
OPS muutoksia  (muuttunut sanamuoto punaisella) 

6.3 Arvioinnin kohteet 

Arviointi kohdistuu oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen.  

…  

Opetusryhmä asettaa opintojakson alussa yhdessä opettajan kanssa tavoitteitaan ja suunnittelee 

opiskeluaan. Lisäksi huolehditaan siitä, että työskentelyn ja oppimisen tavoitteet ovat tasapainoisesti 

mukana. Opetusryhmän opiskelua yhdessä suunniteltaessa opettaja huolehtii siitä, että tavoitteissa on 

mukana oppiaineelle ominaisia työskentelyn taitoja, ryhmässä työskentelyn taitoja ja yksilöllisen opiskelun 

taitoja ja että oppilaat ovat selvillä siitä, miten työskentelyn taidot huomioidaan osana arviointia ja 

arvosanan muodostumista.  

Työskentelyä arvioitaessa oppilaiden ryhmissä tekemällä itse- ja vertaisarvionnilla on keskeinen rooli. 

Työskentelyä arvioidaan myös palautekeskusteluissa oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken.  

Käyttäytymisen tavoitteita ovat hyvä ja ystävällinen käytös, toisten huomioon ottaminen ja auttaminen, 

työrauhan antaminen, koulun sääntöjen noudattaminen ja asiallinen ja kunnioittava kielenkäyttö. Hyvään 

käytökseen kuuluvat myös työympäristöstä huolehtiminen sekä vastuuntuntoinen suhtautuminen 

yhteiseen ja yksityiseen omaisuuteen.   Käyttäytyminen arvioidaan numeroin 7.-8. luokkien 

väliarvioinnissa ja lukuvuositodistuksissa. 9. luokalla käyttäytyminen arvioidaan vain väliarvioinnissa.  

 

 

6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät 

… 

Pakilan yläasteen koulussa annetaan väliarviointi syyslukukauden päätteeksi ja arvosanoin 4–10 arvioitu 

lukuvuositodistus lukuvuoden päätteeksi. 

  



 

OPS lisäykset 

Luku 11 Valinnaiset aineet 

BÄNDISOITON PERUSTEET 7LK LYHYTKURSSI 

Bändisoiton perusteet oppiaineen tehtävä  

Bändisoiton perusteiden opetuksen tehtävänä on syventää kaikille yhteisessä 

musiikinopetuksessa opittuja bändisoitinten soittotaitoja sekä yhtyeessä laulamisen ja soittamisen 

perusteita. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden lähtötaso ja musiikilliset kiinnostuksen kohteet. 

Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden musiikillisten taitojen ja musiikillisen 

ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia yhteistyössä muiden kanssa. 

  

Bändisoiton perusteet oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 
7 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, 
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu 
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään 
musiikillista osaamistaan. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa on 
mahdollista hyödyntää taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Kurssilla voidaan tutustua Helsingin ja lähialueiden elävän musiikin ja musiikin 
työpajojen tarjontaan ja ohjata niiden käyttöön myös perusopetuksen jälkeen. 

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki bändisoiton perusteet oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, 

aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä ja soittimistoa sekä 

ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia 

opetusmenetelmiä, joilla huomioidaan oppilaiden eri taitotasoja. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista 

edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita, joihin jokainen oppilas voi osallistua omalla taitotasollaan jo opittua 

vahvistaen ja uutta oppien. Samalla vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma- 

aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen 

mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.  

 

 Oppilaan oppimisen arviointi bändisoiton perusteet oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. 

Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, 

musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Oppilas arvioi itseään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin. 



Opetuksessa hyödynnetään vertaisoppimista ja opetellaan antamaan rakentavaa palautetta myös toisen 

työskentelystä.  

Musiikin oppiminen on aina prosessi. Tätä musiikille ominaista prosessioppimisen tapaa 

voidaan hyödyntää myös ilmiöpohjaisessa opiskelussa yhteistyössä muiden oppiaineiden 

kanssa. Tämänkaltaisen työskentelyn arvioinnissa käytetään apuna opiskeluprosessin 

monipuolista tallentamista eri keinoin. Arvioinnin kohteena ei ole vain lopputulos.  

