improvisointiharjoituksia musiikillisen keksinnän keinoin käyttäen luovasti soittimia, 
laulua ja puhetta. 
 Oppii Suomalaisia kansansävelmiä (perinnejakso) 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4.  luokan oppilas 

 Vahvistetaan oppilaan jo opittuja taitoja 

 Oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun 
laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin 

 Toimii vastuullisesti käsitellessään eri soittimia ja palauttaa ne omalle paikalleen 
käytön jälkeen 

 Oppii luonnollista äänenkäyttöä ja rohkaistuu omaan musiikilliseen ilmaisuun 
laulaen, soittaen ja liikkuen sekä ryhmässä että yksin 

 Oppii kuuntelemaan ja havainnoimaan keskittyneesti ja aktiivisesti ääniympäristöä 
ja musiikkia 

 Oppii musiikillisia peruskäsitteitä 

 Saa kokemuksia ja elämyksiä, joiden avulla hänelle muodostuu myönteinen asenne 
musiikkiin 

 Oppii käyttämään ääniä sekä rytmisiä ja melodisia aiheita musiikillisen keksinnän 
aineksina 

 Oppii ymmärtämään musiikillisen maailman monimuotoisuutta 

 Toimii vastuullisesti musisoivan ryhmän jäsenenä sekä musiikin kuuntelijana 
 tutustuu suomalaiseen kansanmusiikkiin 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

4. luokka 

 Opitaan oman äänenkäytön ja melodiasoitinten avulla hahmottamaan säveltason 
vaihteluita ja pyritään soivaan yhteislauluun 

 Tutustutaan moniääniseen lauluun kaanon-laulujen ja yksinkertaisten melodioiden 
avulla 

 Tutustutaan nuottikirjoitukseen musiikin merkintätapana: kokonuotti, puolinuotti, 
pisteellinen neljäsosanuotti, kokotauko ja puolitauko 

 Harjoitellaan säestystehtäviä ja yhteissoitto-ohjelmistoja ja keksitään omia rytmejä 
ja melodioita 

 Tutustutaan musiikin elementteihin (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri 
ja muoto) laajemmin 

 Monenlaisia musiikin kuuntelua erilaisia aktivointikeinoja käyttäen ja keskustelua 
musiikin luomasta tunnelmasta. 
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 monipuolinen erilaisten keho-, rytmi-, melodia-, sointusoittimien käyttö. 

 syvennetään improvisointia musiikillisen keksinnän keinoin 

 Tutustutaan vierasmaalaiseen klassiseen musiikkiin 
 Säveltapailun harjoitteita 
 Harjoitellaan Suomen suven avaus –lauluja 
 Suomalaisen kansanmusiikin laatuun ja äänimaailmaan tutustumista 
 tutustutaan erilaisiin kansanmusiikissa käytettäviin rytmi- ja jousisoittimiin 
 Kalevala-näytelmään liittyvää musiikin / äänimaailman tekoa 

 Kansanlauluja, työlauluja, lauluja vuodenajoista 

Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5.  luokan oppilas 

 Syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemusta sekä oppii tarkastelemaan ja 
arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä kriittisesti 

 Alkaa muodostaa suhdettaan musiikkiin ja havaitsee erilaisia 
ilmaisumahdollisuuksia musiikin keinoin.  

 Kokea musiikki myönteisenä asiana 
 Oppii lisää moniäänistä laulua 

 Oppii kuuntelemaan klassista ja kansanmusiikkia 
 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

5. luokka 

 Harjoitellaan nuottien ja muiden musiikillisten merkintöjen käyttämistä 
soittotehtävien yhteydessä: kuudestoistaosarytmit (ti-tiri, tiri-ti ja tiri-tiri) 

 Monenlaista musiikin kuuntelua ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja 
kulttuurisesti 

 Jatketaan yhteissoiton harjoittelua  

 Harjoitellaan yhteissoittoa valiten ryhmälle sopivia soittotehtäviä, omien ideoiden 
käyttö musiikin tekemisessä 

 Syvennetään musiikin ilmaisemista ja improvisaatiota musiikillisen keksinnän 
keinoin eri taiteiden tukemana, maalaus- musiikki- improvisaatio, ääni- rytmi- ja 
puheimprovisaatio 

 rytmiharjoituksia liikkuen, laulaen ja runoillen. 
 Lauletaan ja kuunnellaan erimaalaisia kansanballadeja  
 Laulaa moniäänisiä lauluja 
 Intervallien tunnistamista, kvinttiin saakka. 
 Musiikin terminologiaa mm.: da Cape, al fine, allegro, legato, C-avain, tahtimerkintä, 

oktaavi, kaksoiskorotus, kohotahti, konsertto jne 
 Varhaiskulttuurien musiikkiin tutustuminen (Intia ja Persia), Antiikin Kreikka 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6.  luokan oppilas 
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 Käyttää ääntään luonnollisesti ja ilmaisee itseään laulaen, soittaen ja liikkuen 

 Osaa soittaa rytmejä ja pieniä melodioita huilulla 

 Toimii vastuullisesti erilaisia soittimia käsitellessään ja palauttaa ne omalle 
paikalleen käytön jälkeen 

 Käyttää omia ideoitaan musisoidessaan  

 Kokee musiikin myönteisenä asiana 

 Oppii käyttämään musiikillisia peruskäsitteitä ja ymmärtää musiikin koostuvan eri 
elementeistä (rytmi, melodia, harmonia, dynamiikka, sointiväri ja muoto) 

 Ylläpitää ja laajentaa laulu- ja soitto-ohjelmistoa 
 tutustuu kitaransoiton alkeisiin 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

6. luokka 

 Kansantanssien kautta musiikki yhdistetään liikkeeseen 
 Soitetaan nuoteista. Harjoitellaan myös improvisointia huilulla ja muilla soittimilla. 
 Kansanlauluja ja balladeja  
 Murtosoinnut, intervallit, oktaavin kokemus, duuri- ja molliasteikot, vähennetyt 

soinnut, modaalinen sävelasteikko, kadenssi 
  Rinnakkaissävellajit, etumerkintöjen lukeminen,  
 Melodioiden transponoinnin idea 
 Musiikin historiaa 
 Musiikin ymmärtäminen taiteena 
 Ikäkauteen sopivaa musiikki aineistoa opiskelua. 1970-1980 lukujen iskelmä ja pop-

musiikki. Oppilas laajentaa samalla omaa lauluvarastoaan. osa kappaleista opitaan 
myös ulkoa.  

 Orkesterisoittimiin tutustumista 
 keskiajan musiikki 
 kitaran soiton alkeita 

 Musiikin keksinnän keinoin draaman ja improvisoinnin avulla eläydytään keskiajan 
tunnelmaan ja äänimaailmaan 
 tutustuu musiikin käyttöön mediassa 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7.  luokan oppilas 

 Musiikillisen ilmaisun osaaminen kehittyy ja lisääntyy osana musisoivaa ryhmää. 

 Oppii tarkastelemaan ja arvioimaan kriittisesti erilaisia ääniympäristöjä 

 Musiikin lajien ja tyylisuuntien tuntemuksen lisääntyminen 

 Musiikin teorian ymmärrys lisääntyy. Oppilas käyttää musiikkia ilmaisevia käsitteitä 
yhä lisää. 

 Innostuu musiikista ja saa aikaan luovan suhteen musiikkiin ja uskaltaa itse käyttää 
erilaisia ilmaisumahdollisuuksia osana musiikkia. 

 Vierailee jossain konsertissa tai kansanmusiikkitapahtumassa 
 Saa kokemuksia rytmin ja sykkeen yhteydestä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

7. luokka 

 Käytetään omaa ääntä monipuolisesti ja tutustutaan erilaisiin lauluperinteisin 
pääsääntöisesti yksiäänisen ohjelmiston avulla 

 Musisoidaan yhdessä käyttäen mahdollisuuksien mukaan eri soittimia: rumpuja, 
kitaraa, bassoa, kosketinsoittimia 
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 omat ideat musiikin tekemisessä 

 musiikillisen keksinnän keinoin eläydytään rock-musiikin historiaan, ryhmätyöt, 
draama, improvisaatio, tanssi 

 Kysymys- ja vastausballadeja 
 Duettoja ja pianosäestystä 
 Liedejä ja aarioita mukaan lukien oopperakatkelmat 
 Maailman musiikkia eri paikoista, oppilaiden mieltymyksiä kuunnellen 

 Rock-musiikin historia 
 Barokki aineistoja 
 Intervalleihin tutustumista kromaattisessa sävelasteikossa 
 Tutustuu bassoavaimeen 
 Tutustuu esseiden avulla säveltäjien elämäkertoihin 
 löytöretkiin ja alkuperäiskansoihin liittyvä musiikki  (Australia, Etelä-Amerikan ja 

Pohjois-Amerikan intiaanit) 
 renessanssimusiikki 

Vuosiluokka 8 

Murrosiän tuomat äänenkäytön erityispiirteet pojilla tulee ottaa huomioon musiikin 
opinnoissa. 
 

TAVOITTEET 8.  luokan oppilas 

 Ylläpitää musiikillisen ilmaisun eri alueiden osaamistaan. Hän jatkuvasti kehittyy 
osaamisessaan. 

 musiikin kriittinen tarkastelu ja ääniympäristöjen arvioiminen ja laajentaminen. 
Syventää tuntemustaan musiikin eri lajeihin ja tyyleihin. 

 Musiikin teoreettiset opinnot jatkuvat 

 Innostuu musiikista ja uskaltaa käyttää luovuuttaan musiikissa. 
 Vahvistaa jo opittuja asioita 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

8. luokka 

 Äänenkäyttöä ja ääni-ilmaisua kehittäviä harjoituksia. Lauletaan yksin ja ryhmässä. 
A capella lauluja, osa kappaleista opitaan ulkoa 

 tutustutaan suomalaiseen ja muiden maiden kansanmusiikkiin 

 opitaan käyttämään musiikkitermejä soiton ja kuuntelun yhteydessä 

 syvennetään rytmimusiikkiin tutustumista musiikillisen keksinnän keinoin, luoden 
omia rytmikaanoneita ryhmässä 

 käytetään omia ideoita musiikin tekemiseen 

 kuunnellaan musiikkia arvioiden ja havainnoiden 

 tutustutaan musiikkiteknologian käyttöön 
 Vanhoja moniäänisiä kansanlauluja, lauluja kuolemasta, kriittisiä lauluja, 

vahvarytmisiä lauluja, humoristisia lauluja ikäkauteen sopien.  
 Spirituaaleja, balladeja, liedejä pianon säestyksi (esim. Mendelsson, Brahms) 
 Melodramaattisia balladeja (esim. Schubert ja Die Winterreise) 
 Duurin ja mollin kontrasti 
 Esseitä muusikkojen elämäkerroista oppilaiden kiinnostuksen mukaan 
 Rytmistä ja melodista harjoittelua: erilaisia improvisaatioita 
 Kansallisaatteen musiikki Euroopassa ja Suomessa 

 Suomen sotiin liittyvä musiikki 
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Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9.  luokan oppilas 

 Innostuu musiikin kokemuksistaan  

 Jatkaa omien musiikillisten ideoiden kokeilua improvisoiden, säveltäen ja sovittaen 
esimerkiksi ääntä, laulua, soittimia liikettä ja musiikkiteknologiaa käyttäen 

 Yhteissoittotaitoja kehitetään yhä lisää. Kappaleiden valinnassa etsitään eri tyylejä 
ja lajeja edustavia kappaleita. Musisoidaan yksin ja ryhmässä. Löydetään erilaisia 
tyylilajeja musiikissa ja sovelletaan niitä yhteismusisointiin. Tutustutaan eri 
kulttuureiden musiikkiin 

 Äänenmuodostuksen harjoituksia 

 Monipuolista kuunteluohjelmistoa ja sen jäsentämistä ajallisesti, paikallisesti ja 
kulttuurisesti 
 oppii tunnistamaan omat musiikilliset mieltymyksensä ja perustelemaan ne. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

9. luokka 

 Musiikkiteoksia kuvaillaan, vertaillaan, arvioidaan ja luonnehditaan 
 Musiikinhistoriaa yhdistetään muihin historiallisiin tapahtumiin 
 Nykymusiikin ilmiöiden kokemista 
 Musiikin teoriasta: kaanonit, fuugat, sarjat, kantaatit, oratoriot, johdanto 

kontrapunktiin, homofonian ja polyfonian väliset erot,  
 Elämäkertoja  
 Konserttikäyntejä 
 Vieraskielisiä lauluja, äänenmuodostusta, ohjelmiston laajentamista 
 Yhteiskuoroon osallistumista 
 Yhteismusisointia (soitetaan itse ja kuunnellaan toisten esityksiä) 

 maailman musiikkia eri kulttuurien kautta 

 eri säveltäjille luonteenomaisten musiikin piirteiden erottaminen 
 improvisaatioharjoituksia: sovitus- ja sävellyskokeiluja musiikillisen keksinnän 

keinoin 
 omat äänimaailmat ja tunnelmat 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilas 
- Osallistuu yhteislauluun ja osaa laulaa rytmisesti oikein sekä melodialinjan 

suuntaisesti 
- Hallitsee jonkin rytmi-, melodia- tai sointusoittimen perustekniikan niin, että pystyy  

osallistumaan yhteissoittoon 
- Osaa kuunnella musiikkia ja tehdä siitä havaintoja sekä esittää perusteltuja 

näkemyksiä kuulemastaan 
- Osaa kuunnella sekä omaa että muiden tuottamaa musiikkia niin, että pystyy 

musisoimaan yhdessä muiden kanssa 
- Tunnistaa ja osaa erottaa eri musiikin lajeja ja eri aikakausien ja kulttuurien 

musiikkia 
- Tuntee keskeistä suomalaista musiikkia ja musiikkielämää 
- Osaa käyttää musiikinkäsitteitä musisoinnin ja musiikin kuuntelun yhteydessä 
- Osaa käyttää musiikin elementtejä rakennusaineina omien musiikillisten ideoidensa 

ja ajatustensa kehittelyssä ja toteutuksessa.  
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7.16 KUVATAIDE 

Kuvataiteen opetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja 
eettisen tietoisuuden kehittymistä. Sillä pyritään myös antamaan valmiuksia oppilaan 
oman kuvallisen ilmaisun kehittämiseen ja synnyttämään oppilaalle henkilökohtainen 
suhde taiteeseen.  
 
Kuvataiteen opetus idea ja metodi steinerkouluissa poikkeaa jonkin verran peruskoulun 
painopisteistä. Kuvataidetta opetetaan steinerkouluissa taiteen itsensä vuoksi, osana 
tunnekasvatusta, vaikka sillä on myös esittävä tehtävä. Fyysisen maailman tunteminen 
tekee meistä kyvykkäitä, mutta taidetta tehdessään ihminen toimii luovan, itseään 
ilmaisevan vapauden alueella, jossa hänellä ei ole valmista kohdetta. Kaikessa 
taiteellisessa toiminnassa oppilaat pääsevät kokemaan omaa sisäisyyttään vaikka 
harjoitustyöt ovatkin ohjattuja. Kuvataiteen ja etenkin maalauksen tunneilla oppilas kokee 
vahvasti tunne-elämän alueella olemisen, jolla hänen itsetuntonsa vahvistuu ennen 
kaikkea kokemisen ja tekemisen prosessissa. Lopputuloksellakin on merkitystä mutta se 
on oppilaan tasapainoisen kasvun kannalta vähäisempi kuin itse kuvan synnyttämisen 
tarjoama tapahtuma. Kuvataiteessa menetelmä yhdistyy sisältöön ja vaikuttaa sinänsä 
kasvattavasti.  
 
Vesiväreillä maalataan kerran viikossa sille varatulla ajalla. Kuvataiteen tunneilla on 
tärkeää hiljaisuus, hiljainen työskentely ja kiireetön ilmapiiri, jotka mahdollistavat 
kuvataiteen kasvatukselliset tavoitteet, pitkäjänteisen työskentelyn ja lisäksi alaluokilla 
auttaa vakiinnuttamaan valmisteluun ja päättösiivoukseen liittyvät työskentelytavat. 
 
Luokilla 1-8 kuvataide on osittain integroitu jaksoittain kulkevien pääaineiden opetukseen 
ja kuuluu tavallisesti luokanopettajan opetusaineisiin. Esittävää ja kuvittavaa piirtämistä 
oppilas oppii jatkuvasti lähes kaikkien aineiden opetuksen yhteydessä koska kuvittaminen 
ja erilainen mallista piirtäminen on osa opetusta kaikissa aineissa. Kuvataiteellinen metodi 
on keskeinen steinerpedagoginen väline tehdä opetettava aines eläväksi ja 
kokemukselliseksi, jolloin oppiminen on kokonaisvaltaisempaa, aisteja ruokkivaa ja näin 
ravitsee lasta myös tunne-elämän alueella. 

Muotopiirrustus 

Muotopiirustus on steinerkoulujen oma oppiaine. Muotopiirustuksessa oppilas harjoittelee 
havainnointia niin, että hänen ajattelunsa johtaa havainnon muuttamista ulkoiseksi 
kuvaksi. Muotopiirustuksessa piirretään myös geometrisia muotoja ja sisältää näin osia 
matematiikasta. Kuvataide on sisällä useimmissa oppiaineissa mistä syystä on vaikea 
kuvata mitään tarkkaa tuntimäärää tuntijakokehyksessä. Kuvataiteen määrä 
kokonaisopetuksessa on kuitenkin kohtalaisen suuri. 

Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

 



 

Joensuun steinerkoulu 

187 

 

Arviointi  

Kuvataiteen arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta luovaan kuvalliseen ilmaisuun. 
Opettaja ohjaa oppilaita työskentelyn aikana ja antaa positiivista palautetta edistymisestä. 
Alaluokilla valmiit työt asetetaan esille ja niitä katsellaan ja tutkitaan yhdessä ja nostetaan 
esiin töissä esiintyviä asioita. Yhdessä töitä ei arvostella. 
 
Myös yläluokilla töitä tarkastellaan ja niitä arvioidaan yhdessä. Luokan yhteinen tarkastelu 
opettaa jokaista arvioimaan objektiivisemmin myös omaa työtään. Mielenkiinto pyritään 
pitämään ilmiön ja kuvan suhteessa. On tärkeää ottaa tarkasteluun mukaan kaikkien 
oppilaiden kuvat yhdenvertaisina. Myös vaatimaton kuva opettaa, koska se vaatii katsojaa 
aktiivisesti korjaamaan mielessään kuvaa.  
 
Koko kouluajan, aina ensimmäiseltä luokalta alkaen ikätasolle sopivalla tavalla oppilaat 
arvioivat omaa työskentelyprosessiaan ja valmista työtään. Tällä pyritään vahvistamaan 
oppilaan itseohjautuvuutta. 
 
Yläluokilla kuvataiteen arvioinnissa huomioidaan myös taidehistorian tuntemus.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit 
.Kuvataiteen arvioinnissa huomio kiinnitetään koko työskentelyprosessiin. Arvioinnissa 
painotetaan työskentelytaitoja, työn siisteyttä, tekniikoiden hallintaa ja luovaa ilmaisua.1-6-
luokilla opettaja antaa kuvataiteesta sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. 7-9-luokilla oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin.  

Vuosiluokka 1 

 Lapsen aistit heräävät värien kokemiseen erityisesti maalatessa. Lapsi oppii 
tunnistamaan itsessään värin herättämiä tuntemuksia ja liikkeitä ja tutustuu sitä kautta 
omaan henkiseen olemukseensa. Opettaja johdattelee oppilaansa tavallisesti tarinalla 
harjoittelemaan värien luonteiden ja niiden välisten suhteiden löytämistä ja harkitsee 
tilanteen mukaisesti teknisen ohjauksen tarpeen ja tavat. Perusväriharjoituksista 
edetään muun opetuksen tunnelmien kuvaamiseen väristä käsin. 

 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, 
mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun 
taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden 
asettelua 

 oppii eri materiaalien ja työvälineiden tuntemusta 

 harjoittelee kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja  

 harjaantuu tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä  

 opettelee havainnoimaan ja huomaamaan ympäristössään esteettisiä asioita 
 oppii käyttämään ja hoitamaan maalaus- ja piirustusvälineitä asianmukaisesti 
 tottuu tunnistamaan maalaamalla värien herättämiä tunnelmia ja omia tunteitaan ja 

oppii kuvailemaan niitä jälkitarkastelussa 
 syventää kuvaamataiteella muussa jakso-opetuksessa opittua ainesta 
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KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 1. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, rytmi, väri, muoto, tila, 
liike, aika ja viiva 

 Maalaus, piirustus, muovailu ja rakentelu, kollaasit, painanta, 
huovutus 

 havaintojen, omien tunteiden, ajatusten ja mielikuvien 
muuttamista kuviksi  materiaali-, tekniikka- ja 
aihevalinnaisuus 

 Piirtäminen 
 mehiläisvahavärit  (puikot ja palikat) 
 aiheet liittyvät kiinteästi jakso-opetukseen ja 

kertomusaineistoon, omien mielikuvien muuttaminen 
kuviksi 

 muoto väripintojen avulla 
 vuodenajat ja juhlat 

 Vesivärimaalaus: 
 ”märkää-märälle” -tekniikka 
 Tutustutaan perusväreihin väritarinoiden avulla 
 värien välille harmonioita ja jännitteitä 
 pyritään pois esittävyydestä ja ääriviivasta 
 satutunnelmia, omien mielikuvien muuttamista kuviksi 

 Muotopiirustus: 
 harjoituksia pystysuorin, vaakasuorin ja vinoin viivoin; 

suoria, teräviä ja tylppiä kulmia; tähtimuotoja, kolmioita, 
neliöitä ja muita säännöllisiä muotoja 

 piirretään kuperia ja koveria kaaria, aaltoja, ympyröitä, 
ellipsejä, spiraaleja jne. 

 piirretään jatkuvia kuvioita ja sarjoja 
 integrointi geometrian opetukseen 

 Kollaasit:  

 erilaiset paperit ja pahvit.  

 Taittelu, revintä, leikkaus, liimaus sommittelu 

  vuoden juhliin liittyvät kortit 
 lyhdyt 

 Painanta 

 luonnonmateriaaleilla painanta 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 yhteistä keskustelua ja tarkastelua tehdyistä taidekuvista 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Luontoon tutustumista ja kuvaamista ja sen rakentamista 
pienoiskoossa 

 muovailuvaha, hiekka, tikut, luonnon materiaalit  
 vuodenaikapöydän rakentaminen 
 maataide 

 Hahmojen ja esineiden tarkastelua ja kolmiulotteista 
rakentamista: 

 Muovailu ja huovutus:  
mehiläisvahasta ja villasta kolmiulotteisia esineitä ja 
hahmoja liittyen pääaineeseen, satuihin, juhliin ja 
vuodenaikoihin 
 savi: massan tiivistäminen, peukalointi 
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Media ja kuvaviestintä  satujen kuvittaminen kuullun perusteella  omat mielikuvat 
näkyväksi 

Vuosiluokka 2 

 Oppilas etsii tasapainoa, harjoittelemalla vasemman ja oikean puolen symmetrian 
toteuttamista. Värien käytössä hän harjoittelee objektiivisuutta niin, että väri saa itse 
ohjata harmonioiden syntymistä, johon osallistumalla oppilas oppii värien vaikutusta 
toisiinsa. 

  

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 

 oppii kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja: havaintojen tekoa, 
mielikuvien prosessointia, kuvittelun, keksimisen ja luovan ongelmanratkaisun 
taitoja, esteettisten valintojen tekoa ja niiden perustelua sekä omien tavoitteiden 
asettelua 

 oppii eri materiaalien ja työvälineiden tuntemusta 

 harjoittelee kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taitoja ja materiaalien tuntemusta 

 harjaantuu tarkastelemaan omia ja toisten tekemiä kuvia ja keskustelemaan niistä 
sekä oppii huomaamaan ja arvostamaan erilaisia näkemyksiä ja tapoja  

 opettelee havainnoimaan ja huomaamaan ympäristössään esteettisiä asioita 

 keskustelee median ja pelien maailmasta.  
 harjoittelee kuvallisen ilmaisun perustaidoista erityisesti täydentämistä, symmetriaa 

ja kahtiajakautumista 
 harjaantuu tuntemaan ja tuottamaan väriharmonioita 
 oppii ilmaisemaan kuulemaansa ja oppimaansa kuvien avulla  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 2. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, rytmi, väri, muoto, tila, 
liike, aika ja viiva: 

 Maalaus, piirustus, muovailu ja rakentelu, kollaasit, painanta, 
huovutus 

 havaintojen, omien tunteiden, ajatusten ja mielikuvien 
muuttamista kuviksi  materiaali-, tekniikka- ja 
aihevalinnaisuus 

 Vesivärimaalaus 
 maalaamista nestemäisillä vesiväreillä kostealle 

pinnalle 
 luonteelliset värisoinnut (punainen–keltainen, keltainen–

–sininen, sininen–punainen, oranssi–vihreä, vihreä–
violetti, violetti-oranssi) 

 täydentävät värisoinnut (punainen–vihreä, keltainen–
violetti, oranssi–sininen) 

 luonteettomat värisoinnut (keltainen–oranssi, oranssi–
punainen, punainen–violetti, violetti–sininen, keltainen–
vihreä, sininen–vihreä) 

 vaihtamisharjoitukset: keskellä oleva väri vaihdetaan 
komplementtiväriksi ympäröivien värien jäädessä 
ennalleen; lopuksi vaihdetaan ympäröivät värit 
keskimääräisen pysyessä ennallaan; harjoituksen 
aiheena ovat lasten yksilölliset kuvat 

 Piirtäminen  
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 piirretään maalaten vahaväreillä opetuksen 
aihepiireistä, lähtökohtana väri muodon hahmottuessa 
vähitellen työn kuluessa 

 vapaassa piirtämisessä oppilas työstää kokemaansa ja 
näkemäänsä ja mielikuviaan kuviksi 

 vuodenajat ja juhlat 
 Muotopiirustus 

 peilaamista pystysuoran symmetria-akselin suhteen ja 
muodon kahtia jakamisen ja jakautumisen avulla muotojen 
symmetriaa ja täydentämistä; kaarevien ja kulmikkaiden 
muotojen rytmistä toistamista 

 integrointi geometrian opetukseen 

 Kollaasit:  

 erilaiset paperit ja pahvit.  

 Taittelu, revintä, leikkaus, liimaus sommittelu 

 vuoden juhliin liittyvät kortit ja askartelut 
 lyhdyt 

 Painanta 

 oman leimasimen valmistaminen  leimasinpainanta 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 taidekuvien tarkastelua: 
 piirrettyjä kuvia ja varsinkin maalauksia katsellaan ja 

tarkastellaan, asetetaan näyttelyksi. Kuvista keskustellaan 
ja nostetaan esille eri asioita. 

 Opetellaan lukemaan kuvien omaa kieltä arvioimatta 
mitenkään tekijän taitoja tai kuvan taidokkuutta. 

 taidekuvat ja veistokset mielikuvien ja keskustelun 
herättäjinä 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Luontoon tutustumista, kuvaamista ja sen rakentamista 
pienoiskoossa  

 vuodenaikapöydän rakentaminen, luonnonmateriaaleilla 
rakentaminen, pienoismallit 

 maataide 

 Hahmojen ja esineiden tarkastelua ja kolmiulotteista 
rakentamista: 

 Muovailu ja huovutus: mehiläisvahasta ja villasta 
kolmiulotteisia esineitä ja hahmoja liittyen 
pääaineeseen, satuihin, juhliin ja vuodenaikoihin 

 Yksinkertaisten muotojen vuoleminen pehmeähköistä 
materiaaleista (tuore puu, kaarna) 

 taikataikina: kaulintekniikka, pinnan käsittely, koristelu 

Media ja kuvaviestintä  tarinat kuvaksi, kuvan ja tekstin yhdistäminen  sarjakuva 
 satujen ja pääainetuntien sisällön kuvittamista ja kirjoittamista 

vihkoihin 
 luokkalehden teko  (integrointi äidinkieleen) 

Vuosiluokka 3  

 Kolmannella luokalla (noin yhdeksän vuoden iässä) lapsi alkaa kokea vahvasti itsensä 
ja ulkopuolisen maailman erillisyyden. Vastauksia ja tunnetilaan helpotusta antavat 
kertomukset maailman luomisesta ja maailman muokkaaminen ja rakentaminen 
ihmistyöllä. Aiheita käsitellään runsaasti myös kuvataiteen keinoin, mm rakentamalla 
konkreettisesti lasten itsensä suunnittelema rakennelma. 
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TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 oppii edelleen kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja 

 harjoittelee muodon antamista omille mielikuvilleen, tunteilleen ja kokemuksilleen 

  kehittyy kuvan tekemisen ja tilan rakentamisen taidoissa ja materiaalien 
tuntemuksessa 

 harjoittelee kuvien tarkastelun yhteydessä kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä ja 
oppii arvostamaan erilaisia näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä 

  tuntemaan oman kulttuurinsa kuvallista perinnettä, suomalaista rakennusperinnettä 
sekä arkkitehtuuria ja muotoilua 

 arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 

 tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään 

 Oppii erottelemaan todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja 
 oppiin tuntemaan perusvärien ja sekoitevärien syntymisen ja luonteen 
 piirtämään symmetrisiä kuvioita 
 oppii yhteistyötä ja rakentamisen taitoa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 3. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 Kuvasommittelun perusteita: tasapaino, rytmi, väri, muoto, tila, 
liike, aika ja viiva: 

 Maalaus, piirustus, muovailu ja rakentelu, kollaasit, painanta 

 havaintojen, omien tunteiden, ajatusten ja mielikuvien 
muuttamista kuviksi  materiaali-, tekniikka- ja 
aihevalinnaisuus 

 Vesivärimaalaus 
 luomiskertomus ja muun opetuksen sisältöjä.  
 värin lisäksi myös hahmojen hahmottelemista 
 valööri: värien syntyminen valon ja pimeyden välissä. 
 vuodenajat ja juhlat 

 Piirtäminen 
 pää-aineiden kuvittaminen ja opitun asian syventäminen 
 omat aiheet: havainnoista/ mielikuvista kuvaksi 
 vuodenaikoihin ja juhliin liittyvät työt 

  Muotopiirustus 
 virtaavat muodot ovat entistä monimutkaisempia ja 

vaihtelevampia 
 harjoituksina myös erilaisia spiraaleja ja toisiaan 

myötäileviä muotoja. 
 viivasymmetriat ja vapaammat symmetriaharjoitukset. 

Nelisymmetriaharjoituksiin voidaan yhdistellä pysty-, 
vaaka ja vinosymmetrioita.  

 vertikaalista ja horisontaalista peilautumista.  
 säännöllisiin monikulmioihin perustuvia muotoja. 
 yksinkertaisia muotojen muunnoksia, täydentämistä, 

vastaavuuksia ja vastakohtaisuuksia. 
 integrointi geometrian opetukseen 

 Kollaasit:  
 juhliin liittyvät askartelut 

 Painanta 

 sablonin tekeminen ja käyttäminen 
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Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 museovierailu 
 perinteisiin käsityöammatteihin ja käsityövälineisiin 

tutustumista 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 perinnerakennuksiin tutustumista ja niiden kuvaamista 
 oman pienoismallitalon rakentaminen kesätehtävänä 

luonnonmateriaaleista  (materiaali ja tekniikka valinnaisuus) 
 oikean pienen rakennuksen rakentaminen yhteistyöprojektina 

Media ja kuvaviestintä  Median ja mainonnan keinojen ja viestien tarkastelua: 
faktaa/fiktioita 

 keskustelua tietokonepelien ja elokuvien maailmasta ja 
vaikutuskeinoista sekä niiden kriittistä tarkastelua ja vertailua 
oikeaan elämään. 

 todellisuus ja kuvitteellisuus: satukuvat – uutiskuvat 

 yhteinen elokuvakokemus  keskustelua ja jatkotyöstöä 

Vuosiluokka 4 

 Neljännellä luokalla oppilaan opetus kääntyy vahvemmin ulkomaailman 
havaitsemiseen ja aistien tarkkaan käyttöön. Opetuksen sisällöt tarjoavat aiheita sekä 
maalaamiseen, piirtämiseen että muovailemiseen. Muotojen piirtämisessä tähän 
saakka opittua opitaan käyttämään myös valon, varjon, liikkeen ja etäisyyden 
alustavaan kuvaamiseen. 

 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 harjoittelee edelleen kuvallisessa ilmaisussa tarvittavia taitoja ja tietoja ja 
materiaalien tuntemusta 

 harjoittelee muodon antamista omille mielikuvilleen, tunteilleen ja kokemuksilleen 

 harjoittelee kuvataiteen peruskäsitteiden käyttöä sekä arvostamaan erilaisia 
näkemyksiä taiteesta ja kuvallisesta viestinnästä 

 oppii tuntemaan oman kulttuurinsa ja omassa kokemuspiirissään olevien vieraiden 
kulttuurien kuvallista perinnettä, nykytaidetta, suomalaista rakennusperinnettä sekä 
oman kotipaikkakuntansa tärkeitä rakennuksia ja luonnon ympäristöä, arkkitehtuuria 
ja muotoilua 

 arvioimaan ympäristönsä esteettisiä arvoja, viihtyisyyttä ja toimivuutta 

 tarkastelemaan eri medioiden merkitystä omassa elämässään ja ymmärtämään 
todellisen ja kuvitteellisen maailman eroja 

 oppii käyttämään piirtämistä yhtenä työvälineenä opetuksen sisältöjen kuvaamisessa 
ja mielikuvien muodostamiseen luetusta ja kuullusta kirjoittamisen rinnalla ja apuna 

 oppii tavoittamaan olennaista piirtäessään ja maalatessaan yksinkertaisia muotoja  
 oppii ilmaisemaan kuvissa ja muodoissa valoa, varjoa ja liikettä sekä edessä ja 

takana olevaa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 4. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 Maalaus, piirustus, muovailu ja rakentelu, kollaasit, painanta  

 havaintojen, omien tunteiden, ajatusten ja mielikuvien 
muuttamista kuviksi  materiaali- ja aihevalinnaisuus 

 Vesivärimaalaus 
 pääaineiden sisällöt 
 eläinmuodot: nostetaan esiin väreistä ja niiden 

vuorovaikutuksesta. 
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 Luontoaiheet: puut, yksinkertaiset maisemat (kukkulat, 
vuoret, taivas ja pelto 

 yksinkertaisia rakennuksia (linna, kirkko, maatila, lato) 
 väriharmonioita ja väritunnelmia erilaisista lähtökohdista 

käsin mm. maalaamalla värilliselle pohjalle.  
 valööri, valo, varjo 

 omat aiheet: havainnot/mielikuvat/ tunteet kuviksi  

 Piirtäminen  
 aiheita tarustoista, kuten kelttien, viikinkien ja muidenkin 

kansojen esineistöstä ja elämästä  
  Erilaiset köydet, punokset, palmikot ja solmut sekä 

niiden muodostamat kuviot. Puunoksien ja solmujen yli- 
ja alikulut opitaan kuvaamaan varjostuksin. 

 pinnan täyttäminen eri tavoin 

 pääaineisiin,vuodenaikoihin, juhliin liittyvät aiheet, omat 
aiheet 

 Kollaasit:  

 juhliin liittyvä askartelu 

 paperin pujottelu 
 Muotopiirustus 

 Muotojen muuntumista ja symmetriaa jatketaan 
aikaisempaa vaativammin harjoituksin. 

 integrointi geometrian opetukseen 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 Opetellaan katsomaan esineen ja piirroksen vastaavuutta sekä 
arvioimaan kunkin oppilaan erilaista näkökulmaa kuvattuun 
esineeseen  

 taidemuseo/taidenäyttely vierailu 

 Suomen kultakauden mestareiden töihin tutustumista, 
 Kalevala, historia 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Luontoon ja rakennuksiin tutustumista ja niiden kuvaamista 
 Kolmiulotteisia muotoja erityisesti savesta. Aiheet saadaan 

opetussisällöistä  
 karttoja oman luokan pohjapiirroksesta, kotikaupungista ja sen 

ympäristöstä: maantieteellisille piirteille taiteellinen 
kokonaishahmotus. 

 kotiseudun kulttuuriset, arkkitehtoniset ja taiteelliset 
maamerkit. 

 lähiympäristön viihtyvyys: esineet, maisemat 

Media ja kuvaviestintä  sarjakuva: kuvakoot ja kuvakulmat ilmaisussa 

Vuosiluokka 5 

 Maalausharjoitukset liitetään nyt luonnossa ja erityisesti kasveissa vaikuttaviin 
vastakkaisiin voimiin: auringon valon ja maiseman pimeyden ilmenemiseen 
väreissä. Maalauksen aiheet voidaan liittää jälleen jakso-opetuksessa meneillään 
olevaan opetukseen. Kasvimaailman ilmiöiden laadullisuuden etsiminen 
maalaamalla syventää erityisesti kasvien oppimista biologiassa. Piirtämisessä 
tavoitellaan jo kuvaamisen tarkkuutta, jota harjoitellaan erityisesti vapaan käden 
geometriapiirustuksissa. 
  

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan kuvailmaisun keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja 
välineistöä sekä oppii käyttämään niitä tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan 

 oppii nauttimaan omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa 
ilmaisusta kuvallisesti sekä ymmärtämään taiteen tapoja käsitellä ja ilmaista elämän 
ilmiöitä 

 harjaantuu arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten 
sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä 

 harjoittelee tuntemaan kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja  

 oppii työskentelemään itsenäisesti ja yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa 
 oppii tunnistamaan värien eroja ja käyttämään värien vivahteita 
 alkaa valita tarkoituksenmukaisen maalaus- ja piirtämistavan eri kuviin 
 oppii itse arvioimaan milloin kuva on valmis 
 oppii geometriapiirtämistä  

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 5. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 kuvallisen ajattelun ja kuvasommittelun syventämistä 

 omien havaintojen, ajatusten, tunteiden ja mielikuvien ilmaisua 
kuvallisin keinoin  materiaali- ja tekniikkavalinnaisuus 

 maalaus, piirustus, taidegrafiikka, kirjoitus, kollaasi, muovailu 
 oppiaineiden (historia, maantieto, biologiassa erityisesti 

kasvien muodonmuutos) sisältöjen syventämistä 

 Vesivärimaalaus 
 kaikki väriympyrän värit sekä sen ylittävät sekoitetut 

värit, kuten ruskea, harmaa ja turkoosi 
 värien hienoimmat erottelut ja sävyt 
 karttakuvien tekemistä maalaamalla: oikeat mittasuhteet  
 kasvit 

 Piirtäminen 
 Kasvien muodonmuutoksen piirtäminen  
 Karttojen piirtäminen  
 omat aiheet 
 pääaineisiin, vuodenaikoihin ja juhliin liittyvät aiheet 

 Muoto- ja geometriapiirustus 
 muodonmuutossarjat ja monisymmetriat sekä 

tasapainoharjoitukset  
 geometriset piirtämisharjoitukset vapaalla kädellä  

integrointi geometrian opetukseen 

 Taidegrafiikan alkeita 

 monotypia 

 Kirjoitus 

 kuvan tekstittäminen 

 Kollaasi 

 erilaisia liimattavia materiaaleja ja pinta-struktuureita 
sommittelun työvälineenä 

 Muovailu ja rakentelu 

 muoto- ja tilatajun kehittäminen, 3-uloitteisten 
rakentelutaitojen syventäminen 

 kipsinaamio  (Kreikan historia) 
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 Maalausten ja piirrettyjen kuvien jälkitarkastelussa 
kiinnitetään huomiota tapoihin, joilla oppilaat ovat 
päätyneet värieroihin.  

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 Taidehistoria:  
 muinaisten kulttuurien taideaarteet: piirtäminen, muovailu, 

tunnistaminen 
 katsotaan taidekuvia ja tunnistetaan niiden kuvaamia 

asioita ja ilmiöitä, esim. antiikin Kreikan rakennuksia, 
patsaita, pylväitä ja esineistöä. 

 retket ja museovierailut ajankohtaisen aiheen mukaan 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 luonnon tarkastelua, arkkitehtuuriin ja tyylipiirteisiin 
tutustumista: 
 Muotoilu:  (pääasiassa savi, mutta myös muita materiaaleja 

esim paperimassa) Aiheet liittyvät pääaineisiin/ juhliin/ 

 tilan rakentaminen 
 Luokkanäytelmän lavastuksen toteuttaminen  

Media ja kuvaviestintä  Mainoskuva, juliste, mainonnan keinot 
 näytelmän julisteet ja mainokset. 

 Kuvakerronta: sarjakuvan erityispiirteitä 

Vuosiluokka 6  

 Oppilaan tietoisuuden muuntuminen edellyttää myös kuvataiteen opetukselta 
siirtymistä tarkkoihin havaintoihin ja mielikuvien muodostamiseen ulkoisesta 
todellisuudesta, jota kuvataan projektion ja varjostuksen avulla.  

 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

 kehittyy kuvailmaisussaan 

 nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisusta 
kuvallisesti sekä ymmärtää taiteen tapoja käsitellä ja ilmaista elämän ilmiöitä 

  harjoittelee tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä 
esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta 

 oppii ymmärtämään taiteellisen prosessin ominaislaatua kerratessaan ja 
keskustellessaan oman ja toisten työskentelyn vaiheista 

  oppii hyödyntämään kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, 
tiedon hankinnan ja elämysten lähteinä 

 oppii yhdistämään omissa kuvissaan kauneuden toteutustapaan 
 oppii tekemään tarkkoja havaintoja ja hyödyntämään niitä kuvaamisessa 
 oppii kuvaamaan muotojen kolmiulotteisuutta 
 tutustuu erilaisiin tekniikoihin ja oppii kokeilemalla niiden soveltamista ilmaisuunsa 
 oppii käyttämään harppia ja viivainta myös kuvallisena välineenä 
 oppii luomaan kuviinsa erilaisia tunnelmia ja vaikutelmia (etäisyys, aamu/ilta, 

liike/staattisuus), joita syntyy valon ja pimeyden vuorovaikutuksessa 
 oppii tuntemaan värin ja tekniikan mahdollisuuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 6. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 Kuvallisen ajattelun ja sommittelun perusteiden syventämistä. 

 Havaintojen, ajatusten, tunteiden ja mielikuvien kuvallinen 
ilmaisu  materiaali- ja tekniikkavalinnaisuus 

 maalaus, piirustus, taidegrafiikka, kirjoitus, kollaasi, muovailu ja 
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rakentelu 

 Maalaus: 
 tarkempaa mallin havainnointia: varjoja ja valoja -> 

syvyysvaikutelma 
 kolmesta perusväristä esiin harmaa ja musta 
 kuultomaalaus, kerroksellinen vesivärimaalaustekniikka. 

Voidaan käyttää kasviopissa, erityisesti puiden 
kuvauksissa sekä kiviopin aiheissa. 

 Piirtäminen 
 Esinepiirustuksessa pyritään myös työskentelemään 

aikaisempia vuosia tietoisemmin.  
 siirrytään viivasta tasoihin ja muotoihin, jotka tulevat 

näkyviksi valon ja varjon vuorovaikutuksessa ja 
jännitteessä. (fysiikka)  

 hiilellä ja kynällä erilaisia varjostustekniikkoja 
 pääjaksoihin, vuodenaikoihin, juhliin liittyvät aiheet, 

omat aiheet 
 Muotopiirustus  

  edelleen metamorfoosien tarkastelua. 
  geometrinen piirtäminen harpin avulla, integrointi 

geometrian opetukseen 
 pallo-, lieriö-, kuutio- ja kartiomuotoja. 

 Taidegrafiikan alkeita 

 kohopainanta 

 Kirjoitus 

 fantasiakirjaimet 

 Kollaasi 

 väripaperimosaiikki 

 aikakausilehtien väripinnat ja kuvat työmateriaaleina 

 Muovailu ja rakentelu 

 esinesuunnittelua esim rautalangasta 
 Työprosessiin liitetään edelleen jälkikäteen töiden tarkastelu.  

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 Taiteen historia 
  historian opetuksen yhteydessä 
  Rooman ja keskiajan taide ja kulttuuri.  
 aiheeseen liittyvää piirtämistä. 

 Museo- ja kuvataidenäyttelyitä mahdollisuuksien mukaan 

 Taiteeseen ja taiteilijoihin voidaan tutustua myös kirjallisuuden 
avulla ja esitelmiä pitäen 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Luonnon ja rakennetun ympäristön vuorovaikutus, 
rakennusperintö, ympäristön muuttuminen rakentamisen 
myötä 
 Rooman ja keskiajan historia: kaupungit, luostarit ja 

maaseutu kuvataiteen aineistona. 

 Arkkitehtuuri ja muotoilu (kemia)  
 erilaisten kivien käyttö rakentamisessa ja ympäristön 

muodostamisessa 
 jalokiville ominainen muotoilu mm. koruissa. 

Media ja kuvaviestintä  Kuvan käyttö mediassa: Sanomalehtiviikolla tutustutaan 
viestinnän ja mainonnan kuvien käyttöön. 

 Graafinen suunnittelu, kuvan ja sanan yhdistäminen, 
typografia ja taitto 
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 Koulun tiedotelehti ” Lyhdyn” tekoon osallistuminen/ luokkalehti 

 integrointi äidinkieleen  

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 kehittää ja monipuolistaa kuvailmaisuaan: käyttää eri tekniikoita ja materiaaleja 
omassa työskentelyssään 

 nauttii kuvallisesta ilmaisusta ja tiedostaa prosessin sekä osaa arvioida omaa 
työtään ja kehittää taitojaan haluttuun suuntaan 

 tottuu vaativiin, myös pitkäjänteisyyttä edellyttäviin tehtäviin ja keskittyy 
työskentelyssään  

 hyödyntää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon 
hankinnan ja elämysten lähteinä 

 harjaantuu työskentelemään yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa 

 harjaantuu tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä 
esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta 

 alkaa tunnistaa historiallisia kuvataiteilijoita tyylin perusteella 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 7. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 edellisten vuosien sisältöjen syventämistä, uusien tekniikoiden 
ja materiaalien käytön harjoittelua 

 kuvataiteen tyylejä ja symboliikkaa omassa kuvailmaisussa 

 omien havaintojen, ajatusten ja mielikuvien työstämistä 
kuvallisin keinoin  vapaavalintaiset tekniikat ja materiaalit 

 maalaus, piirustus, kirjoitus, muovailu ja rakentelu, valokuvaus 

 Maalaus 
 kerroksittain maalaus (kuultomaalaus) 
 Tussimaalaus  (maantiedon Aasia- jakso) 
 yhden värin harjoitukset: väriperspektiivi 
 luonnon valon ja varjon tarkentuvaa kuvaamista, mm. 

säätila, vuorokauden- ja vuodenaika yms. 

 Piirtäminen 
 valon ja varjon kuvaaminen :erimuotoiset kiinteät 

kappaleet, toisiaan lävistävät muodot ja taustat.  
 esineiden kiilto, heijastus ja läpinäkyvyys. 
 perspektiivipiirustus: keskeis-, vertikaali- ja 

horisontaaliperspektiivit (ns. lintu- ja 
sammakkoperspektiivit) sekä useampien katoamispisteiden 
perspektiivit. Havainnoidaan rakennuksia ja sisätiloja. 

  Tilataideteos yhteistyöprojektina 

 Kirjoitus 

 graffiti 
 Itsearviointia ja luokan yhteistä arviointia. Sen lisäksi voidaan 

tarkastella esim. taiteilijoiden pyrkimyksiä itse harjoiteltavilla 
alueilla. Tutkitaan esim. kuinka taiteilijat kuvaavat ihmisen 
tietoisuuden kehittymistä. 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 Taiteen historia  (integrointi historiaan) 
 taiteen muuttuminen keskiajan jälkeen ja renessanssiajan 

taide.  
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  teosten tunnistaminen ja analysointi 
 eri taiteilijoiden tyylejä ja teoksia.  

 Näyttely- ja taidemuseovierailut:  
 tutustutaan myöhemmän ja nykyisen ajan taiteeseen  

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Muotoilun päämateriaalina edelleen savi. Myös muita 
materiaaleja voidaan käyttää.  
 Muodon muuntuminen 
 Elollisen muodossa kuvataan liikepyrkimystä 

 arkkitehtuurin ja muotoilun ilmaisukeinoihin ja tyylipiirteisiin 
tutustumista  (integrointi historiaan): 
  rakentamisen kehittyminen ja muotokielen muuttuminen  
  piirretään ja mahdollisesti muovaillaan aikakauden 

rakennuksia. 

Media ja kuvaviestintä  Graafinen suunnittelu 
 Harjoitellaan kuvituksen entistä viestivämpää käyttöä 

omissa työvihkoissa ja kehitetään yleisasua 
asianmukaiseksi ja omaperäiseksi. 

 Valokuvaus: neulanreikäkamera (integrointi fysiikkaan) 
mahdollisuuksien mukaan myös digikameran käyttöä ja kuvan 
käsittelyä tietokoneella 

Vuosiluokka 8  

 Kahdeksannella luokalla tavoitteena on kehittää oppilaan arviointikykyä ja opettaa 
näkemään maalauksen mahdollisuuksia taidelajina. Oppilas työskentelee värin, 
tekniikan ja aiheen yhteen sovittamisen ongelmien kanssa Sekä maalaamisessa 
että piirtämisessä pyritään yhdistämään tekniikka kauneuteen. 

  

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 oppii käyttämään kuvailmaisun mahdollisuuksia tarkoituksenmukaisesti omassa 
ilmaisussaan 

 nauttii omien ajatustensa, havaintojensa, mielikuviensa ja tunteidensa ilmaisusta 
kuvallisesti sekä ymmärtämää taiteen tapoja käsitellä ja ilmaista elämän ilmiöitä 

 harjaantuu arvioimaan omaa ja toisten kuvallista ilmaisua ja työtapoja, kuten 
sisällöllisiä, kuvallisia ja teknisiä ratkaisuja, sekä käyttämään kuvataiteen keskeisiä 
käsitteitä 

 osaa hyödyntää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon 
hankinnan ja elämysten lähteinä 

 tuntee kuvallisen viestinnän ja vaikuttamisen keinoja ja harjoittelee käyttämään 
keskeisiä kuvaviestinnän välineitä omien ajatustensa ilmaisemiseen  

 osaa työskennellä yhteisön jäsenenä kuvataiteen projekteissa 

 oppii tarkastelemaan ja arvioimaan taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä 
esteettisestä ja eettisestä näkökulmasta 

 tutustuu taidehistoriaan ja kiinnostuu siitä oppii tunnistamaan taiteen piirteitä ja 
tyylejä 

 hallitsee värien käytön niin, että pystyy tuottamaan kaiken tarvitsemansa värit 
pääväreistä, myös ihonvärin 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 8. luokka 

Kuvailmaisu ja   kuvailmaisun taitojen kehittäminen ja niiden yhdistely luovasti 
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kuvallinen ajattelu ja esteettisesti  vapaavalintainen tekniikka /materiaali 

 maalaus, piirustus, kirjoitus, muotoilu 

 Maalaus: 
 kuultomaalaustekniikan harjoittelua 
 Tutkitaan ilmaisumahdollisuuksia maalaamalla samaa 

aihetta sekä ”märkää märälle” että 
kuultomaalaustekniikalla. 

 Luontotutkielmat, jotka synnytetään puhtaasti väreistä 
lähtien. Opetellaan muuttamaan mustavalkoisia tai 
valöörikuvia värillisiksi. 

 Piirtäminen  (puukynät, hiili, lyijykynä, tussi, pastelliliidut)  
 Tutkitaan vanhoja mestareita, esim. Düreriä, Leonardo da 

Vinciä ja Rembrandtia: jäljitellään ja työstetään vapaasti. 
 mittasuhteiden lainalaisuudet, kultainen leikkaus 
 ihmisen mittasuhteet, luonnoksia. 
  eläinten ja ihmisten luusto  (integrointi biologiaan). 

 kirjoitus 

 tekstaus 
 itsearviointia ja luokan yhteistä arviointia 

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 Rakentavaa taidekritiikkiä, analysointia. 

 Uuden ajan huomattavia taiteilijoita ja heidän töitään.  
 Taiteen tehtävä ihmiskunnan kehityksessä  

 Taiteilijan työhön tutustumista. Tietoverkon hyödyntämistä: 
 taiteilijakohtalot  (esitelmät taiteilijoista äidinkielessä) 
 Mestareiden työt: keskustelua taiteilijan havainnoista 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Muotoilun materiaalina pääasiassa savi  (myös muita 
materiaaleja) 
 luuston muotoja,  
 Ihmisen ilme- ja elekieli: kasvokarikatyyri 
 dramaattiset eleet (esim. suojeleva, tanssiva, nukkuva, 

syleilevä ele) 

 Tilan suunnittelu ja rakentaminen: 
 Luokan näytelmäprojekti: lavastus, funktionaalisuus, miten 

vähäisellä eleellä ja materiaalilla saadaan aikaan haluttu 
vaikutelma.  (integrointi äidinkieleen) 

Media ja kuvaviestintä  mainonnan kanavia ja ilmaisukeinoja: näytelmän 
markkinoinnin ja mainonnan suunnittelu ja toteutus  (integrointi 
äidinkieleen) 

 mainosten analysointia mediassa 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 
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 tuntee kuvailmaisun keskeisiä ilmaisutapoja, materiaaleja, tekniikoita ja välineistöä 
ja osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti  

 nautti kuvataiteen tekemisestä  

 osaa hyödyntää kulttuuripalveluja ja sähköisiä viestimiä oman työskentelyn, tiedon 
hankinnan ja elämysten lähteinä 

 osaa tarkastella ja arvioida taidetta, kuvaviestintää ja ympäristöä esteettisestä ja 
eettisestä näkökulmasta 

 oppii näkemään valon liikkeitä ja kuvaamaan niitä itsenäisesti havainnoiden 
 hallitsee piirtämistekniikan niin hyvin, että voi käyttää sitä välineenä sujuvasti 
 osaa päätellä valonlähteen sijainnin valon ja varjon perusteella näkemästään 

kuvasta tai asetelmasta 
 osaa muotoilla savesta perusmuotoja sujuvasti ja itsenäisesti 
 soveltaa omaa ajatteluaan kuvataiteen töiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

Kuvailmaisu ja 
kuvallinen ajattelu 

 maalaus, piirustus, grafiikka, kuvanveisto 

 kuvailmaisun taitojen syventäminen  
 mustavalkoinen maailma 
 valon ja varjon liike: kiiltoa, heijastusta ym. esineiden 

pinnoilla, myös niin, ettei valonlähde näy kuvassa 
 perspektiivipiirtämistä 
 jäljennöstyöt 
 välineinä mm lyijykynä, hiili, musta ja valkoinen paperi 

 Kuvanveisto eri materiaaleista: 
 plastisuus, tila, volyymi, massa 

 omaan merkitykselliseen kokemukseen pohjautuva projekti, 
työ, johon oppilas valitsee itse kuvallisen ilmaisutavan, 
materiaalin ja tekniikan. Tämän itsenäisen 
työskentelyprosessin aikana oppilas taltioi prosessiaan ja 
arvioi omaa työskentelyään ja projektin edistymistä ja 
onnistumista.  

Taiteen tuntemus ja 
kulttuurinen 
osaaminen 

 näyttely- ja museovierailuja mahdollisuuksien mukaan 
(suomalainen muotoilu, grafiikka) 

Ympäristöestetiikka, 
arkkitehtuuri ja 
muotoilu 

 Suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun tärkeimpiin edustajiin 
tutustuminen 

Media ja kuvaviestintä  yhteinen elokuvakokemus 

 elokuvan rakenteellista ja sisällöllistä analysointia 

 digitaalista kuvausta, kuvankäsittely 

 liikkuvan kuvan erityispiirteitä 

 lyhytfilmin tai animaation valmistaminen  (yhteistyö 9. luokan 
valinnaisen ilmaisutaidon ryhmän kanssa) 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Oppilas: 
- osaa ilmaista itseään kuvallisin keinoin 
- osaa käyttää kuvan rakentamisen keinoja ja kuvataiteen ja kuvallisen median keskeisiä 

materiaaleja ja työskentelytekniikoita 
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- osaa valita työskentelyssään tavoitteisiinsa sopivimpia materiaaleja ja tekniikoita 
- osaa selostaa kuvan tekemisen prosessia luonnoksista valmiisiin töihin 
- tunnistaa joitakin keskeisiä kuvataiteen ilmiöitä ja sijoittaa niitä ajalliseen ja 

kulttuuriseen yhteyteen 
- osaa tarkastella ja tulkita taiteen ja viestinnän kuvia 
- osaa hyödyntää taiteilijavierailuja, näyttely- tai museokäyntejä ja Internetin 

kulttuuripalveluja 
- osaa erottaa, arvioida ja arvottaa erilaisten ympäristöjen ja esineiden esteettisiä ja 

ekologisia ominaisuuksia 
- tuntee suunnittelu- ja muotoiluprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa niitä 

työskentelyssään 
- tunnistaa kulttuuri- ja tyylipiirteitä arkkitehtuurissa ja esineissä 
- osaa kuvaviestinnän ja mediateknologian perusteita: valokuvausta tai videokuvausta ja 

digitaalista kuvankäsittelyä sekä graafista suunnittelua 
- osaa analysoida mediaesitysten sisältöjä, rakennetta ja visuaalista toteutusta 
- osaa havainnoida ja arvioida omaa oppimistaan ja hyödyntää muilta saatua palautetta 

omassa työskentelyssään 
- osaa taltioida työskentelyprosessiaan ja käyttää sitä hyödykseen itsearvioinnissa 
- pystyy tehtävän mukaisesti sekä itsenäiseen työskentelyyn että vuorovaikutteiseen 

yhteistyöhön muiden kanssa 
- osaa ohjatusti käyttää taideteoksia, ympäristön kuvia, luonnon- ja rakennettua 

ympäristöä, kirjoja, lehtiä, museoita, gallerioita ja tietoverkkoa tietojen ja elämysten 
lähteinä.  

7.17 KÄSITYÖ 

Käsityötä tehdessään lapsi ja nuori näkee ajattelunsa tuloksen käytännössä. Tekemisen 
prosessissa kehittyvät taidot ja kyvyt tarttua ideoihin ja tuottaa ne materiaalin avulla 
näkyväksi. Käsillä tekeminen kuuluu kaikkeen opetukseen, mutta käsityön tunneilla 
harjaannutaan toteuttamisen taidoissa, jotta käsityön ja käsillä tekemisen pystyy liittämään 
kaikkeen elämään. 
 
Käsityön opetuksen tehtävä on saada oppilas kokemaan iloa toteuttamastaan oikeasta 
asiasta, jolla voi olla oikea käyttö ja jonka avulla hänen itsetuntonsa ja -luottamuksensa voi 
kasvaa. Vähitellen oppilaan vastuu omasta työstään ja materiaaleista lisääntyy ja hän oppii 
arvostamaan molempien laatua ja suhtautumaan tarjolla oleviin virikkeisiin, tuotteisiin ja 
tarjontaan terveen kriittisesti. 
 
Suunnitelmallisen, pitkäjänteisen ja itsenäisen työnteon oppiminen mahdollistaa myös 
itsenäisen luomisen, joka vaatii ongelmien ratkaisemista, esteettistä arviointia, teknistä 
osaamista ja toteuttamismahdollisuuksien huomioon ottamista. Käsityön opetus etenee 
oppilaan kehitysvaihetta vastaavasti kasvattaen materiaalin työstämisen taitoja, tietoja ja 
arviointikykyä. 
 
Joensuun steinerkoulussa 1-5-luokalla tehdään paljon perinteisiä tekstiilitöitä ja teknisissä 
töissä kokeillaan pienien puuesineiden valmistamista. 6- luokalta alkaen oppilailla on 
puolet vuodesta teknisiä, puolet tekstiilitöitä. Kaikki oppilaat osallistuvat myös 7-9-luokilla 
sekä tekstiili-, että teknisen työn opetukseen.  
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Yleistä 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 
 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Käsityön arvioinnin tehtävänä on kannustaa oppilasta käsillä tekemiseen ja ottamaan 
vastuuta omasta työstään. Opettaja ohjaa, neuvoo ja auttaa oppilasta työskentelyn aikana. 
Opituista asioista iloitaan yhdessä. Joka luokka-asteella valmiita töitä katsellaan ja 
tutkitaan yhdessä ja kootaan näyttelyksi. Yhteisillä keskusteluilla pyritään kehittämään 
oppilaan itseohjautuvuutta ja oman työn prosessointia. 
 
Alaluokkien oppilaat tekevät yhteisissä keskusteluissa sisäistä itsearviointia. He arvioivat 
työskentelyään myös keskusteluissaan opettajan kanssa. Myöhemmillä luokilla oppilaat 
voivat tehdä itsearviointia myös kirjallisena. 
 
Käsityön arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla 
arviointia ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin 
kriteerit. 
 
Käsityön arvioinnissa huomio kiinnitetään koko työskentelyprosessiin. Arvioinnissa 
painotetaan erityisesti työskentelymotivaatiota, työn siisteyttä, tekniikoiden hallintaa ja 
luovuutta.  
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa käsitöistä sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin. Vuosittain käydään myös arviointikeskustelut vanhempien kanssa 
niin, että 1-3-luokalla paikalla ovat vain vanhemmat ja neljännestä luokasta ylöspäin myös 
oppilas itse. 

Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, 
työvälineitä ja menetelmiä 

 oppii käsityön perustekniikoita  

 oppii avaruudellista hahmottamista  

 oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja 
muotoihin 

 oppii valmistamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 

 oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on 
elinkaari 

 oppii käyttämään työvälineitä turvallisesti 

 siivoaa työn jäljet ja pitää huolta työympäristön siisteydestä 
 oppii käyttämään molempia käsiään, harjaantuu sorminäppäryydessään 
 siirtyy leikistä työhön ja oppii keskittymistä lopputulokseen pyrkivässä työnteossa 
 auttaa ja tekee yhteistyötä ja antaa arvoa jokaisen omalle työlle 
 suunnittelee työnsä esimerkiksi piirtäen, värittäen tai maalaten 
 oppii käyttämään materiaaleja säästeliäästi 
 opettelee neulomaan oikeaa neuletta kahdella puikolla ja harjoittelee työn 

viimeistelyä 
 iloitsee uusista kädentaidoistaan ja kokee onnistuvansa työssään 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (2) 

 1. luokka 

neulonta  langan keriminen vyyhdeltä keräksi 
 värisuunnitelmien piirtäminen, värittäminen tai maalaaminen 
 silmukoiden luominen neulepuikoille 
 neulominen kahdella puikolla oikeaa neuletta :aluksi pieni- 

lopuksi suuritöisempi nelikulmainen työ, joka voidaan työstää 
eri käyttötarkoituksiin esim. leikkieläimeksi, huilupussiksi, 
kaulaliinaksi tai muuksi tarvekäsityöksi 

 neuletöiden lankojen päätteleminen ja töiden viimeisteleminen 

muut  luonnosta saatavien tai kerättävien materiaalien sekä 
tekstiilien käyttäminen esimerkiksi leikkien tai somistusten 
rakenteluissa 

 Huovutustyö: villan alkeellinen huovuttaminen, karstaaminen ja 
langaksi valmistaminen; villalangan käsittely punoen, solmien 
ja silmikoiden 

 kankaan yksinkertainen työstäminen esim. värjäten tai painaen 
 yksinkertaisen solmunuken valmistaminen ja vaatettaminen 

kankailla 

puutöiden alkeet  pieni puu- tai kaarnatyö 
 puu- tai bambupuikkojen huolto ja kunnostaminen tai 

puupuikkojen valmistaminen 

suunnittelu  omien töiden suunnittelua  

 väri- ja muoto-opin perusasiat: väriharmonia, 
tarkoituksenmukaisuus 

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, 
työvälineitä ja menetelmiä 

 oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden 
edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensakin kehittyvät 

 oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään 

 oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja 
muotoihin 

 oppii valmistamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 

 oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on 
elinkaari 

 oppii käyttämään työvälineitä turvallisesti ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja 
säästeliäästi 

 siivoaa työn jäljet ja pitää huolta työympäristön siisteydestä 
 oppii oikean työotteen virkkuukoukun käytössä hallitsevalla kädellään 
 oppii ketjusilmukoiden ja kiinteiden silmukoiden virkkaamisen 
 oppii päättelemään ja viimeistelemään työnsä 
 harjoittelee yksinkertaisia ompelupistoja 
 auttaa ja tekee yhteistyötä ja antaa arvoa jokaisen omalle työlle 
 saa onnistumisen kokemuksia käsillä tekemisestä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (2) 

 2. luokka 

virkkaus  ketjusilmukoiden virkkaaminen sormin ja koukulla 
 silmukkaketjun yhdistäminen suljetuksi kehäksi, kerrosten 

virkkaaminen kiinteillä silmukoilla, kaventaminen ja 
leventäminen (esim. käsinukke, lapanen) 

 nelikulmainen tai pyöreä tasotyö (esim. patalappu, 
pannunalunen) 

ompelu  ompelupistojen harjoitteleminen kankaalle (esim. käsityöpussin 
saumojen ompeleminen etu- tai pykäpistoin, huopakankaan 
ompelu) 

puutyöt  pieni puu- tai kaarnatyö 

muut  kankaan yksinkertainen työstäminen esim. värjäten, painaen, 
silittäen 

 luonnosta saatavien materiaalien käyttöä töissä 
 villan työstäminen esim. huovuttaen (märkähuovutus tai 

neulahuovutus) 
 lankojen solmiminen esimerkiksi nauhoja tai punoksia varten 

suunnittelu  omien töiden suunnittelua 

 väri- ja muoto-opin perusteet 

 avaruudellinen hahmottaminen: muodon, koon ja värin 
yhteensopivuus 

Vuosiluokka 3 

 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan käytettävät materiaalit, työtavat ja niiden nimitykset 

 oppii käyttämään työvälineitä oikein ja turvallisesti 

 oppii suunnittelemaan työnsä 

 harjaantuu käyttämään materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti 

 oppii valmistamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 

 tutustuu käsityöhön liittyvään teknologiaan 
 harjaantuu edelleen sorminäppäryydessä 
 oppii keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä työnsä parissa 
 oppii auttamaan ja tekemään yhteistyötä 
 oppii antamaan arvoa jokaisen työlle 
 tutustuu talonpoikaiskulttuurin käsityötapoihin ja materiaaleihin 
 harjaantuu edelleen virkkaamisen ja neulomisen ja töiden viimeistelyn taidoissaan 
 iloitsee kädentaidoistaan ja saa onnistumisen kokemuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (2) 

 3. luokka 

virkkaus  vaatekappaleiden, esim. päähineiden virkkaaminen 
 harjoitellaan uusia virkkaussilmukoita oppilaiden taitotason 

mukaisesti (esim. puolipylväät, pylväät) 

ompelu  Harjoitellaan edelleen erilaisia ompelupistoja 

Puutyöt  pienten puutöiden vuoleminen (esim. paistinlasta, voiveitsi) 
 pienen rakennuksen, esim. leikkimökin tai vajan 

rakentaminen luokan yhteistyönä 
 työvälineiden turvallinen käyttö 

Perinnetöitä  Talonpoikaiskulttuuri: 
 tutustutaan talonpoikaiskulttuurin erilaisiin teknologisiin 

ratkaisuihin esim. kehräämiseen ja taontaan 
 tutustutaan talonpoikaiskulttuurissa käytettyihin 

materiaaleihin ja työtapoihin tehden olki- tuohi- tai puutöitä 
 villan tie lampaasta langaksi ja edelleen kankaaksi ja 

erilaisiksi käsityötuotteiksi (keritsemiseen tutustuminen, 
villan peseminen, karstaaminen, kehrääminen ja kutominen 
yksinkertaisilla kangaspuilla tai loimipuilla) 

 tuotteisiin liittyvät ammatit ja harrastukset 

suunnittelu  omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien 
toteuttamiseen tarvittavien tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua: 
piirtämisen lisäksi esim. muovailu, pienoismalli, suunnittelu 
tietokoneen avulla. 

 ymmärrys, että tuotteilla on elinkaari 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 
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 oppii tuntemaan käsityöhön liittyviä käsitteitä ja käyttämään erilaisia materiaaleja, 
työvälineitä ja menetelmiä 

 oppii käsityön perustekniikoita ja tuotesuunnittelua sekä harjaantuu niiden 
edellyttämissä taidoissa, jolloin hänen ajattelun taitonsa ja luovuutensakin kehittyvät 

 oppii avaruudellista hahmottamista suunnittelussaan ja työskentelyssään 

 oppii kiinnittämään huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin, väreihin ja 
muotoihin 

 oppii valmistamaan, huoltamaan ja korjaamaan arkipäivän käytännöllisiä tuotteita 

 oppii ottamaan vastuuta omasta esineympäristöstään ja ymmärtää, että tuotteilla on 
elinkaari 

 oppii käyttämään työvälineitä turvallisesti ja materiaaleja tarkoituksenmukaisesti ja 
säästeliäästi 

 siivoaa työn jäljet ja pitää huolta työympäristön siisteydestä 
 tutustuu ompeluun pintaa täyttävänä työnä 
 oppii käyttämään ompelemiseen liittyviä työvälineitä kuten saksia, neuloja, lankaa, 

nuppineuloja, sormustinta jne. 
 oppii käyttämään erilaisia kankaita työmateriaaleina 
 harjaantuu ompelemaan erilaisilla pistoilla 
 oppii koristepistoista erityisesti ristipistot 
 harjaantuu punomaan palmikoita, punoksia tai köysiä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (2) 

 4. luokka 

virkkaus / neulonta  valmistetaan täytetty pehmoeläin 

ompelu  ommellaan joku käyttötarvike, kuten käsityöpussi/tossupussi, 
kynäkotelo, pöytäliina (sopivia kankaita ovat esim. hupa, juutti, 
vohveli, puuvilla, pellava) 

 ommellaan ristipistotöinä esim. laukku, tyynynpäällinen 
kynäkotelo, neulatyyny 

 harjoitellaan letittämistä, solmeilua ja pirtanauhan tekemistä 

huoltaminen ja 
korjaus, kierrätys, 
uudelleen käyttö 

 rikkoutuneen käyttöesineen/ vaatteen korjaus 

 vanhan esineen / vaatteen uudelleen käyttö, ”tuunaus” 

suunnittelu  omien töiden suunnittelua ja sen yhteydessä suunnitelmien 
toteuttamiseen tarvittavien tekniikoiden kokeilua ja harjoittelua: 
 väriharjoitelmat ristipistotöitä varten 
 suunnitellaan malleja ristipistotöistä ruutupaperille 

 Kierrätys: prosessin suunnittelu alkuperäisestä tarvikkeesta 
uusiokäyttöön 

Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 
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 Vuosiluokkien 1-4 tavoitteita syvennetään ja lisäksi  

 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita  

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan omaa ja muiden työtä  

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, 
käsityökulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
suunnittelutyöhön 

 oppii nurjan ja oikean silmukan neulomisen avulla tunnistamaan, nimeämään ja 
neulomaan erilaisia neulepintoja (sileä neule, aina oikein –neule, joustinneule, 
helmineule)  

 oppii joustinneuleen ja suljetun neuleen neulomisen viidellä puikolla sekä oppii 
sukan tai lapasen eri vaiheiden neulomisen ja osien nimitykset 

 oppii leventämään ja kaventamaan neulomalla 
 oppii ymmärtämään kirjallisia neuleohjeita 
 harjoittelee kertomaan sanallisesti suorittamansa työvaiheet 
 harjoittelee puun työstämistä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (2) 

 5. luokka 

Yleisiä sisältöjä  ideointi, sommittelu, värit 

 työjärjestyksen tekeminen, työohjeiden lukeminen ja 
laatiminen 

 tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 Suunnittelu (sukat/lapaset), mittaaminen, silmukoiden 
laskeminen 

 perehdytään käsityökulttuuriin ja haetaan ideoita omaan 
työhön: kirjat, internet, käsityölehdet 

 kannustetaan luovaan suunnitteluun 

Valmistaminen Neulominen: 
 sukkien/lapasten neulominen 
 villavaatteen hoito ja huolto 

puutyö  pienen puuesineen suunnittelu ja sen valmistaminen 
sahaamalla, vuolemalla ja hiomalla 

Vuosiluokka 6 

 kuudennelta luokalta alkaen oppilaat opiskelevat puolet vuodesta tekstiilityötä ja 
puolet teknisiä töitä. 

Tekstiilityö 

 Oppilaan puberteettiin johtavaa kehitysvaihetta voidaan tukea valmistamalla 
kankaasta kolmiulotteisia esineitä, jotka perustuvat ihmisen ja eläimen muotoon: 
pehmeä nukke, eläimiä omien suunnitelmiensa ja kaavojensa mukaan, tossut esim. 
huovasta. Näissä töissä oppilas saa tärkeän kokemuksen ympäri ja ylösalaisin 
kääntämisestä, kun toteutetaan työ kolmiulotteisesti (oikea ja nurja puoli, sisä- ja 
ulkopuoli). 

 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 
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 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita  

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä 
muiden kanssa 

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, 
käsityökulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
suunnittelutyöhön 

 opettelee hahmottamaan kaavat kolmiulotteiselle muodolle ja harjoittelee 
suunnittelua ja luonnostelua 

 kiinnittää suunnittelussa huomiota taiteellisuuteen ja oikeisiin mittasuhteisiin 
 oppii tarkoituksenmukaisia ompelupistoja 
 harjoittelee täsmällisiä työtapoja 
 oppii erilaisia kankaankuviointitapoja esim. maalaaminen ja/tai värjääminen 
 harjoittelee kuvaamaan sanallisesti suorittamansa työvaiheet 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 6. luokka 

yleisiä sisältöjä  ideointi, sommittelu, värit 

 työjärjestyksen tekeminen, työohjeiden lukeminen ja 
laatiminen 
tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 nuken vaatteiden suunnittelu ja kaavoituksen perusteita 
 tietoteknisten välineiden käyttö käsityöprosessin eri vaiheissa: 

nukke: työn suunnittelu, prosessin kirjaaminen ja kuvaaminen, 
lopullinen työ, tarina nukesta, itsearviointi, prosessin esittely 
toisille 

Valmistaminen  pehmeä nukke  (iso steinernukke ) ja eläimiä kaavojen 
mukaan 

 kankaankuviointia maalaamalla, värjäämällä jne.  
 ompelu käsin  
 ajan riittäessä tossujen valmistaminen 

Tekninen työ 

 Puun työstämisessä tutkitaan suoria ja kaarevia linjoja. Höyläämisen, sahaamisen 
ja leikkaamisen pitkät liikeradat liittyvät suoriin linjoihin. Talttaamisen ja 
kovertamisen liikkeet johtavat kaarevaan linjaan. 

 
 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 
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 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita  

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä 
muiden kanssa  

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu-, 
käsityökulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
suunnittelutyöhön 

 oppii tunnistamaan puuntyöstöön käytettävien käsityövälineiden nimiä ja 
käyttötarkoituksia 

 harjoittelee mitoituksen periaatteita 
 harjoittelee puun veistämistä puukolla ja kovertamista taltoilla 
 oppii tunnistamaan suomalaisia puulajeja kuten koivu ja mänty 
 harjaantuu hallitsemaan käsisahauksen, höyläyksen ja porauksen periaatteet 
 oppii työskentelemään siististi ja turvallisesti 
 oppii huomioimaan ja kunnioittamaan toisten töitä ja työskentelyä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 6. luokka 

Yleisiä sisältöjä  tuoteideointi 

 työjärjestyksen tekeminen, työohjeiden lukeminen ja 
laatiminen 

 tarkoituksenmukainen materiaalien käyttö 

 tietoa ja elämyksiä suomalaisesta kulttuurista, perinteestä ja 
muotoilusta sekä vaikutteita muista kulttuureista 

 yhteyksien löytäminen muihin oppiaineisiin 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 oppilas kuvailee sanallisesti, kirjallisesti ja kuvallisesti 
työprosessia 

 mitoitus 

Valmistaminen  oppilas valmistaa veistettyjä tuotteita, esim. kulho, kauha, 
lasta, paperiveitsi tms. 

 oppilas harjoittelee porausta ja höyläystä  
 yksinkertaiset liitokset 
 mekaniikan tutkiminen valmistamalla yksinkertainen liikkuva 

lelu tai peli 
 työturvallisuus ja työtilan siisteys  

Vuosiluokka 7 

Tekstiilityö 

 Oppilaan saavuttaessa sukukypsyyttä tietoisuus ruumiin muodosta voidaan 
kanavoida vaatteisiin. Ajatuksena käsityöopetuksessa on, että oppilaat vähitellen 
oppivat suunnittelemaan ja valmistamaan omia vaatteitaan. 

 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 
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 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita  

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu- ja 
käsityökulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
suunnittelutyöhön 

 perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin 

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä 
muiden kanssa 

 oppii suunnittelemaan omia vaatekappaleitaan, oppii kaavoituksen perusteita ja 
soveltamista 

 tutustuu ompelukoneen toimintaperiaatteeseen, oppii ompelemaan koneella 
tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä huoltamaan ompelukonetta 

 oppii käyttämään materiaaleja ja tekniikoita tarkoituksenmukaisesti ja luovasti 
 tutustuu vaativampiin kankaankuviointitekniikoihin 
 oppii tuntemaan tekstiilimateriaaleja 
 harjoittelee kuvaamaan myös kirjallisesti suorittamansa työvaiheet 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 7. luokka 

Yleisiä sisältöjä  tuoteideointi 

 työjärjestyksen ja työohjeiden laatiminen 

 materiaali- ja kuluttajatietous 

 oman työskentelyn ja työn arviointi sekä osallistuminen toisten 
töiden yhteiseen tarkasteluun 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 tekstiili- ja muotihistoriaa 

 vaatteiden ja tekstiilien symbolinen merkitys 

 kaavoitus 

 tekstiilimateriaalien tarkoituksenmukainen ja luova käyttö 

 luova suunnittelu, itseohjautuva työskentely 

 yhteistyötaitojen kehittäminen ryhmätyössä: työnjaon 
suunnittelu 

 tietotekniikka ja teknologia mukana ideoinnissa, suunnittelussa 
ja projektin dokumentoinnissa 

Valmistaminen  ompelukoneeseen tutustuminen harjoitusten avulla, 
ompeluajokortti, koneen ohjekirjan käytön opettelu 

 koneompelun harjoitteleminen valmistamalla laukun, 
tyynyliinan tms. 

 yksinkertaisten yläosan valmistaminen ompelukoneella, esim. 
pusero, paita, jakku, takki, liivi 

 kankaan kuvioiminen esim. värjäämällä tai painamalla 
 tossujen, sandaalien tai mokkasiinien valmistaminen 

 tutustutaan tekstiilityön moderneihin työvälineisiin ja 
teknologiaan vierailuiden avulla 

 Tekninen työ 

 Mekaniikan osuus lisääntyy työskentelyssä. Tutkitaan erilaisia fysiikkaan liittyviä 
ilmiöitä, kuten vipua ja heiluria. Ilmiöitä voi tutkia työvälineissä ja koneissa sekä 
tuotteissa (propelli, nosturi tms.) 
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TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita  

 perehtyy suomalaiseen ja soveltuvin osin myös muiden kansojen muotoilu- ja 
käsityökulttuuriin saaden siten ainesta oman identiteettinsä rakentamiseen ja 
suunnittelutyöhön 

 perehtyy perinteiseen ja nykyaikaiseen teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin 

 oppii arvostamaan ja tarkastelemaan kriittisesti omaa ja muiden työtä sekä 
etsimään luovia ratkaisuja havaitsemiinsa ongelmiin itsenäisesti ja yhteistyössä 
muiden kanssa 

 kehittää omia aiemmin opittuja taitojaan 
 oppii puuntyöstössä käytettäviä rakenteita ja liitoksia sekä mekaanisia ratkaisuja 
 oppii hallitsemaan turvallisesti yksinkertaisia puuntyöstökoneita kuten 

pylväsporakone, vannesaha ja tasohöylä 
 harjoittelee erilaisia pintakäsittelymenetelmiä 
 oppii metallin muokkauksen periaatteita 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 7. luokka 

Yleisiä sisältöjä  tuoteideointi 

 työjärjestyksen ja työohjeiden laatiminen 

 materiaali- ja kuluttajatietous 

 oman työskentelyn ja työn arviointi sekä osallistuminen 
toisten töiden yhteiseen tarkasteluun 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 erilaisten materiaalien tarkoituksenmukainen ja luova 
käyttö eri käyttötarkoituksissa, eri tekniikoin 

 erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita ja rakenteita 

 tekninen piirtäminen ja mallintaminen 

  ideointi, suunnittelu ja dokumentointi tietotekniikan avulla 
kuvin ja kirjallisin selostuksin 

Valmistaminen  oppilas valmistaa pieniä puuesineitä ja kalusteita, joissa 
hän harjoittelee liitostekniikoita ja työstökoneiden käyttöä, 
(esim. leikkuulauta, hylly, roskakori, laatikko tai kehys), 
joissa kiinnitetään huomiota myös viimeistelyyn ja 
soveltuvaan pintakäsittelyyn 

 oppilas tutustuu myös metallin muokkaukseen 
valmistamalla esim. kuparista ja teräksestä takomalla 
yksinkertaisen kynttilänjalan tai löylykauhan 

Vuosiluokka 8 

Tekstiilityö 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 
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 kehittää aiempia taitojaan  

 harjaantuu käyttämään työssään apuna eri tietolähteitä 

 perehtyy suomalaiseen ja soveltavin osin muiden kansojen teknologiakulttuuriin 
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, 
yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 

 oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja  
 oppii suunnittelemaan itselleen vaatteita luonnostellen, piirtäen ja maalaten ja 

teknologiaa hyväksikäyttäen 
 oppii monimutkaisempien kaavojen soveltamista ja lisää kaavoituksen perusteita 
 oppii ompelemaan vaatteiden yksityiskohtia 
 osaa kuvioida monipuolisin tekniikoin kangasta entistä taitavammin ja osaa käyttää 

kuviointia tarkoitukseen ja tekniikkaan sopivasti 
 syventää materiaalitietämystä ja oppii tekstiilien ja muiden materiaalien huoltoa ja 

hoitoa 
 oppii hyödyntämään ja uudistamaan uusiomateriaaleja 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 8. luokka 

Yleisiä sisältöjä  oman paikkakunnan yrittäjyyteen ja tuotantoelämään 
tutustuminen, vierailu Taitokeskukseen  tutustuu 
paikalliseen pienyritystoimintaan yrittäjän opastuksella 
(integrointi tekniseen käsityöhön) 

 Paikalliset tuotteet, tuotemerkit sekä perinteet ja 
erityisosaamiset tutuiksi  

 tuote- ja prosessi-ideointi 

 materiaali- ja kuluttajatietous 

 teknisentyön ja tekstiilityön yhdistäminen työssä 

visuaalinen ja tekninen 
suunnittelu 

 tietotekniikka ja uusi teknologia ideoinnin, suunnittelun, ja 
prosessin dokumentoinnin välineenä  

 teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisen 
riippuvuuden ymmärtäminen 

 eettisten, ekologisten ja taloudellisten arvojen 
huomioiminen suunnittelussa ja valmistuksessa 

valmistaminen  vaativampien vaatteiden valmistaminen, esim housut 
 eri tekniikoilla toteutettavia tekstiilejä, esim. 

kankaanpainanta, silkkimaalaus mahdollisesti näytelmän 
puvustamista ja kuvioidun tekstiilimateriaalin käyttö esim. 
itse valmistetun kansion päällystämiseen 

 osa töistä voidaan toteuttaa ryhmätöinä tai laajasti käsityön 
eri osa-alueita yhdistäen esim. yhteistyönä kovien 
materiaalien opetuksen kanssa  (integrointi tekniseen 
työhön: rahin, tuolin jne. valmistus ja verhoilu) 

 materiaalien ja tuotteiden huolto, kunnostus, kierrätys, 
uudelleenkäyttö 

Tekninen työ 

 Työn laatuvaatimukset lisääntyvät. Työskentelyssä painottuvat muotoilu, 
työsuunnitelman tekeminen ja mittatarkkuus. Työt voivat olla projektiluonteisia ja 
niitä on mahdollista tehdä yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. 

 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 
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 kehittää aiempia taitojaan  

 harjaantuu käyttämään työssään apuna eri tietolähteitä 

 perehtyy suomalaiseen ja soveltavin osin muiden kansojen teknologiakulttuuriin 
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, 
yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 

 oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja 

 oppii kunnostamaan ja huoltamaan kodin. tai vapaa-ajan välineitä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 8. luokka 

yleisiä sisältöjä  oman paikkakunnan yrittäjyyteen ja tuotantoelämään 
tutustuminen, vierailu Taitokeskukseen  tutustuu 
paikalliseen pienyritystoimintaan yrittäjän opastuksella 
(integrointi tekstiilityöhön) 

 Paikalliset tuotteet, tuotemerkit sekä perinteet ja 
erityisosaamiset tutuiksi 

 tuote- ja prosessi-ideointi 

 materiaali- ja kuluttajatietous 

 teknisentyön- ja tekstiilityön yhdistäminen työssä 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 tietotekniikka ja uusi teknologia suunnittelun ja prosessin 
dokumentoinnin apuvälineenä 

 tekninen piirtäminen, mallintaminen 

 erilaisten laitteiden toimintaperiaatteita, rakenteita, 
teknologisia käsitteitä ja järjestelmiä sekä niiden 
sovelluksia 

Valmistaminen  oppilas valmistaa vaativampia puusepäntöitä kuten 
kalusteita ja säilytyslaatikoita 

 osa töistä voi olla ryhmätöitä ja projektiluonteisia tehtäviä 
 voidaan integroida tekstiilitöihin  (työt, joihin tulee myös 

tekstiilejä) 

 monipuolinen laiterakentelu 

 huolto, kunnostus ja kierrätys: oppilas voi entisöidä tai 
uudistaa tuotteita ja kalusteita 

Vuosiluokka 9 

Tekstiilityö 

 Käsityön opetus rakentuu tästä lähtien sille, mitä oppilaat ovat oppineet aikaisempien 
vuosien aikana erityisesti tekstiilityöstä. Nyt tärkeäksi tulee suunnittelu ja sen 
siirtäminen myös kovempiin materiaaleihin kuten pajuun, ruokoon, rottinkiin jne. 
Oppilasta on motivoitava arvioimaan materiaalin ja tekniikan suhdetta valmistamiseen 
sekä muodon ja estetiikan sopivuutta esineen tehtävään. 

 
Oppilaan on tunnettava käyttämiensä materiaalien alkuperä ja tuotantoprosessi ja 
mahdollisesti oppia niihin liittyviä taitoja. Teorian ja käytännön yhteistyö harjaannuttaa 
oppilaan ajattelua teknisesti, kehittää persoonallisuutta ja mahdollisesti auttaa oman 
ammatin valinnassa. Tekemällä oppiminen motivoi oppilasta pyrkimään parhaaseensa, 
sillä tulos näyttää objektiivisesti mahdollisen kehittämistarpeen. 

 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 
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 kehittää aiempia taitojaan  

 harjaantuu käyttämään työssään apuna eri tietolähteitä 

 perehtyy suomalaiseen ja soveltavin osin muiden kansojen teknologiakulttuuriin 
oppii ottamaan kantaa teknologian kehittymiseen ja sen merkitykseen ihmisten, 
yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnissa 

 oppii ymmärtämään yritystoimintaa ja teollisia tuotantoprosesseja 

 oppii kunnostamaan ja huoltamaan kodin tai vapaa-ajan välineitä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 9. luokka 

yleisiä sisältöjä  käsitöiden ja muiden oppiaineiden tietojen ja taitojen 
soveltamista, yhteyksien löytämistä 

 Paikkakunnan käsityöalan koulutukseen tutustuminen: 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, artesaanikoulutus 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

  Oma työ: prosessin suunnittelu ohjatusti: oman idean kehittely 
ja suunnittelu, ongelmien havaitseminen ja 
ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen. Suunnittelussa otetaan 
huomioon käytettävissä oleva aika, 
välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, 
kestävyys, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus (integrointi 
teknisiin käsitöihin) 

 suunnitellun tuotteen viesti ympäristölle 

 tietotekniikka ja teknologia ideoinnin, suunnittelun ja prosessin 
dokumentoinnin välineenä.  
 materiaalien vertailu / valinta ekologisista lähtökohdista n 

 valmistuksen jättämä hiilijalanjälki, maailman 
luonnonvarat 

 tekstiili- ja muotihistoria 

Valmistaminen  tutustutaan valittuun tekniikkaan laajasti ja syvällisesti, 
esim. huovutukseen, vahabatiikkiin, korinpunontaan tai 
jalkineiden valmistukseen 

Tekninen työ 

 9. luokalla teknisissä töissä korostuu metallityöt ja takominen. Metallitöitä on 
saatettu tehdä jo pienimuotoisesti ja puutöihin liittyneinä 7. luokallakin, mutta nyt 
paneudutaan metallin alkuperään, ominaisuuksiin ja työstettävyyteen. Metallin 
työstäminen takomalla edellyttää erityisesti suhteen luomista rytmiin. Usein 
ensimmäisenä työstettävänä metallina on kupari, mutta raudastakin on mahdollista 
aloittaa. Joka tapauksessa oppilaat tulevat huomaamaan eri metallien työstämisen 
ja työstettävyyden erot. 

 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 
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 oppii suunnittelemaan ja valmistamaan laadukkaita, tarkoituksenmukaisia ja 
esteettisiä tuotteita ja ottaa työskentelyssään huomioon eettiset, ekologiset ja 
taloudelliset arvot 

 oppii soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja työskentelyssään, arkielämässään, ja 
tulevissa opiskelu- ja työtilanteissa 

 oppii soveltamaan muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoja 
 oppii tuntemaan muokattavia teräslaatuja 
 ymmärtämään lämmön ja muokkauksen vaikutuksen rautaan 
 taonnan ja metallinmuokkauksen periaatteita 
 tutustuu paikkakunnan käsityöalan koulutusmahdollisuuksiin 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT  (1) 

 9. luokka 

yleisiä sisältöjä  käsitöiden ja muiden oppiaineiden tietojen ja taitojen 
soveltamista, yhteyksien löytämistä 

 Paikkakunnan käsityöalan koulutukseen tutustuminen: 
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, artesaanikoulutus 

Visuaalinen ja 
tekninen suunnittelu 

 Oma työ: prosessin suunnittelu ohjatusti: oman idean kehittely 
ja suunnittelu, ongelmien havaitseminen ja 
ratkaisuvaihtoehtojen löytäminen. Suunnittelussa otetaan 
huomioon käytettävissä oleva aika, välineet, materiaalit, 
tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus 
ja tarkoituksenmukaisuus (integrointi tekstiilitöihin) 

 suunnitellun tuotteen viesti ympäristölle 

 tietotekniikka ja teknologia suunnittelun, prosessin taltioimisen 
ja dokumentoinnin välineenä 

Valmistaminen  raudan kuumentaminen 
 esineen (esim. kynttilänjalat, takkavälineet, veistokset ja 

pienet käyttöesineet) takominen helposti muokattavista 
teräslaaduista  

 erilaisten muokkaustekniikoiden harjoitteleminen, kuten 
venytys, levitys, tyssäys, halkaisu ja taivutus, pyrkien 
viimeisteltyyn tulokseen 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Visuaalinen ja tekninen suunnittelu 
Oppilas: 

- havaitsee myös itsenäisesti ongelmia, kehittelee luovasti ideoita ja suunnittelee 
ohjatusti tuotteita, joissa on pyritty ottamaan huomioon käytettävissä oleva aika, 
välineet, materiaalit, tuotteiden esteettisyys, ekologisuus, kestävyys, taloudellisuus 
ja tarkoituksenmukaisuus 

- ymmärtää suunnittelemansa tuotteet myös viestiksi ympäristölle 
- dokumentoi suunnitelman esimerkiksi kuvallisesti, sanallisesti, näyttein, 

pienoismallin avulla tai muulla tavoin siten, että siitä käy ilmi, millainen idea on ja 
millä tavoin se on tarkoitus valmistaa 

- osaa ohjatusti suunnittelussaan käyttää aineksia suomalaisesta ja muiden kansojen 
muotoilu-, käsityö- ja teknologiakulttuuria 

 
Valmistaminen 
Oppilas: 
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- työskentelee tarkoituksenmukaisesti ja huolellisesti työturvallisuusohjeita 
noudattaen sekä huolehtii työympäristönsä järjestyksestä ja viihtyvyydestä 

- hallitsee perusteknikoita siten, että tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, 
viimeistelty, ekologinen ja esteettinen 

- osaa työskennellä tavoitteellisesti yksin tai ryhmässä 
- osaa ohjatusti käyttää työssään kehittynyttä teknologiaa ja ymmärtää teknologian 

käsitteitä, järjestelmiä ja niiden sovelluksia 
- osaa soveltaa muissa oppiaineissa oppimaansa tietoa ja taitoa 

 
Itsearviointi ja prosessin pohdinta 
Oppilas: 

- kykenee ohjatusti tarkastelemaan omaa työskentelyään ja oppimistaan 
- havaitsee vahvuuksia ja heikkouksia prosessissa ja tuloksissa 
- osoittaa arvioinnissa kritiikinsietokykyä ja haluaa suunnata toimintansa palautteen 

mukaisesti 
- arvioi ideoitaan ja tuotteitaan esteettisin, taloudellisin, ekologisin ja 

tarkoituksenmukaisin kriteerein 
- ymmärtää teknologian, kulttuurin, yhteiskunnan ja luonnon välisiä riippuvuuksia 
- muodostaa realistisen kuvan taidoistaan ja kehitysmahdollisuuksistaan 

 

7.18 LIIKUNTA 

Liikunnan opetuksen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti lapsen toimintakykyyn ja 
hyvinvointiin sekä tarjota lapselle positiivisia kokemuksia ja taitoja, jotka kannustavat häntä 
omaehtoiseen liikkumiseen.  
 
Liikunta tukee oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja oppimista. Opetuksessa otetaan 
huomioon lasten yksilölliset taidot ja kyvyt, joita pyritään vahvistamaan ja tukemaan. 
Samalla leikit ja pelit auttavat oppilaita ryhmäytymään, toimimaan yhteisöllisesti ja 
vahvistavat suvaitsevaisuutta ja reilun pelin henkeä. 
 
Opetuksessa otetaan huomioon luonnon olosuhteet, vuodenajat ja lähiympäristön ja 
koulun tarjoamat mahdollisuudet sekä oppilaiden kiinnostukset, erityistarpeet ja 
terveydentila.  

7.18.1 Eurytmia 

Steinerkoulujen oma oppiaine, eurytmia, on Joensuun steinerkoulun 
opetussuunnitelmassa liikunnan osa-alueena. Joensuussa ei ole tällä hetkellä omaa 
eurytmiaopettajaa, joten opetusta ei ole säännöllisesti viikoittain. Yritämme 
mahdollisuuksien mukaan hankkia vierailevan eurytmiaopettajan ja järjestää opetusta 
jaksoina. Jaksot sisällytetään ilmaisuliikunnan tilalle. Eurytmiaa on vuoden aikana  noin 4-
6 h joka luokka-asteelle. Jos opettajaa ei ole saatavilla, eurytmiaa ei ole. Joensuussa 
puheen ja draaman opetus äidinkielen sisällä täydentää ilmaisullista opetusta. 
 
Eurytmia on liikunta-taide, jonka tavoitteena on saada puheen tai musiikin synnyttämä 
sisäinen kokemus näkyväksi kehon liikkeen välityksellä. Eurytmian tehtävänä on tukea 
muuta kasvatusta ja opetusta ja vahvistaa muiden oppiaineiden sisältöjen omaksumista. 
Eurytmialla pyritään vaikuttamaan erityisesti keskittymiskykyyn ja tukemaan siten kaiken 
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oppimisen edellytyksiä. Eurytmian keskeinen tavoite on oppia työskentelemään yhdessä. 
Elävä, sosiaalisuutta korostava työtapa kehittää vuorovaikutustaitoja, vastuuntuntoa ja 
yhteisöllisyyttä.  

7.18.2. Liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

Tässä opetussuunnitelmassa on eroteltu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 
mukaiset kaikille kouluille yhteiset ja steinerkoulujen ja Joensuun steinerkoulun omat 
oppimisen ja opetuksen tavoitteet ja sisällöt seuraavin merkein: 

 = yleisiä tavoitteita ja sisältöjä 
 = omat tavoitteet ja sisällöt 

Arviointi 

Liikunnan arvioinnissa korostuu yksilökohtainen arviointi. Oppilaan taitojen kehittymistä 
seurataan ja verrataan hänen omiin suorituksiinsa. Arvioinnin kohteena ovat motoriset 
perustaidot, niiden yhdistely ja taitojen monipuolisuus Arvioinnissa painottuu oppilaan 
osallistuminen, innostuneisuus ja tuntiaktiivisuus. Sääntöjen noudattaminen ja toisten 
huomioiminen, oikeiden varusteiden mukaanotto ja niistä huolehtiminen ovat keskeinen 
osa oppilaan liikunnan arviointia. 
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet. Yhdeksännellä luokalla arviointia 
ohjaa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa olevat päättöarvioinnin kriteerit. 
 
Luokilla 1-6 opettaja antaa liikunnasta sanallisen arvioinnin keväällä annettavassa 
lukuvuositodistuksessa. Luokilla 7-9 oppilaat saavat lukuvuositodistuksessa sanallisen 
sekä numeroarvioinnin.  

Vuosiluokat 1–4 

 

Liikunnan opetuksen tavoitteena 1–4-luokilla on liikunnan ja onnistumisen ilo. 
Perusliikuntataitoja harjoitellaan leikkien ja yksinkertaisten pelien avulla. Yhdessä 
toimiminen, sääntöjen noudattaminen, toisten kannustaminen ja "leikin ottaminen leikkinä" 
ovat keskeisiä sosiaalisia taitoja, joita liikunnan lomassa harjoitellaan.  
 
 Eurytmia: 

 1. lk.: Opetus rakentuu lapsen kyvylle jäljitellä ja elää satujen synnyttämissä 
mielikuvissa. Tuntien sisällön muodostavat kansansatujen aiheet, runot, ja 
lorut jotka pyritään liittämään kerronnalliseksi kokonaisuudeksi. Liikettä 
voidaan virittää pentatonisin soittimin tuotetuilla kvinttimelodioilla. 

 2. lk.: Opetus perustuu edelleen satukuviin ja jäljittelyyn 1. luokan sisältöjä 
syventäen. Äänne-eurytmian aineistona käytetään legendoja ja eläintarinoita. 

 3. lk.: Oppilaan kokemus omasta itsestä alkaa muuttua, jäljittely jää 
vähitellen taka-alalle ja harjoittelua ohjataan itsenäisempään suuntaan. 
Aihesisältöinä ovat esim. vanhat ammatit, talon rakennus ja 
luonnonelementit. Mukaan tulevat pianosäestys ja yksinkertaiset 
taidemusiikkikappaleet. 

 4. lk.: Oppilaan kokemus omasta erillisyydestä ja persoonasta vahvistuu. 
Eurytmiaharjoituksilla tuetaan itsenäistymistä, rytmisten elintoimintojen 
vakiintumista sekä ulkoisen ja sisäisen vuorovaikutusta. Tekstiaineistona 
Kalevalan ja Eddan runot. 
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Vuosiluokka 1 

TAVOITTEET 1. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 oppii reilua peliä ja toimimaan sääntöjen mukaan 

 oppii pelaamaan yhdessä toisten kanssa kannustavasti, ilman liiallista keskinäistä 
kilpailua 

 oppii monipuolisia motorisia perustaitoja 

 saa virikkeitä omaehtoiseen liikkumiseen ja harrastamiseen 

 oppii välitunti- ja pihapelejä ja - leikkejä 

 oppii turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita 

 oppii pukeutumaan liikuntaa varten sekä huolehtimaan puhtaudestaan 
 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 1. luokka 

perusvalmiudet  motorisia perustaitoja ja niiden yhdistämistä: 

 kävely, juoksu, hyppy 

 hyppynaru 

 järjestäytyminen: jono, rivi. piiri… 

 kuperkeikka, kieriminen, kiipeäminen, riippuminen 

 tasapainoilu, rytmi 

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina 

 suunnistuksen alkeet: kuvasuunnistus 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 perus-, väline- ja telinevoimistelu 

 musiikki- ja luovaliikunta 
 piiritanssit ja tanhut 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan:  

 veteen totuttelu 

 vesileikit 

 uintiharjoitukset 

palloilu  heitto ja kiinniotto, potku ja lyönti  

 erilaisten pallojen käsittely 

 palloleikit ja yksinkertaiset joukkuepelit 

talviliikunta  luistelu: kypärän käyttö, luistinten sitominen, tasapaino, 
pysähtyminen ja kaatuminen, potku, jääleikit ja -pelit 

 hiihto: suksien jalkaan laitto, mäen nousu ja lasku, 
hiihtoleikkejä ja -pelejä 

 mäenlasku 

Vuosiluokka 2 

TAVOITTEET 2. luokan oppilas 
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 kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 oppii reilua peliä ja toimimaan sääntöjen mukaan 

 oppii pelaamaan yhdessä toisten kanssa kannustavasti, ilman liiallista keskinäistä 
kilpailua 

 oppii monipuolisia motorisia perustaitoja 

 saa virikkeitä omaehtoiseen liikkumiseen ja harrastamiseen 

 oppii välitunti- ja pihapelejä ja -leikkejä 

 oppii turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita 

 oppii pukeutumaan liikuntaa varten sekä huolehtimaan puhtaudestaan 
 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 2. luokka 

perusvalmiudet  erilaisia motorisia perustaitoja niiden yhdistelyä jatketaan ja 
syvennetään 

 hyppynaru 

 pyöräily 

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina, myös hiihtäen 

 karttaan tutustuminen: pihakartta 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 perus-, väline- ja telinevoimistelu  

 musiikki- ja luovaliikunta 
 piiritanssit ja tanhut 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan: 

 sukeltaminen, alkeisselkä ja myyräuinti 

 vesileikit 

palloilu  palloleikit ja yksinkertaiset joukkuepelit erilaisilla palloilla 

talviliikunta  luistelu: itsenäisen kypärän ja luistinten laiton harjoittelu, 
luistelun, pysähtymisen ja kaatumisen varmistaminen, jääleikit- 
ja pelit 

 hiihto: taitojen harjoittelua, tekniikoiden harjoittelua leikkien ja 
pelien avulla 

 mäenlasku 

Vuosiluokka 3 

TAVOITTEET 3. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 oppii reilua peliä ja toimimaan sääntöjen mukaan 

 oppii pelaamaan yhdessä toisten kanssa kannustavasti 

 oppii monipuolisia motorisia perustaitoja ja lihashuollon perusteita 

 oppii toimimaan pitkäjänteisesti, omia taitojaan kehittäen 

 saa virikkeitä omaehtoiseen liikkumiseen ja harrastamiseen 

 oppii turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita 

 oppii välitunti- ja pihapelejä ja -leikkejä 

 oppii pukeutumaan ja varustautumaan liikuntaa varten sekä huolehtimaan 
puhtaudestaan 
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KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 3. luokka 

perusvalmiudet  erilaisia motorisia perustaitoja ja niiden yhdistelyä  

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina : retkeilytaidot 

 suunnistus: lähialueen kartta, kartan käyttö 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 kehonhallintaa, ketteryyttä ja voimaa kehittäviä harjoituksia 
permannolla ja telineillä 

 luovaa liikettä ja pieniä tansseja: rytmi, tasa- ja kolmijako 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan: 

 vesileikkejä ja uimaharjoittelua: liukuminen, myyräuinnin 
syventäminen, alkeisselkäuinti, alkeishyppyjä 

palloilu  palloleikit ja eri ulko- ja sisäpalloilulajien viite- ja pienpelejä 

talviliikunta  luistelu: itsenäinen kypärän ja luistinten laitto, 
luistelutekniikoiden kehittäminen, myös takaperin luistelu, 
jääleikit ja -pelit 

 hiihto: hiihtotekniikoiden  (perinteinen hiihto, luisteluhiihto, 
mäenlasku ) harjoittelua leikkien ja pelien avulla, retkeilyä 

 
 

Vuosiluokka 4 

TAVOITTEET 4. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 oppii reilua peliä ja toimimaan sääntöjen mukaan 

 oppii pelaamaan yhdessä toisten kanssa kannustavasti 

 oppii monipuolisia motorisia perustaitoja ja lihashuollon perusteita 

 oppii toimimaan pitkäjänteisesti, omia taitojaan kehittäen 

 saa virikkeitä omaehtoiseen liikkumiseen ja harrastamiseen 

 oppii turvalliseen liikkumiseen liittyviä asioita 

 oppii välitunti- ja pihapelejä ja -leikkejä 

 oppii karttamerkkejä ja kartan käyttöä 

 oppii pukeutumaan ja varustautumaan liikuntaa varten sekä huolehtimaan 
puhtaudestaan 

 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 4. luokka 

perusvalmiudet  juoksu-, hyppy-, heitto- ja tasapainoharjoitteita 

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina: retkeilytaidot 

 suunnistus: karttamerkit, kartan suuntaaminen, erilaiset 
opetuskartat, suunnistus eri maastossa 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 kehonhallintaa, ketteryyttä ja voimaa kehittäviä harjoituksia 
permannolla ja telineillä 

 luovaa liikettä ja pieniä tansseja: rytmi, tasa- ja kolmijako 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan: 

 rinta- ja vapaauinnin kehittäminen 

 pää- ja jalat edellä hyppyjä 
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palloilu  palloleikit ja eri ulko- ja sisäpalloilulajien viite- ja pienpelejä 

talviliikunta  luistelu ja hiihto: tekniikoiden kehittelyä, turvallisuuden 
huomiointi, yksilöllisten taitojen huomiointi ja tukeminen, pelejä 
ja leikkejä, retkeilyä mahdollisuuksien mukaan 

Vuosiluokat 5-9  

Liikunnanopetuksessa pyritään liikunnaniloon ja omien taitojen löytämiseen ja 
kehittämiseen. Monipuolisella ja positiivista asennetta korostavalla opetuksella tuetaan 
oppilaiden itsetuntoa, hyvinvointia, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja omaehtoista 
liikkumista. Opetuksessa pyritään antamaan mahdollisuus elämyksiin ja tuetaan oppilaan 
itsensä ilmaisua. 
 
Yksilöitten sekä tyttöjen ja poikien erilaiset liikunnalliset tarpeet ja kehityksen erot otetaan 
huomioon opetuksessa. Mahdollisuuksien mukaan toimintaa eriytetään ja muodostetaan 
pienempiä ryhmiä liikuntaryhmän sisällä tai jopa eri liikuntaryhmien välillä.  
 
 Eurytmia  

 
 5. lk.: Harjoituksilla pyritään vastaavuuteen viidesluokkalaisen sopusuhtaisen 

rakenteen ja kauneuden tajun kanssa ja vahvistetaan hallittua liikunnan 
kauneutta. Aineistona käytetään mm muinaisia kulttuureja käsitteleviä tekstejä. 
Opetuksen kokonaistunnelmana on kreikkalaisuus ja liikkeen vapautuminen. 
Musiikkina käytetään klassisen kauden kappaleita, esim. Haydinin ja Mozartin 
teoksia. 

 6. lk.: 6. luokan aikana ulospäin suuntautuva liike alkaa kääntyä sisäiseksi 
elämäksi, ajatteluksi. Lähestyvä puberteetti aiheuttaa myös taipumuksen 
sulkeutumiseen. Keho alkaa tuntua raskaalta ja kasvavat voimat tuntua vaikeasti 
hallittavilta. Aikaisempi liikkeen sulavuus joutuu epätasapainoon ja oppilaan ryhti 
alkaa painumaan. Nopea kasvu ja fyysinen muutos saattavat johtaa siihen, että 
taju omista tilallisista ulottuvuuksista ja fyysisistä rajoista hämärtyy. 
Roomalainen lain ja järjestyksen teema tulee mukaan myös 
eurytmiaharjoituksiin. Tehtävillä pyritään antamaan haastetta 12- vuotiaan 
kasvaville voimille ja oppimismahdollisuuksille. 

 7.lk.: murrosikää lähestyttäessä ja sisäisen elämän voimistuessa tuetaan nuorta 
antamalla keinoja itseilmaisuun ja tunnetilojen työstämiseen. Sopivaa 
tekstiaineistoa ovat sävyltään dramaattiset ja romanttiset runot sekä erityisesti 
humoreskit. Myös vieraskielisiä tekstejä voidaan käyttää. 

 8.lk.: Murrosikä tuo dramaattisia muutoksia sielunelämään. Balladit ja 
humoristiset kappaleet voimakkaasti vastakohtaisine sieluntunnelmineen 
vastaavat oppilaan sisäistä tilannetta 

Vuosiluokka 5 

TAVOITTEET 5. luokan oppilas 
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  suhtautuu aktiivisesti ja myönteisesti, kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 toimii itsenäisesti ja ryhmässä, hyväksyy itsensä ja suvaitsee erilaisuutta 

 tuntee reilun pelin säännöt, toimii kannustaen 

 pukeutuu asianmukaisesti liikuntatunneille, huolehtii puhtaudestaan 

 ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 

 kehittää edelleen motorisia perustaitojaan ja uimataitoaan ja oppii liikunnan 
lajitaitoja 

 toimii turvallisesti  

 löytää itselleen mieluisen tavan liikkua, liikkuu myös omaehtoisesti 
 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 5. luokka 

perusliikunta  kreikkalainen viisiottelu 

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina: retkitaidot 

 suunnistus: kartanlukutaidon vahvistamista, suunnistaminen 
eri maastoissa. Mittakaavaan tutustuminen 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 perus- ja kuntovoimistelu: kuntopiirit 

 teline/ välinevoimistelun harjoittelu, lyhyet sarjat 

 erilaisia tansseja: seuratanssit, kansantanssit, nykytanssit 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan: 

 perustekniikoiden harjoittelu: vapaauinti, selkäuinti, rintauinti 

 matkauinti 

 sukeltaminen 

palloilu  eri palloilulajien viite- ja pienpelejä 

 perustekniikoiden harjoittelua 

 säännöt, peli-idea 

talviliikunta  luistelu ja hiihto: perustekniikoiden harjoittelua, leikit ja pelit, 
retkeily 

muut  uuteen liikuntamuotoon tutustuminen mahd. mukaan 

Vuosiluokka 6 

TAVOITTEET 6. luokan oppilas 

  suhtautuu aktiivisesti ja myönteisesti, kokee liikunnan ja onnistumisen iloa 

 toimii itsenäisesti ja ryhmässä, hyväksyy itsensä ja suvaitsee erilaisuutta 

 toimii turvallisesti ja toisia kannustaen, tuntee reilun pelin säännöt 

 pukeutuu asianmukaisesti liikuntatunneille, huolehtii puhtaudestaan 

 ymmärtää liikunnan merkityksen hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 

 kehittää edelleen motorisia perustaitojaan ja oppii liikunnan lajitaitoja 

 kehittää uimataitoaan ja tutustuu vedestä pelastamiseen 

 löytää itselleen mieluisen tavan liikkua, liikkuu myös omaehtoisesti 
 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 6. luokka 

perusliikunta  yleisurheilulajeihin tutustumista 

luontoliikunta  retkeily eri vuodenaikoina: retkitaidot, jokamiehen oikeudet  
(biologian kanssa yhdessä) 
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 suunnistus: taitojen kehittämistä 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 perus- ja kuntovoimistelu: kuntopiirit 

 teline/ välinevoimistelun harjoittelu, lyhyet sarjat 

 erilaisia tansseja: seuratanssit, kansantanssit, nykytanssit 

uinti  Rantakylän uimahallin uimaopettaja vastaa: opetus 
yksilöllisten taitojen ja oppimisen mukaan: 

 perustekniikoiden harjoittelu 

 matkauinti 

 sukeltaminen 

 hengenpelastus 

palloilu  Eri palloilulajien viite- ja pienpelejä. 

 perustekniikoiden harjoittelua 

 säännöt, peli-idea 

talviliikunta  luistelu ja hiihto: perustekniikoiden harjoittelua, leikit ja pelit, 
retkeily 

muut  uuteen liikuntamuotoon tutustuminen mahd. mukaan 

Vuosiluokka 7 

TAVOITTEET 7. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja oppimisen iloa 

 opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta 

 oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan liikuntatilanteiden ja sään mukaan  

 kehittää edelleen motorisia perustaitojaan ja oppii liikunnan lajitaitoja 

 kehittää uimataitoaan 

 löytää itselleen mieluisen tavan liikkua, liikkuu myös omaehtoisesti 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 7. luokka 

perusliikunta  yleisurheilua: esim. pituushyppy, kuulantyöntö, keihäänheitto, 
juoksu 

luontoliikunta  suunnistus 

 mahdollisuuksien mukaan retkeily 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 telinevoimistelua: esim. permanto, puomi (tytöt), nojapuut 
(pojat), hyppy, trampetti 

 tutustuminen kuntoa kohottaviin voimistelulajeihin esim 
aerobic, circuit training 

 kehonhuoltoa: venyttely- ja rentoutusharjoituksia 

 tanssi. esim yhteistansseja, seura- ja kansantansseja, 
nykytansseja 

uinti  perustekniikoiden kertaus 

 pelit 

palloilu  eri palloilulajien perustekniikoiden, peli-idean ja sääntöjen 
kertaus: sovellettuja ja pienpelejä, tekniikkaratoja ja 
harjoituksia 

talviliikunta  luistelu: tekniikka- ja peliharjoitteita, kaunoluistelu 

 hiihto: tekniikat, pelit  

 muita talviliikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan  

muut  uuteen liikuntamuotoon tutustuminen mahd. mukaan 

 liikuntatietoutta 
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Vuosiluokka 8 

TAVOITTEET 8. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja oppimisen iloa 

 opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta 

 oppii liikkumaan turvallisesti ja pukeutumaan liikuntatilanteiden ja sään mukaan  

 kehittää edelleen motorisia perustaitojaan ja oppii liikunnan lajitaitoja 

 tarkkailee ja kehittää toimintakykyään 

 kehittää uimataitoaan ja vedestä pelastamisen taitoja 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 8. luokka 

perusliikunta  yleisurheilua: esim. kiekonheiton harjoittelu, korkeushyppy, 
juoksu 

 koululaispaini, kamppailuharjoitukset 

luontoliikunta  suunnistustaitojen syventämistä: kartanluku, ja 
ratasuunnistusharjoitteet 

 muuta luontoliikuntaa 

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 telinevoimistelu 

 tutustuminen kuntoa kohottaviin voimistelulajeihin, esim. 
keppijumppa,  

 kehonhuolto: venyttely- ja rentoutusharjoitukset 

 tanssi 

uinti  perustekniikoiden syventäminen 

 vedestä pelastaminen 

 pelit, hypyt, voimistelu… 

palloilu  palloilutaitojen syventäminen ja soveltaminen 

talviliikunta  luistelu: tekniikka- ja peliharjoitteita 

 hiihto: tekniikoiden sovellusta, suksitaitavuus 

 muita talviliikuntamuotoja mahd. mukaan 

muut  uuteen liikuntamuotoon tutustuminen mahd. mukaan 

 liikuntatietous 

Vuosiluokka 9 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 kokee liikunnan ja oppimisen iloa 

 opettelee hyväksymään itsensä ja suvaitsemaan erilaisuutta 

 kantaa vastuuta omasta liikkumisestaan ja oppii itsenäisen työskentelyn taitoja 

 osaa tarkkailla ja kehittää toimintakykyään 

 ymmärtää liikunnan ja lihashuollon merkityksen oman terveyden ja hyvinvoinnin 
ylläpitämisessä 

 kehittää uimataitoaan ja vedestä pelastamisen taitoja 
 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2) 

 9. luokka 

perusliikunta  yleisurheilu 

luontoliikunta  suunnistustaitojen syventäminen, kompassi 
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 muu luontoliikunta mahd. mukaan  

voimistelu ja 
ilmaisuliikunta 

 telinevoimistelu 

 kuntoa monipuolisesti kohottavat voimistelulajit 

 kehonhuolto: venyttely- ja rentoutusharjoitukset 

 tanssi 

uinti  uintitekniikoiden syventäminen 

 vedestä pelastaminen 

 muu vesiliikunta esim.: hypyt, pelit, hydrobic, kuntouinti 

palloilu  palloilutaitojen syventäminen ja soveltaminen 

talviliikunta  luistelu; tekniikka- ja peliharjoitteet, retkiluistelu mahd. mukaan 

 hiihto: tekniikat, suksitaitavuus, kuntohiihto 

 muita talviliikuntamuotoja mahdollisuuksien mukaan 

muut  uuteen liikuntamuotoon tutustuminen mahd. mukaan 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLA 8 

Liikunta 

Oppilas: 
- osaa ydintaidot juoksuissa, hypyissä ja heitoissa 
- osaa voimistelun, välinevoimistelun ja telinevoimistelun liikkeitä 
- osoittaa toiminnassaan ymmärtävänsä rytmin merkityksen liikunnassa ja tanssissa 
- osaa yleisimpien pallopelien perusteet ja pelaa niitä sovittujen sääntöjen mukaan 
- osaa suunnistaa karttaa ja kompassia apuna käyttäen ja tietää jokamiehen oikeuksista 

ja velvollisuuksista 
- osaa luistella sujuvasti 
- hallitsee hiihdon harrastamiseen tarvittavat perustekniikat 
- hallitsee uimataidon ja vedestä pelastamisen taitoja 
- tuntee liikunnan ja terveyden välisiä yhteyksiä 
- osaa ylläpitää, arvioida ja kehittää toimintakykyään 
- osoittaa oppimis- ja yrittämishalua koululiikunnassa, varustautuu liikuntatunneille 

asiallisesti ja huolehtii puhtaudestaan 
- toimii vastuullisesti ja ottaa toiset huomioon sekä noudattaa sopimuksia, sääntöjä ja 

reilun pelin periaatteita. 
 

7.19 KOTITALOUS 

Kotitalouden opetus antaa valmiuksia arjesta selviytymiseen. Oppilas opettelee, 
harjoittelee ja oppii käytännön työtaitoja, yhteistyötä ja tiedonhankkimisen taitoja ja niiden 
soveltamista oman arkielämän tilanteisiin. Oppilas tottuu ottamaan vastuuta itsestään, 
ihmissuhteistaan, terveydestään ja taloudestaan sekä ympäristönsä viihtyisyydestä ja 
turvallisuudesta.  
 
Kotitalouden taitoja opitaan tekemällä ja käytännössä toimimalla sekä työskentelemällä ja 
toimimalla ryhmässä yhteisen tavoitteen toteuttamiseksi. Näitä taitoja tarvitsee jokainen 
omassa ja yhteisöjensä elämässä. 
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Kotitalouden opetuksella on yhteyksiä monen oppiaineen sisältöihin. Opetusta voidaan 
eheyttää mm. biologian, maantiedon, fysiikan, kemian, terveystiedon, yhteiskuntaopin, 
käsityön, liikunnan ja oppilaanohjauksen kanssa. 
 
Kotitaloutta opetetaan erillisenä oppiaineena vuosiluokilla 7-9. Oppilaat oppivat kuitenkin 
kotitalouden taitoja ikäkauttaan vastaavasti kaikilla luokilla monien oppiaineiden sisällöistä, 
työskentelystä ja aihekokonaisuuksien työstämisestä. Näitä taitoja harjoitellaan ja 
käytetään erilaisissa projekteissa, leireillä, retkillä, myyjäisvalmisteluissa ja tapahtumissa 
koko koulunkäynnin ajan. 

Arviointi 

Kotitalouden arvioinnilla pyritään kannustamaan oppilasta osallistumaan ja ottamaan 
vastuuta kotitaloustöistä. Arvioinnin kohteena ovat oppilaan asennoituminen ja 
oppiaineelle tyypilliset, turvalliset työskentelytaidot. Arviointi on jatkuvaa sekä oppilaan ja 
opettajan vuorovaikutukseen perustuvaa. Lisäksi arviointiin vaikuttaa oppilaan itsearviointi 
omasta työskentelystään niin koulussa, kuin kotona.  
 
Arvioinnin perusteina toimivat luokkakohtaiset tavoitteet sekä päättöarvioinnin kriteerit 
yhdeksännen luokan lopussa. Luokilla 7-9- oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen 
arvioinnin. Tämän lisäksi vuosittain käydään arviointikeskustelut vanhempien ja oppilaiden 
kanssa.  

Vuosiluokat 7-9 

Kotitalouden tavoitteet toteutetaan vuosiluokittain yhteistyössä muun opetuksen kanssa, 
jotta erilliset sisällöt tulevat opetetuiksi, mutta turhalta päällekkäisyydeltä vältytään. 
 
Vuosittaisessa työsuunnitelmassa jaetaan kotitalouden opetukseen vuosiluokittain 
käytettävät oppitunnit, joten opetussuunnitelmassa tavoitteita ja sisältöjä ei jaeta erikseen 
luokittain. Yhteistyöstä ja sisältövastuista päätetään ja sovitaan opettajakunnassa.  
 

TAVOITTEET 7.-9. luokan oppilas 

 pyrkii käyttäytymisessään hyviin tapoihin ja ymmärtää tasa-arvoisen 
kanssakäymisen merkityksen yksilön ja perheen elämälle 

 oppii arjessa tarvittavia käytännön taitoja, yhteistyövalmiuksia sekä tietoja ja niiden 
soveltamista 

 ymmärtää kotitalouden arjen yhteyden omiin valintoihinsa ja toimintaansa 

 tahtoo ottaa vastuuta hyvinvoinnistaan, terveydestään ja taloudestaan sekä 
lähiympäristöstään 

 pystyy tekemään ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä töitä 
tarkoituksenmukaisesti ja sopivilla välineillä 

 alkaa harkita omaa vastuutaan kulutuksesta ja tiedostaa kulutuksen ongelmia 

 tiedostaa oman kulttuurin ilmenemistä kotitaloudessa ja osaa nähdä 
kansainvälistymisen vaikutuksia ja mahdollisuuksia 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1+1+1) 

 7.-9. luokka 

perhe ja yhdessä 
eläminen 

 työtapoina käytännön töiden opettelu, ryhmässä toimimisen 
harjoittelu ja yksilöllisen vastuun ottaminen toiminnasta ja 
kirjallisesta työskentelystä 

 hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat 
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 sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri 

 tasa-arvo ja ajankäyttö perheessä 

ravitsemus ja 
ruokakulttuuri 

 ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka (yhdessä 
terveystiedon ja biologian kanssa) 

 ruoan laatu ja turvallisuus 

 perusruoanvalmistusmenetelmät 

 aterioiden suunnittelu 

 erilaisia ruokailutilanteita suomalaisessa ruokakulttuurissa 

 ruokakulttuurin muuttuminen  

kuluttaja ja muuttuva 
yhteiskunta 

 oman rahankäytön suunnittelu 

 kuluttaminen: vastuu, vaikutusmahdollisuudet, 
ympäristövaikutukset 

 tuotteiden ja palveluiden hankinta ja käyttö 

koti ja ympäristö  lajittelu, jätehuolto 

 asunnon ja tekstiilien hoito 

 kodin koneiden ja laitteiden hankinta ja käyttö 

PÄÄTTÖARVIOINNIN KRITEERIT ARVOSANALLE 8 

Yhteistyö- ja vuorovaikutusmahdollisuudet 
Oppilas: 

- osaa noudattaa hyviä tapoja ja ottaa muut huomioon käyttäytymisellään sekä toimia 
itsenäisesti ja ryhmässä  

- tuntee kotitaloustyön suunnittelun, tasapuolisen työnjaon ja ajankäytön perusteita ja 
osaa soveltaa niitä oppimistilanteessa 

 
Käytännön työtaidot 
Oppilas: 

- tuntee ruoka-aineiden ominaisuuksia ja tavallisimpia ruoanvalmistuksen menetelmiä 
sekä osaa käyttää näitä hyväkseen ruoanvalmistuksessa 

- osaa valmistaa ohjatusti suomalaisia perusruokia ja leivonnaisia ja koostaa 
ateriansa ravitsemussuositukset huomioon ottaen 

- osaa käyttää tarkoituksenmukaisia työtapoja ja tavallisimpia kodinkoneita ja -
välineitä turvallisesti 

- osaa tulkita tekstiilien hoito-ohjeita ja hoitaa tavallisimpia tekstiilejä 
- osaa tehdä kodin siivouksen perustehtäviä 
- osaa toimia ympäristöä säästäen, valita tarkoituksenmukaisia pesu- ja 

puhdistusaineita sekä huolehtia kodin jätteiden peruslajittelusta 
 
Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot 
Oppilas: 

- osaa etsiä ja hyödyntää kotitalouden tietoja eri lähteistä, tulkita yleisimpiä tuote- ja 
pakkausmerkintöjä ja symboleja sekä pohtia erilaisen tiedon luotettavuutta 

- osaa pääpiirteittäin kertoa, mistä kotitalouksien menot koostuvat ja tehdä oman 
rahankäyttösuunnitelmansa 

- tuntee tärkeimmät kuluttajan vastuu- ja vaikutusmahdollisuudet. 
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7.20 VALINNAISET AINEET 

Valinnaiset aineet alkavat Joensuun steinerkoulussa seitsemänneltä luokalta. Luokilla 7-9- 
valinnaisia aineita on yhteensä 13 vuosiviikkotuntia.  
 
 valinnaisaine vuosiluokka / viikkotuntimäärä 
 7 8 9 yhteensä val.ainetta 

B2-saksa 2 
 

2 
 

2 
 

 6 / - 

valinnainen musiikki 
 

2 
 

2 
 

2 
 

  
6 / 12 

valinnainen 
kuvataide 

2 2 2 

valinnainen käsityö 2 2 2 

valinnainen liikunta 2 2 2 

ilmaisutaito (äi)    1 1 
valinnainen englanti   1 
valinnainen ruotsi   1 
tietotekniikka (ma)   1 
yhteensä vuoden 
aikana:  

4 4 5 13 
vuosiviikkotuntia 

       
Kuudennen luokan keväällä opettaja kertoo oppilaille ja huoltajille yhteisessä 
vanhempainillassa valintamahdollisuuksista ja jakaa valinnaisainetoivepaperit, johon 
oppilas numeroi järjestyksessä toivomansa valinnaisaineet. Tämä oppilaan 
valinnaisainetoive palautetaan kouluun huoltajan allekirjoituksella. Myös 7.- ja 8.-luokalla 
valinnaisainetoiveet pyydetään kirjallisena vanhempien allekirjoituksella.  
 
Mikäli oppilas valitsee 7. luokalle B2-saksan ja ryhmä alkaa (väh. 5 oppilasta), oppilas 
sitoutuu kielen opiskeluun ja opiskelee sitä aina 9. luokan loppuun asti. Vain erittäin 
painavista syistä valinnainen kieli voidaan jättää pois sen alettua. Valinnaisen kielen 
sitovuus tuodaan selvästi esille oppilaille ja vanhemmille pidettävässä vanhempainillassa. 

 
Valinnaiset taito- ja taideaineryhmät muodostetaan yhteiseksi 7–9-luokille. Ryhmät 
muodostetaan kahteen suosituimpaan valinnaisaineeseen. Taito- ja taideaineen voi 
seuraavana vuonna vaihtaa toiseen, mikäli ryhmä muodostuu. Valinnaisten taito- ja 
taideaineiden tavoitteet ja sisällöt vaihtuvat vuosittain opetusryhmän mukaan.  
 
Ennen seitsemännelle luokalle menoa oppilas valitsee seuraavasti aineista kaksi 
(kahden vuosiviikkotunnin kestoista) valinnaisainetta: 
 

 B2- saksa  

 käsityön valinnainen kurssi  

 musiikin valinnainen kurssi  

 kuvataiteen valinnainen kurssi  

 liikunnan valinnainen kurssi 
 
Ennen kahdeksannelle luokalle menoa voi oppilas, jolla on B2-saksa, valita yhden alla 
olevista kahden vuosiviikkotunnin mittaisista taito- ja taideaineista. Jos oppilaalla on 7-
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luokalla kaksi eri taito- ja taideainetta, voi hän nytkin valita seuraavista kaksi valinnaista 
taito- ja taideainetta: 
 

 käsityön valinnainen kurssi  

 musiikin valinnainen kurssi, 

 kuvataiteen valinnainen kurssi 

 liikunnan valinnainen kurssi 
  
Ennen yhdeksännen luokan alkua voi oppilas, jolla on B2-saksa valita yhden taito- ja 
taideaineen sekä yhden vuosiviikkotunnin mittaisen joko ilmaisutaidon tai tietotekniikan. 
Oppilas, jolla ei ole valinnaista kieltä, valitsee taas kaksi taito- ja taideainetta ja yhden 
vuosiviikkotunnin mittaisen joko ilmaisutaidon, tietotekniikan tai ruotsin/englannin 
valinnaiskurssin.  
 

 käsityön valinnainen kurssi  

 musiikin valinnainen kurssi 

 kuvataiteen valinnainen kurssi 

 liikunnan valinnainen kurssi 

 ilmaisutaidon kurssi 

 tietotekniikan kurssi 

7.20.1 7–9-luokille valittavat taito- ja taideaineiden valinnaisaineet 

VALINNAINEN MUSIIKKI 

Valinnainen musiikki on tarkoitettu oppilaille, jotka ovat kiinnostuneet musiikista ja haluavat 
kehittää bändisoitto- ja laulutaitojaan. Paikalliset olosuhteet ja resurssit sanelevat 
tarkemmin tavoitteet ja sisällöt. 
 
Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn, asenteeseen ja oppilaan kehittymiseen omaan 
tasoonsa nähden. Käytännön musisointi ja kirjalliset työt ovat myös arvioinnin kohteena.  
 

TAVOITTEET 7.-9. luokan oppilas 
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 ylläpitää ja kehittää osaamistaan musiikillisen ilmaisun eri alueilla musisoivan 
ryhmän jäsenenä toimien 

 oppii kriittisesti tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia ääniympäristöjä sekä 
laajentaa ja syventää musiikin eri lajien ja tyylien tuntemustaan 

 oppii ymmärtämään musiikin elementtien, rytmin, melodian, harmonian, 
dynamiikan, sointivärin ja muodon tehtävää musiikin rakentumisessa sekä 
käyttämään niitä ilmaisevia käsitteitä ja merkintöjä 

 rakentaa luovaa suhdettaan musiikkiin ja sen ilmaisumahdollisuuksiin musiikillisen 
keksinnän keinoin. 

 avartaa musiikillista maailmankuvaansa ja innostuu toimimaan musiikin parissa 
myös koulun ulkopuolella. 

 saa myönteisiä kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä. 
 Innostuu seuraamaan ajankohtaisia koti- ja ulkomaisia musiikkitapahtumia ja 

uutisia. 
 saa valmiudet yhteismusisointiin, niin soittamiseen kuin laulamiseenkin. 
 innostuu ja rohkaistuu soittamaan erilaisia bändisoittimia yhtyeissä ja esiintymään 

koulun juhlissa 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2+2+2) 

 7-9. luokka 

 tutustutaan syvemmin bändisoittimiin, orkesterisoittimiin ja sinfoniaorkesterin 
kokoonpanoon. 

 Syvennetään tietoa suomalaisesta kansanmusiikista, Pohjois- ja Etelä-Amerikan 
musiikkista, latinalaisamerikkalaisista rytmeistä ja rockmusiikin juurista (blues). 

 populaarimusiikin historian lyhyt katsaus (pääpiirteet). 
 tutustutaan tietokoneen käyttöön musiikissa, oopperaan, operettiin, musikaaliin, 

näyttämö- ja elokuvamusiikkiin. 
 Tutustutaan musiikkivideoihin, elokuvamusiikkiin, musiikin historian aikakausiin 
 ja säveltäjiin, sinfoniaan, laulujen muotorakenteisiin, afrikkalaiseen musiikkiin 
 sekä jatsin ja rockin vuosikymmeniin. 
 Tutustutaan tarkemmin kitaraan, bassoon, rumpuihin, sähköisiin 
 kosketinsoittimiin sekä mikrofonilauluun. 
 pyritään antamaan henkilökohtaista ohjausta soittimen 
 hallinnassa ja käsittelyssä.  
 Lisäksi opetellaan soittimen huoltoon ja 
 soittoon liittyvien teknisten laitteiden käyttöä(mikseri, PA) 

 
Työtavat 

 Erilaisiin musiikkityyleihin ja musiikin teoriaan tutustutaan laulaen, soittaen, 
kuunnellen ja katsellen. Osa sisällöistä voidaan toteuttaa ryhmätöinä. 

 Musiikillisen keksinnän keinoin syvennetään rytmi- ja kehosoitinten käyttöä. 

VALINNAINEN KUVATAIDE 

Valinnainen kuvataide opettaa kuvan kieltä, kuvantekoa ja kuvausta; kuvataiteesta ja 
tekemisestä nauttimista, vaikka ei ammattitaiteilijaksi aikoisikaan. 
Tunneilla tavoitellaan ateljeemaista ilmapiiriä, tehdään yhdessä ja yksilöidysti harjoitustöitä 
ja omia projekteja lähtökohtana oppilaan omat tarpeet, harrastuneisuus ja taidot. 
 
Arvioinnissa huomioidaan aktiivisuus, idearikkaus, yhteistyökyky ja kuvallinen ilmaisukyky 
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TAVOITTEET 7.-9. luokan oppilas 

 kehittää luovaa ajatteluaan, ongelmanratkaisukykyään ja persoonallisuuttaan 
 rohkaistuu oman työn suunnitteluun ja pitkäjänteiseen työskentelyyn 
 tutustuu monipuolisesti kuvan tekemisen tekniikoihin ja materiaaleihin 
 luo pohjaa harrastuneisuudelle 
 oppii kuvan kansainvälistä kieltä ja medioiden kielioppia 
 syventää ja laajentaa kaikille yhteisiä kuvataideopintoja 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2+2+2) 

 7-9. luokka 

 syvennetään ja laajennetaan yhteisten kuvataideopintojen sisältöjä. Sisällöissä 
painottuu oppilasryhmän/ oppilaan kiinnostuksen kohteet.  

 materiaali- ja tekniikkatietouden lisääminen omien harjoitustöiden ja projektien 
kautta 

 mm. akvarelli-, öljy- ja akryylivärit; sekatekniikat ja grafiikkaa 
 käyttöesineet ja muotoilu sekä kolmiulotteinen työskentely ja veistotaide 
 kuvalla vaikuttaminen ja kuvamanipulaatio, mainontamaailma, julisteet ja 

käyttögrafiikka 
 mainos- ja musiikkivideon kieli; mustavalko-, väri-, digi- ja videokuvaus; 

viestintävälineiden käyttö omassa kuvailmaisussa 
 ympäristön havainnointi ja ilmaiseminen kuvataiteen keinoin 
 näyttelyt ja museovierailut, taiteen tehtävä yhteiskunnassa 
 kuvataiteen työmenetelmät ja ammatit 

VALINNAINEN KÄSITYÖ 

Kurssin tarkoituksena on kannustaa oppilasta käyttämään omia taitojaan ja kehittämään 
niitä edelleen. Sisällöissä painottuvat oppilasryhmän/oppilaan kiinnostuksen kohteet. 
Arvioinnissa otetaan huomioon itsearviointi, prosessin sujuvuus, työvälineiden- ja 
menetelmien hallinta, työn tulosten laatu, omaperäisyys, yritteliäisyys ja asenne.  
 
 

TAVOITTEET 7.-9. luokan oppilas 

 tuntee käyttämiensä materiaalien alkuperän, tekniikat ja tuotantoprosessit. 
 ymmärtää valmistusprosessin, markkinoinnin, kuluttajan ja ympäristön välillä. 
 harjaantuu ajattelemaan teknisesti, suunnittelemaan ja organisoimaan prosesseja 

sekä kehittämään kriittisen asenteen kuluttajana. 
 omaa tarkkuutta suunnittelussa, toteutuksessa ja oman työn arvioinnissa. 
 huomio työn tarkoituksenmukaisuuden 
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VALINNAINEN LIIKUNTA 

Löydä lajisi -kurssin tarkoituksena on tutustua perinteisen koululiikunnan ulkopuolella 
oleviin lajeihin ja mahdollisuuksiin. 
Arvioinnissa otetaan huomioon asenne, aktiivinen osallistuminen ja itseohjautuvuus  
 

TAVOITTEET 7.-9. luokan oppilas 

 tutustuu eri liikuntalajeihin, joita voi harrastaa vapaa-ajalla 
 saa iloa liikunnasta ja yhdessä tekemisestä 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2+2+2) 

 7-9. luokka 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (2+2+2) 

 7-9. luokka 

 Ompelu  tarkkojen mittojen välttämättömyyden ymmärtäminen 
 valmiskaavan muuttaminen itselle sopivaksi  
 materiaalien soveltuvuuden arviointi (laatu, kestävyys, 

pintastruktuuri) ja materiaalien hoito, huolto ja ylläpito 
 värivaikutuksen arviointi 
 järkevän työjärjestyksen laadinta 

 Korityöt  työkalujen tunteminen 
 punontatekniikoiden tunteminen 
 materiaalin soveltuvuuden ja tarkoituksenmukaisuuden 

arviointi 
 punontasuunnitelman laatiminen piirroksen tai tietokoneen 

avulla 

 Jalkineet  käyttötarkoituksen ja materiaalien yhteen sopivuuden 
arviointi 

 mallin tarkoituksenmukaisuuden arviointi 
 materiaalin (nahka, huopa, kangas) edellyttämien 

työtapojen hallinta 

 Batiikki  batiikkitekniikan valinta: vaha-, naru-, solmubatiikki tai 
kylmäbatiikki 

 materiaalin valmistelu 
 työsuunnitelman laatiminen 

 Kirjansidonta  erilaisten paperilaatuihin tutustuminen 
 työkalujen ja koneitten, kuten prässien ja leikkureiden 

tunteminen 
 oman työn suunnittelu 
 paperin valmistaminen, taittaminen, ompeleminen/ 

nitominen 
 kuumaliiimasidonta, kovakantinen sidonta, keinonahka, 

kiiltonahka tai pergamenttisidonta 

 Restaurointi  materiaali tietouden soveltaminen 
 tuotteen historian ymmärrys 
 kunnostus- ja entisöintimenetelmien tuntemus 
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 uusiin liikuntamuotoihin monipuolisesti tutustuminen osallistujien toiveet huomioiden 
 haastetta tarjoavat esimerkiksi circuit-lihaskuntotreenit, armeijahenkisiä bootcamp-

radat sekä spinning  
 luonnonläheiset liikuntalajit, kuten frisbeegolf tai vaikkapa onginta  

7.20.2 9-luokalle valittavat valinnaisaineet 

VALINNAINEN ILMAISUTAITO  

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin. Sisällöissä 
painottuu ryhmän kiinnostuksen kohteet 
 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 kehittää oppilaan kokonaisilmaisua, harjaannuttaa esiintymistaitoja ja vahvistaa 
omaa rohkeutta suulliseen ilmaisuun 

 oppii käyttämään apuna koko kehossa tapahtuvaa viestintää. 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

 Ilmaisun perusharjoituksia: tutustumis-, rentoutumis-, tunne-, aisti-, puhe-, ja 
keskittymisharjoituksia sekä improvisaatiota. 

 Opitaan ilmaisemaan asioita puheen lisäksi myös kehon ja liikkeen avulla. 
 Tutustuminen elokuvan teon erivaiheisiin 
 Lyhytelokuvan tekeminen steinerkoulujen yhteiseen kilpailuun 
 Teatteriesityksessä käynti 
 Teatteriesityksen analysointia keskustellen ja erilaisten oppilastöiden avulla. 
 Tutustutaan teatterissa työskenteleviin ammattilaisiin, muihinkin kuin näyttelijöihin. 
 Valmistellaan esityksiä koulun juhliin, tarpeen mukaan.  
 Näytelmän lisäksi suunnitellaan puvustus, lavastus, valaistus ja äänitehosteet. 

Halutessa voidaan esitys viedä myös koulun ulkopuolelle. 

VALINNAINEN ENGLANTI 

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin ja positiivista 
asennetta kielen opiskeluun. 
 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 vahvistaa jo opittuja taitojaan 
 rohkaistuu käyttämään kieltä monipuolisesti, etenkin suullisesti 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

 Englannin kielen preppaus tähtää englannin kielen taitojen hiomiseen.  
 Tunneilla kerrataan peruskielioppia ja muistellaan mitä voi sanoa yleisimmissä 

asiointitilanteissa esimerkiksi ravintolassa, junalippua ostaessa tai vaikkapa 
lentokentällä.  

 Tärkeää englannin kielen preppauksessa on siis myös keskusteleminen 
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englanniksi, esimerkiksi itsestään kertominen ja puhelimessa toimiminen. 

VALINNAINEN RUOTSI 

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tehtäviin ja positiivista 
asennetta kielen opiskeluun. 
 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 vahvistaa jo opittuja taitojaan 
 rohkaistuu käyttämään kieltä monipuolisesti, etenkin suullisesti 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

 Kurssilla kerrataan ruotsin kielen ydinasioita ja vahvistetaan kielen rakenteiden ja 
sanaston hallintaa.  

 Kurssiin sisältyy myös kuuntelu-, keskustelu- ja tekstinymmärtämisharjoituksia 
arkipäivän tilanteisiin liittyen. 

VALINNAINEN TIETOTEKNIIKKA 

Tietotekniikan opiskelu alkaa valinnaisaineena yhdeksännellä luokalla. Tietotekniikan 
opiskelun tavoitteena on antaa oppilaalle monipuoliset taidot käyttää tietotekniikkaa ja 
perusohjelmia eri tilanteissa. Tietotekniikan käyttötaito auttaa oppilasta omaksumaan 
laitteistoon ja ohjelmistoon liittyviä peruskäsitteitä, joiden avulla hän saa jatkuvat valmiudet 
opiskella uusia ohjelmistoja ja hyödyntää tietotekniikkaa muiden aineiden opiskelussa. 
Tavoitteena on ohjata oppilasta hankkimaan tietoja, tutkimaan ja jäsentämään 
asiakokonaisuuksia. 
 
Tietotekniikan opetuksessa oppilasta ohjataan tietokoneen turvalliseen ja järkevään 
käyttöön. 
 
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista tunteihin. 
 

TAVOITTEET 9. luokan oppilas 

 osaa aikaisemmasta kokemuksesta riippumatta käyttää tietokonetta ja keskeisimpiä 
työvälineohjelmia ja saa realistisen kuvan tietokoneen 
hyödyntämismahdollisuuksista 

 oppii ymmärtämään tietotekniikan käytännön sovellutuksia nyky- yhteiskunnassa ja 
oppii näkemään mahdollisuuksia ja rajoituksia 

 saa virikkeitä omaehtoiseen tietoteknisen tiedon hankkimiseen 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1) 

 9. luokka 

 laitteistot ja ohjelmistot 
 laitteen käyttö ja tiedonhallinta 
 Windows- käyttöjärjestelmän hallinta 
 tekstinkäsittelyohjelmiston, piirrosohjelmiston ja julkaisuohjelmiston käyttö 
 taulukkolaskentaohjelmistonkäyttö 
 digitaalinen kuvankäsittely 
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 esitysgrafiikka 
 internet 

7.21 OPPILAANOHJAUS 

Oppilaanohjauksen tarkoitus on lisätä oppimisvalmiuksia, tukea sosiaalista kasvua, auttaa 
ratkaisemaan elämänongelmia ja suunnittelemaan tulevaisuutta. Koulun päättövaiheessa 
ohjauksen tehtävänä on auttaa oppilasta tekemään elämänuraa, opiskelua ja koulutusta 
koskevia ratkaisuja. Ohjauksella ja yhteistyöllä oppilaanohjaajien ja opettajien kesken 
oppilaitosten ja kouluasteiden välillä pyritään luomaan oppilaalle turvallinen siirtymä 
toiseen opiskelupaikkaan tai jatko-opintoihin.  

Tavoitteet: 

Oppilas: 

 oppii itsetuntemusta, itsenäisyyttä ja vastuullisuutta 

 oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja 

 oppii kehittämään valmiuksiaan oppia ja tunnistamaan oppimisessaan esiintyviä 
vaikeuksia, oppii pyytämään apua ongelmatilanteissa 

 oppii tuntemaan erilaisia oppimistyylejä 

 oppii kehittämään omia opiskelutaitojaan ja oman toiminnan arviointia 

 saa tukea ja ohjausta koulunkäynnin aikana ja koulun päättövaiheessa 

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

 oppii kehittämään päätöksentekotaitojaan ja arvioimaan ja toteuttamaan 
tulevaisuudensuunnitelmiaan muuttuvissa olosuhteissa 

 saa tukea ja ohjausta ammatillisessa suuntautumisessa, myös perinteiset 
sukupuolirajat ylittävissä vaihtoehdoissa 

 oppii hankkimaan tietoa yhteiskunnasta, työelämästä ja yrittäjyydestä sekä 
kasvamaan monikulttuurisuuteen ja kansainvälisyyteen 

Vuosiluokat 1-3 

Alkuopetuksen oppilaanohjaus on oppilaan kokonaisvaltaista tukemista. Ohjauksella 
pyritään kehittämään oppilaan oppimisvalmiuksia ja opiskelutaitoja, tukemaan sosiaalista 
kasvua ja ehkäisemään oppimisvaikeuksia. Oppilasta ohjataan suhtautumaan 
vastuullisesti koulutyöhön ja harjoitteluun ja suuntautumaan oppimisen ja opetuksen 
tavoitteisiin.  
 
Työelämään ja ammatteihin tutustuminen alkaa varhain. Ensimmäisellä ja toisella luokalla 
kouluun liittyvät ammatit ja vanhempien ammatit tulevat lapsille tutuksi. Toisella luokalla 
lapset tekevät luokkalehteä, johon voivat käydä haastattelemassa jonkun ammatin 
edustajaa kodin tai koulun piiristä. Lasten kertomien viikonloppu- ja matkatarinoiden 
yhteydessä kiinnitetään huomiota myös erilaisiin havaittuihin ammatteihin. Kolmannella 
luokalla tutustutaan työelämään ja ammatteihin perinteisten käsityöammattien kautta. 
Ympäristö- ja luonnontieteen perinnejaksoon liittyen oppilaat tekevät vierailuja lähialueen 
käsityöläisten luo (esim. Joensuun Taito-keskus). 
 
Retkien ja eri oppiaineiden yhteydessä kiinnitetään huomiota erilaisiin ammatteihin, 
ammattilaisiin ja työnkuviin. Oppilaiden vanhempien ja lähipiirin keskuudesta kartoitetaan, 



 

Joensuun steinerkoulu 

236 

onko halukkuutta lähteä luokan yrityskummiksi ja kulkea luokan mukana aina peruskoulun 
loppuun asti.  
 
Oppilaanohjausta toteutetaan vuosiluokilla 1-3 opetuksen ja koulun muun toiminnan 
yhteydessä ja siitä huolehtii ensisijaisesti luokanopettaja. Tarvittaessa oppilas saa 
henkilökohtaista ohjausta sekä oppimista ja koulunkäyntiä että arkielämää koskevissa 
kysymyksissä. Tällöin ohjauksesta voi huolehtia luokanopettajan lisäksi/ sijasta esimerkiksi 
oppilashuoltoryhmän jäsen. 

Vuosiluokat 4-6  

Vuosiluokkien 4-6 aikana oppilaanohjauksella pyritään ohjaamaan oppilasta 
itsenäistymiseen ja vastuullisuuteen koulutyössä ja tehtävien tekemisessä. Sen tehtävänä 
on ohjata oppilaita kehittämään tiedonhankinnan valmiuksiaan sekä käyttämään 
monipuolisia työ- ja opiskelutapoja. Ohjauksella pyritään tukemaan myös oppilaiden 
yhteistoiminnallisuutta ja toisten ihmisten huomioimista 
 
Koulun ulkopuoliseen työhön ja elämään tutustuminen tapahtuu monien oppiaineiden 
toiminnallisessa opiskelussa ja koulun tai koulutyön ulkopuolisissa projekteissa. Oppilasta 
tuetaan kuudennen luokan aikana tekemään valinnaisaineiden ainevalintoja yläluokkia 
varten. Neljännellä luokalla oppilaat tekevät äidinkieleen liittyen pienen projektityön äidin, 
isän, tai muun sukulaisen mielenkiintoisesta ammatista. 
 
Viidellä ja kuudella luokalla tutustutaan poliisin, pelastuslaitoksen ja terveydenhoitoalan 
ammatteihin biologiaan liittyvien vierailujen ja oppituntien merkeissä. Kuudennella luokalla 
pohditaan äidinkielentunneilla omia tulevaisuuden haaveita ja haaveammattia. 
Kirjoitelmaan etsitään tietoa siitä, millaista polkua pitkin haaveammatti voi toteutua. 
Oppilaiden vanhempia/lähisukulaisia pyydetään kertomaan työstään. Lukuisten retkien ja 
eri oppiaineiden yhteydessä kiinnitetään huomiota erilaisiin ammatteihin, ammattilaisiin ja 
työnkuviin. 
 
Oppilaanohjaus toteutetaan vuosiluokilla 4-6 opetuksen ja koulun muun toiminnan 
yhteydessä. Ohjauksesta huolehtii ja vastaa edelleen ensisijaisesti luokanopettaja. 
Ohjaukseen voidaan varata myös erillisiä tunteja opettajakunnan tai oppilashuoltoryhmän 
päätöksellä. Oppilas saa tarvittaessa myös henkilökohtaista ohjausta. 

Vuosiluokat 7-9 

Yläluokilla ohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan itsetuntoa ja identiteettiä, jotta hän oppii 
arvioimaan pyrkimyksiään ja mahdollisuuksiaan oman tulevaisuuden rakentamisessa. 
Oppilaan tulee saada tiedollisia valmiuksia, tukea sosiaalisiin taitoihin ja oman elämän 
käytännön ratkaisuihin.  
 
Oppilaanohjaukseen kuuluu *luokkamuotoista ohjausta  (luokat 8-9), yksilöllisiin 
kysymyksiin syventyvää *henkilökohtaista ohjausta, sosiaaliseen vuorovaikutukseen 
perustuvaa *pienryhmäohjausta ja *työelämään tutustumista.  
 
Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, 
koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä. 
Pienryhmäohjauksessa oppilas oppii keskustelemaan ja käsittelemään ryhmälle yhteisiä 
tai muiden kanssa jaettavia ryhmään osallistuvien jäsenten henkilökohtaisia ohjauksellisia 
kysymyksiä. Työelämään tutustuminen tapahtuu erilaisissa projekteissa ja 
työelämätapahtumien merkeissä yhteistyötahojen kanssa. 



 

Joensuun steinerkoulu 

237 

 
7. luokalla oppilaanohjauksesta huolehtii pääasiassa luokanopettaja. 8. luokalla 
oppilaanohjauksesta huolehtivat luokanopettaja ja opinto-ohjaaja yhteistyössä ja 9. 
luokalla, perusopetuksen päättöluokalla, vastuu ohjauksesta siirtyy opinto-ohjaajalle, joka 
sopii tehtävien jakamisesta luokanohjaajan kanssa. Yhteistyötä tehdään koko ajan myös 
aineenopettajien ja erityisopettajan kanssa.  

Työelämään tutustuminen TET 

Työelämään tutustuminen, TET alkaa seitsemännen luokan keväällä kahden päivän 
mittaisessa työharjoittelussa. Oppilas etsii tämän harjoittelupaikan yhdessä huoltajan 
kanssa, luokanopettajan tuella. Kahdeksannella luokalla keväällä järjestettävä TET-jakso 
on viikon mittainen. Yhdeksännen luokan viikon mittainen TET-jakso järjestetään syys–
lokakuun aikana. Luokanopettaja tai oppilaanohjaaja miettivät oppilaiden kanssa yhdessä 
mahdollisia harjoittelupaikkoja. Työharjoittelupaikka järjestetään luokanopettajan tai 
oppilaanohjaajan ja oppilaan yhteistyöllä. Koulu valvoo, että työelämään tutustumispaikka 
on oppilaalle turvallinen. 
 
Oppilaat ovat työelämään tutustumisjakson aikana koulun oppilaita, eivät työnantajan 
palveluksessa. Oppilaat noudattavat koulun järjestyssääntöjä ja työpaikan 
turvallisuusohjeita. Oppilaan päivittäinen työaika on kuusi tuntia. Tältä ajalta ei makseta 
palkkaa. Oppilaan tapaturmavakuutus on voimassa TETin aikana. Työnantaja solmii 
oppilaan kanssa TET-sopimuksen, joka palautetaan koululle ennen jakson alkua. 
Sopimuksessa sovitaan työtehtävistä, työajasta ja siitä, tarjoaako työnantaja oppilaalle 
ruoan. Mikäli ei, oppilaan mahdollisuudesta ruokailla lähikoululla tai muu ruokailun 
järjestämisestä sovitaan erikseen. 
 
TETin aikana oppilaan kuuluu olla täsmällinen ja tulla työpaikalle ajoissa. Oma-aloitteisuus 
vuorovaikutuksessa työpaikan työntekijöiden kanssa ja työhön ryhtymisessä auttaa 
pääsemään nopeammin sisälle työhön. Oppilaan kuuluu suhtautua työtehtäviin 
vastuullisesti, vaikka tehtävä olisi välillä yksitoikkoista, helppoa ja tylsääkin. Työpaikan 
ammatteihin ja työpaikan alaan tutustuminen avartaa kokonaiskuvaa alasta. Oppilaan 
kuuluu noudattaa vaitiolovelvollisuutta niihin kuuluvissa asioissa. TET-jakson aikana 
oppilas täyttää oppimispäiväkirjaa, johon kirjataan päivän kulku ja sen aikana tehdyt 
työtehtävät, ongelmat, opitut asiat jne. 
 
TET- jakson päätteeksi oppilaat saavat työnantajan allekirjoittaman TET-todistuksen, 
johon merkitään työtehtävät ja työnantajan arvio niissä suoriutumisesta. Todistukseen 
merkitään myös mahdolliset poissaolopäivät. Oppilaat tekevät myös itsearvioinnin TET-
jakson onnistumisesta. Itsearvioinnissa oppilaat arvioivat miten käytännön järjestelyt, 
tiedon hankinta ja käyttäytyminen sujuivat TET-jakson aikana ja mitä uutta haluaisi oppia 
seuraavalla TET-jaksolla.  

Luokkamuotoinen ohjaus  (8–9 luokka) 

TAVOITTEET 8.–9. luokan oppilas 
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 oppii itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja 

 oppii suunnittelemaan opiskeluaan ja arvioimaan tuloksiaan 

 oppii käyttämään opiskelumenetelmiä ja erilaisia tiedonhankintakanavia 
monipuolisesti 

 kehittää itselleen sopivia opiskelustrategioita 

 muodostaa kokonaiskäsityksen koulun toimintatavoista ja 
opiskelumahdollisuuksista 

 ymmärtää suomalaisen koulutusjärjestelmän pääpiirteet ja oppii hakemaan tietoa 
jatko-opiskelumahdollisuuksista 

 hankkii tietoa työelämästä ja eri ammattialoista  

 oppii etsimään tietoa opiskelusta ja työnteosta ulkomailla 

 suunnittelee aktiivisesti omaa tulevaisuuttaan ja koulutustavoitteitaan 

 

KESKEISET 
SISÄLLÖT (1+1) 

 8.-9.luokka 

  itsetuntemus ja ammatillinen kehitys 

 kouluyhteisö: toimiminen, rakenne, eteneminen, oppilaan arviointi 

 opiskelun taidot 

 tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä 

 tulevaisuudensuunnittelu- ja päätöksentekotaidot 

 työelämätietous, elinkeinorakenne ja ammattialat 

 Suomen koulutusjärjestelmän hahmottaminen: perusopetus –
toisen asteen koulutus – korkeakouluopinnot 

 jatko-opinnot: mahdollisuudet ja hakeutuminen 

 ulkomailla opiskelu ja työskentely 

 ohjaus-, tiedotus-, ja neuvontapalvelut 

 vierailut ja tutustumiskäynnit eri oppilaitoksissa 

 omien mielenkiinnonkohteiden työstäminen: tulevaisuuden 
suunnittelu, vaatimusten hahmottaminen ja tavoitteiden 
asettaminen 
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8. OPPILAAN ARVIOINTI 

Oppilaan arviointi jakaantuu arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on 
erilaiset tehtävät. 

8.1 ARVIOINTI OPINTOJEN AIKANA 

Arvioinnin tehtävä 

Opintojen aikana tapahtuvan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä 
kuvata, kuinka oppilas on saavuttanut kasvulle ja oppimiselle asetetut tavoitteet. 
 
Arvioinnin tehtävänä on motivoida oppilasta yrittämään parhaansa, kasvattaa hänen 
itseluottamustaan ja luoda uskoa työskentelyn voimaan. Arvioinnin tehtävänä on auttaa 
oppilasta muodostamaan realistinen kuva oppimisestaan ja kehittymisestään. 

Arvioinnin periaatteet 

Opettaja suorittaa oppilaan kehityksen seurantaa ja arviointia jatkuvasti yhdessä muiden 
opettajien ja oppilashuollon henkilöiden kanssa. Huoltajiin ollaan yhteydessä säännöllisesti 
lukuvuoden aikana. Arviointi perustuu opetussuunnitelman tavoitteisiin. Oppilaalle ja 
hänen huoltajilleen annetaan etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä 
selvitetään jälkikäteen, miten niitä on sovellettu. 
 
Oppilaan arviointitavat vaihtelevat oppilaan ikäkauden mukaan. Tavoitteena arvioinnissa 
on tukea oppilaan hyvää itsetuntoa ja uskoa omiin taitoihin. Kuten muussakin 
steinerpedagogiikassa vertautumista oppilastovereihin pyritään välttämään myös 
arvioinnissa. Tästä syystä numeroarviointi alkaa vasta lapsen siirtyessä murrosikään ja 
ajattelun ja arviointikyvyn kehitysvaiheeseen.  
 
 Vuosiluokkien 1-3 oppilaita arvioitaessa oppilaan sanallinen arviointi annetaan huoltajalle 
ja vasta 4. luokasta alkaen itse oppilaalle. Luokkien 1-3 oppilaat saavat kevätlukukauden 
päätteeksi opettajaltaan runon tai kertomuksen, joka kuvaa rakentavasti oppilaan 
kehitystilannetta. Lisäksi oppilas saa lukuvuositodistuksen, josta ilmenee onko oppilas 
saavuttanut lukuvuoden tavoitteet hyväksytysti oppiaineissa ja siirtyykö seuraavalle 
vuosiluokalle.  
 
4. luokalta alkaen oppilas saa sanallisen arvioinnin jokaisesta opiskelemastaan aineesta. 
Arviointi perustuu oppiaineille asetettuihin tavoitteisiin ja perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin osaamisen kriteereihin, työprosessiin 
oppitunneilla, kirjallisiin ja suullisiin itsenäisiin tuotoksiin sekä vähitellen oppilaan 
kasvaessa myös opetetusta aineksesta järjestettyihin kuulusteluihin ja kokeisiin. 
Arvioinnilla kannustetaan oppilasta myönteisellä tavalla omien tavoitteiden asettamiseen ja 
työskentelytapojen tarkentamiseen.  
 
Vuosiluokilla 7-9 numeroarviointi annetaan lukukauden päätteeksi sanallisen lausunnon 
lisäksi. 
 
Arvioinnin tapoja ovat huoltajalle tai oppilaalle annettava sanallinen lausunto, kirjallinen ja 
suullinen palaute, arviointikeskustelut sekä oppilaiden että huoltajien kanssa, 
numeroarviointi ja oppilaan itsearviointi, jota harjoitellaan ikätaso huomioon ottaen aina 1. 
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luokalta alkaen. Arviointi antaa tietoa huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjille, 
työelämän ja muille vastaaville toimijoille. Arvioinnista päättää opettaja tai oppilasta 
opettaneet opettajat yhdessä. 

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain 

Oppilas siirtyy vuosiluokalta toiselle, jos hän suorittaa hyväksytysti kaikki 
opetussuunnitelmassa määritellyt vuosiluokan oppimäärään kuuluvat eri oppiaineiden ja 
oppiaineryhmien opinnot. 
 
Oppilas voi 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 
varataan mahdollisuus opetukseen osallistumatta osoittaa saavuttaneensa hyväksyttävät 
tiedot ja taidot. Mahdollisuuksia voidaan antaa yksi tai korkeintaan kolme lukuvuoden 
aikana tai lukuvuoden koulutyön päätyttyä. 
 
Kun suoritusmahdollisuus annetaan lukuvuoden päätyttyä, luokalle jättämisestä tehdään 
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 suorituksen raukeavat. 

Opinnoissa eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan 

Oppilas voi opettajakunnan päätöksellä edetä opinnoissaan oman opinto-ohjelman 
mukaan. Joensuun steinerkoulussa ei ole tällä hetkellä mahdollista opiskella oman opinto-
ohjelman mukaisesti. Koulun opetussuunnitelmassa määritellään ja oppilaan 
oppimissuunnitelmassa tarkennetaan ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä kunkin 
opintokokonaisuuden opiskelun aloittamiselle. Opinto-ohjelman mukaan opiskeleva 
oppilas siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä seuraavalle vuosiluokalle. Oppilas voidaan 
jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon koulumenestyksen vuoksi. 
Oppilas luetaan yhdeksännen vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa 
perusopetuksen koko oppimäärän ja saa päättötodistuksen tai hänen 
oppivelvollisuusikänsä täyttyy ja hän eroaa koulusta. 

Arvioitavat oppiaineet 

Perusopetuksen kaikki oppiaineet arvioidaan ympäristö- ja luonnontieto- aineryhmää 
lukuun ottamatta erillisinä. Vuosiluokilla 1-4 arvioidaan yhtenä kokonaisuutena ympäristö- 
ja luonnontieto. Vuosiluokilla 5-6 biologia ja maantieto arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. 
Fysiikka ja kemia muodostavat kokonaisuuden 6.-luokalla. Vuosiluokilla 7-9 arvioidaan 
biologia, maantieto, fysiikka, kemia ja terveystieto jokainen erikseen.  

Jaksojen arviointi 

Oppilaan opiskelemat jaksot arvioidaan niiden päätyttyä. Uuden jakson alkaessa oppilaalle 
kerrotaan jakson tavoitteiden ja opetussisältöjen kuvauksen yhteydessä myös jakson 
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arviointiperusteet ja millä tavoin arviointi suoritetaan. Jakson päätyttyä oppilaalle tarjotaan 
mahdollisuus suorittaa hylätty jakso tai korottaa suoritustaan mahdollisimman pian. 
Suorittamisen tueksi annetaan tarpeen vaatiessa tukiopetusta ja erityisopetusta. Hylättyjen 
jaksojen suorittaminen on mahdollista myöhemminkin. Huoltaja saa tietoa oppilaan 
suorituksista riittävän usein. 

Sanallinen lausunto 

Lukuvuoden päätteeksi oppilas saa kaikissa opiskelemissaan aineissa sanallisen 
lausunnon, jossa kuvataan hänen edistymistään opinnoissa laadittujen tavoitteiden ja 
kriteereiden perusteella. Sanallinen lausunto on kannustava ja kasvattava antaen kuitenkin 
realistisen kuvauksen oppilaan koulunkäynnistä. Perusopetuksen päättövaiheessa 
lausunto antaa oppilaalle realistisen kuvan hänen tiedoistaan, taidoistaan ja 
työskentelystään. 
 
Oppilas saa lukuvuoden kuluessa jatkuvaa suullista ja kirjallista palautetta opinnoistaan. 
Palautetilaisuuksissa huolehditaan, että oppilas saa ikätasoaan vastaavan realistisen 
kuvan edistymisestään suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. 
Arviointikeskustelun järjestämisestä aloitteen voi tehdä oppilas, huoltaja tai 
opettaja/opettajat. 

Suullinen lausunto 

9. luokalla oppilas saa syyslukukauden päätteeksi suullisen palautteen kaikista 
opiskelemistaan opintokokonaisuuksista. Lausuntotilaisuus on keskusteleva, ohjaava ja 
neuvotteleva. Sen tavoitteena on aktivoida oppilas tarkkailemaan omaa työskentelyään ja 
muodostamaan siitä realistinen käsitys. 

Numeroarviointi 

Seitsemännestä luokasta alkaen oppilas saa numeroarvioinnin opiskelemissaan 
oppiaineissa lukuvuoden päättyessä. Koulua vaihtaessaan oppilas saa silloin numeerisen 
erotodistuksen ja perusopetuksen päättäessään todistuksen perusopetuksen oppimäärän 
suorittamisesta. Numeroarviointi kuvaa oppilaan suoritusten tasoa suhteessa 
opetussuunnitelman tavoitteisiin ja perustuu oppilaan edistymisen kokonaisvaltaiseen 
seurantaan. 
 
Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4-10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 
kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty 
suoritus merkitään arvosanalla 4.  

Työskentelyn arviointi 

Vähintään kerran lukuvuodessa oppilaan huoltajilla on mahdollisuus osallistua 
arviointikeskusteluun joko oppilaan opettajan tai luokanohjaajan sekä tarvittaessa 
muidenkin opettajien kanssa yhdessä. Keskustelussa arvioidaan oppilaan työskentelyä ja 
oppimisen taitoja eri oppiaineissa ja niiden tavoitteiden saavuttamista. Huoltaja voi 
osallistua halutessaan myös yhdeksännen luokan oppilaan suulliseen palautetilaisuuteen. 
 
Työskentelyä arvioidaan myös sanallisessa arvioinnissa oppiaineelle asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti. Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka oppilas suunnittelee, säätelee, 
toteuttaa ja arvioi työtään. Muutoin työskentelyä ei arvioida kirjallisesti erikseen. 
 



 

Joensuun steinerkoulu 

242 

Käyttäytymisen arviointi 

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siihen, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja 
ympäristön sekä noudattaa sääntöjä. Oppilaan käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta 
opettavat opettajat. Opetussuunnitelman yleisissä kasvatustavoitteissa, toimintakulttuurin 
kuvauksessa ja koulun järjestyssäännöissä asetetaan tavoitteita oppilaiden 
käyttäytymiselle, joista laaditaan oppilaita varten tavoitteisto. Oppiaineiden opetuksen 
aikaista käyttäytymistä ohjaavat myös työskentelylle asetetut tavoitteet.  

Oppilaan itsearviointi 

Itsearviointia oppilaat harjoittelevat vähitellen perusopetuksen aikana 1. luokasta alkaen 
ikätasolle sopivalla tavalla. Itsearvioinnin harjoittelun tavoitteena on realistisen minäkuvan 
ja itsetunnon kehittäminen. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan omaa oppimisprosessiaan 
ja arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan sekä tavoitteiden asettamista. 

Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi 

Oppimisvaikeudet otetaan huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös niitä 
oppilaita, joilla lieviä vaikeuksia ja joille ei ole tehty erityisen tuen päätöstä. 
 
Tukea tarvitsevilla oppilaalla on koetilanteissa mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja 
muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Arvioitaessa käytetään menetelmiä, joiden avulla 
oppilas pystyy osoittamaan osaamisensa mahdollisimman hyvin. Arviointipalaute auttaa 
oppilasta huomaamaan omat kehitystarpeensa. 
 
Erityisen tuen piirissä olevan oppilaan arvioinnin perusteet määritellään 
henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa  (HOJKS). 
Jos em. suunnitelmassa päätetään, että oppilas opiskelee perusopetuksen yleisen 
opetussuunnitelman mukaisesti, oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen 
oppimäärän tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan osaamisesta.  
 
Jos erityisen tuen päätöksessä päätetään, 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 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 siten, miten oppilaan erityisen tuen 
päätöksessä on päätetty. 

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi 

Maahanmuuttajaoppilaiden oppiaineiden arvioinnissa otetaan huomioon oppilaan tausta ja 
vähitellen kehittyvä suomen kielen taito. Oppilaan arvioinnissa käytetään monipuolisia, 
joustavia ja oppilaan tilanteeseen sovitettuja arviointimenetelmiä, jotta hän pystyy 
osoittamaan osaamisensa mahdollisista suomen kielen taitojen puutteista huolimatta.  
 
Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen opiskelua arvioidaan tarvittaessa suomi toisena 
kielenä - oppimäärän osaamisen kriteerien perusteella. 
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8.2 PÄÄTTÖARVIOINTI 

Arvioinnin tehtävä 

Päättöarvioinnin tehtävä on määritellä, miten hyvin oppilas on opiskelun päättyessä 
saavuttanut perusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa.  

Arvioinnin periaatteet 

Päättöarviointi suoritetaan valtakunnallisen arviointiperusteiden päättöarvioinnista 
annettujen arviointikriteerien mukaisesti monipuoliseen näyttöön perustuen, ja ne esitetään 
koulun opetussuunnitelmassa. Oppilaita kohdellaan arvioinnissa tasavertaisesti. Kaikille 
yhteisen oppiaineen päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen perusopetuksen 
päättövaiheessa vuosiluokilla 8-9.  
 
Jos yhteisen oppiaineen opiskelu päättyy ennen perusopetuksen päättövaihetta, oppilaan 
osaaminen arvioidaan kyseisen oppiaineen päättöarvioinnin kriteereiden mukaan.  
 
Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8). 
Oppilas saa arvosanan kahdeksan, mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteereiden 
edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteereiden saavuttamatta jättämisen 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 erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yksilöllistyn oppimäärän 
mukaan yhdessä tai useammassa oppiaineessa, arvioidaan oppilaan suorituksia 
Henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa  (HOJKS) 
määriteltyihin, hänelle yksilöllisesti asetettuihin tavoitteisiin perustuen. Silloin osaamista ei 
arvioida suhteessa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin päättöarvioinnin 
kriteereihin. 

Arvioitavat oppiaineet 

Perusopetuksen päättövaiheessa numeroin arvosteltavat yhteiset oppiaineet ovat äidinkieli 
ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, ensimmäinen vieras kieli, matematiikka, fysiikka, 
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, 
yhteiskuntaoppi, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja kotitalous. 
Jos oppilas on vaihtanut äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen tai vieraiden kielten 
oppimäärää, arvioidaan päättöarvioinnissa se oppimäärä, jota hän on viimeksi opiskellut. 
Samoin menetellään, jos oppilas on vaihtanut katsomusaineesta toiseen. 
 
Ne valinnaiset aineet, jotka muodostavat yhtenäisen, vähintään kahden vuosiviikkotunnin 
oppimäärän, arvioidaan numeroin. 
  
Oppimäärältään alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävät valinnaiset aineet ja tällaisista 
oppimääristä koostuvat kokonaisuudet arvioidaan sanallisesti. Mikäli sanallisesti arvioitu 
valinnainen aine katsotaan jonkun yhteisen aineen syventäviksi opinnoiksi, sen suoritus 
voi korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa. 
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 8.3 TODISTUKSET 

Koulu ylläpitää tiedostoa opiskelijoiden opinnoista ja niiden arvosanoista. Opetuksen 
järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 
 
Todistuksiin merkitään todistuksen nimi, opetuksen järjestäjän ja koulun nimi, oppilaan 
nimi ja syntymäaika, todistuksen antamispäivä, allekirjoitus, arvio oppilaan 
käyttäytymisestä, oppilaan opinto-ohjelma ja arvio siitä, miten oppilas on tavoitteet 
saavuttanut. 
 
Numeroarvostelua käytettäessä todistukseen merkitään perusopetuksen asetuksen 10§ 
mukainen arviointiasteikko. Todistuksiin tulee merkintä, että ne ovat Opetushallituksen 
16.1.2004 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaisia. 

Lukuvuositodistus 

Lukuvuositodistus annetaan oppilaalle lukuvuoden päättyessä. 
 
Luokilla 1-3 lukuvuositodistukseen merkitään arvio oppilaan käyttäytymisestä sekä tieto 
siitä, mitä oppiaineita oppilas on opiskellut ja onko oppilas saavuttanut vuosiluokan 
tavoitteet ja siirtyykö oppilas seuraavalle vuosiluokalle vai jääkö luokalleen. Varsinainen 
lausunto siitä, miten oppilas on tavoitteet saavuttanut, annetaan tässä vaiheessa 
vanhemmille.  
 Luokilla 4-8 oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen, jossa on sanallinen 
arvio käyttäytymisestä sekä jokaisesta oppilaan opiskelemasta aineesta. Seitsemännellä 
ja kahdeksannella luokalla lukuvuositodistus sisältää myös numeroarvioinnin. 
Lukuvuositodistukseen merkitään siirtyykö oppilas seuraavalle luokalle vai jääkö oppilas 
luokalleen.  
 
Jos oppilas saa omaa uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään todistukseen, 
mikäli kyseinen opetus on opetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan 
antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.  
 
Jos oppilaan oppitunneista lukuvuoden aikana vähintään puolet on opetettu muulla kuin 
koulun opetuskielellä, tulee todistuksessa mainita käytetty kieli ja sillä opetetut oppiaineet. 
 
Jos erityisen tuen päätöksessä on päätetty, että oppilas opiskelee yhdessä tai 
useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, varustetaan kyseisen 
oppiaineen sanallinen arvio sekä arvosana tähdellä (*). Todistuksen lisätietoja - kohtaan 
merkitään, että tähdellä merkityt (*)oppiaineet oppilas on opiskellut yksilöllistetyn 
oppimäärän mukaan.  

Erotodistus 

Siirtyessään steinerkoulusta muuhun oppilaitokseen ennen perusopetuksen oppimäärän 
suorittamista oppilaalle annetaan erotodistus, josta ilmenee opiskellut opintokokonaisuudet 
ja niiden arviointi. Liitteenä koulun tuntijako ja mahdolliset painotukset. Erotodistukseen ei 
merkitä käyttäytymisen arviointia. 
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Perusopetuksen päättötodistus 

Päättötodistus annetaan perusopetuksen päättyessä oppilaalle, jonka suoritukset kaikissa 
numeroin arvosteltavissa oppiaineissa ovat vähintään välttäviä.  
 
Päättötodistukseen merkitään samat tiedot kuin muihin perusopetuksen ajan todistuksiin 
alla olevin poikkeuksin. 
Päättötodistukseen: 

 merkitään oppilaan koko nimi ja henkilötunnus 

 rehtorin allekirjoitus 

 yhteisten oppiaineiden ja numeroin arvosteltavien valinnaisten aineiden arviointi 
sanoin  (välttävä–erinomainen) ja numeroin  (5-10). 

 Oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli- ja kirjallisuus, toinen 
kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto) merkitään suoritettu oppimäärä 

 maininta, että oppilaan opinto-ohjelmaan on kuulunut oppilaanohjausta ja 
työelämään tutustumista 

 arviota työskentelemisestä ja käyttäytymisestä ei merkitä päättötodistukseen 
 

 valinnaisaineiden merkintä:  
 

Kaikki yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaiset aineet merkitään 
päättötodistuksessa heti kyseisen oppiaineen alle. Numeroin arvosteltavasta 
valinnaisaineesta merkitään nimi, vuosiviikkotuntimäärä ja arvosana. 
  
Sanallisesti arvioitavan valinnaisen aineen nimen kohdalle tulee merkintä 
”valinnaiset opinnot” sen jälkeen kaikkien ko. yhteiseen aineeseen liittyvien 
sanallisesti arvioitavien yhteenlaskettu vuosiviikkotuntimäärä ja merkintä 
”hyväksytty”. 
 
Ne valinnaisena opiskeltavat vieraat kielet ja muut valinnaiset aineet, jotka eivät liity 
mihinkään yhteiseen oppiaineeseen, merkitään otsikon ”muut valinnaiset aineet” 
alle. Aineesta kirjoitetaan nimi, vuosiviikkotuntimäärä, mahdollinen oppimäärä sekä 
arvio joko numeroin, tai merkinnällä ”hyväksytty”. Mikäli oppilas vaihtaa 
valinnaisaineen toiseen, päättötodistukseen merkitään molempien valinnaisaineiden 
nimet ja opiskellut vuosiviikkotuntimäärät. Kesken jääneen valinnaisaineen kohdalla 
tulee merkintä ”osallistunut”. Uudesta valinnaisaineesta tulee todistukseen joko 
numeroarvosana tai merkintä ”hyväkysytty” vuosiviikkotuntimäärästä riippuen. 
 
Mikäli oppilaan huoltaja pyytää kirjallisesti, että oppilaan päättötodistukseen ei 
merkitä numeroarvosanaa valinnaisena aineena opiskeltavasta kielestä, arvosana 
jätetään pois ja todistukseen tulee merkintä ”hyväksytty”. Toista kotimaista kieltä 
opetetaan kuitenkin yhteisenä oppiaineena ja se arvostellaan numeroin.  

 
Päättötodistukseen voi kuulua liitteitä, esimerkiksi arvio oppilaan käyttäytymisestä ja 
työskentelystä sekä sanallinen liite alle kaksi vuosiviikkotuntia käsittävistä valinnaisista 
aineista. Jokaisesta liitteestä tulee ilmetä oppilaan tunnistetiedot. Päättötodistukseen ei 
tule mainintaa liitteistä. 
 
Jos oppilas saa omaa uskonnon opetusta, hänen saamansa arvio merkitään 
päättötodistukseen, mikäli kyseinen opetus on opetuksen järjestäjän antamaa. 
Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei 
merkitä päättötodistukseen.  
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Jos oppilaan perusopetuksen oppiaineen oppitunneista vähintään puolet on opetettu 
muulla kuin koulun opetuskielellä, tulee päättötodistuksessa mainita käytetty kieli ja sillä 
opetetut oppiaineet. 

  
Jos oppilas opiskelee yhdessä tai useammassa oppiaineessa yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaan, voi päättöarviointi olla näissä aineissa olla pelkästään sanallinenkin. 
Numeroarvosana sekä sanallinen arvio varustetaan yksilöllistetyissä oppiaineissa tähdellä 
(*). Todistuksen lisätietoja - kohtaan merkitään, että tähdellä merkityt (*) oppiaineet oppilas 
on opiskellut yksilöllistetyn oppimäärän mukaan.  
 
Joensuun steinerkoulun 9. luokan päätteeksi annettava päättötodistus vastaa 
peruskoulujen päättötodistusta. Se antaa samat jatko-opinto-oikeudet kuin tavallisen 
perusopetuksen suorittaminen. Joensuun steinerkoulussa oppilas saa päättötodistuksen 
lisäksi sanallisen lausuntotodistuksen. 
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