Oppilas arvioidaan sanallisesti sekä todistuksessa hyväksytty/hylätty merkinnällä.  

  

Ilmiöoppiminen ja bändisoiton perusteet -oppiaine  

Opetuksen eheyttämisen tarkoituksena on tukea perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa kulttuuria. Tätä 

toteutetaan ilmiöpohjaisena opiskeluna Helsingin kaupungin kouluissa. Musiikki sisältää käsitteitä ja 

asioita, jotka jo itsessään sopivat ilmiöiksi ja tarkastelun ja tutkimisen kohteiksi. Musiikki tarjoaa myös 

näkökulmia eri oppiaineista nouseviin ilmiöihin, joihin oppilas voi halutessaan syventyä. Oppiaineena 

musiikki mahdollistaa paitsi tiedollisen myös taidollisen syventymisen tutkimuksen kohteena olevaan 

ilmiöön. Musiikin erityisenä piirteenä ilmiöpohjaisessa opiskelussa voidaan pitää sitä, että sen avulla 

jokainen perusopetuksen oppilas voi halutessaan tutkia ja tarkastella ilmiötä tai sen osaa iästä 

riippumatta. Musiikin avulla on mahdollista tehdä ajallisesti lyhyitä tai pidempikestoisia projekteja, ja näin 

musiikki on mahdollista ottaa eripituisiin ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoihin osaksi.  

 

Vuosiluokan 7. bändisoiton perusteet -oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 

sisältöalueet  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T1 

 

Kannustaa oppilaita rakentavaan 

toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään oma 

paikkansa musisoivassa ryhmässä 

sekä opitaan rakentavan 

vertaispalautteen antamista.  

Tutustutaan monipuolisesti eri 

aikakausien ja tyylilajien musiikkiin. 

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

 S1-S4 

Oppilas toimii musisoivan 
ryhmän jäsenenä muut 
huomioiden hyödyntäen 
vertaisoppimista ja 
rakentavaa vertaispalautetta.  

Oppilaan omia kokemuksia ja 
havaintoja käytetään 
musiikin tulkinnassa ja 
ilmaisussa. 

Ohjelmistoa valitaan 
monipuolisesti huomioiden 
kulttuuriperintö sekä 
oppilaiden omat 
kulttuuritaustat.  

 



erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Osallistuminen opetuksen 

suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin.  

Musiikillisen ryhmän jäsenenä 

toimiminen aktiivisena osallistujana 

ja kuuntelijana.  

Kannustetaan musiikin 

harrastamiseen koulun ulkopuolella.  

Havainnoidaan musiikin eri 

merkityksiä yhteiskunnassa  

Musiikkivälineistön asianmukainen 

ja kestävä käyttö.  

 

T2 

Ohjata oppilaita ylläpitämään 
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän jäseninä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään oma 

paikkansa musisoivassa ryhmässä 

sekä opitaan rakentavan 

vertaispalautteen antamista.  

Tutustutaan monipuolisesti eri 

aikakausien ja tyylilajien musiikkiin. 

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

 

 S1-S4 

Oppilas havainnoi omaa 
ääntään ja siinä tapahtuvia 
muutoksia murrosikä ja 
äänenmurros huomioiden. 
Ylläpitää laulutaitoaan ja 
kehittää äänenkäyttöään ja - 
huoltoaan erilaisin 
harjoituksin. 

Kiinnitetään huomiota 
mikrofonitekniikkaan 
musisoidessa sekä käytetään 
mikrofonia osana luontevaa 
äänenkäyttöä. Harjoitellaan 
oman äänen suhteuttamista 
muihin musisoivan ryhmän 
jäseniin esimerkiksi 
moniäänisen laulun keinoin.  

Ohjelmistoon sisällytetään 
monipuolisesti muun muassa 
eri kulttuurien musiikkia, 
taidemusiikkia, 



populaarimusiikkia ja 
kansanmusiikkia.  

 

T3 

 

Kannustaa oppilasta 

kehittämään edelleen soitto- ja 

yhteismusisointitaitojaan 

bändisoittimin 

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään oma 

paikkansa musisoivassa ryhmässä 

sekä opitaan rakentavan 

vertaispalautteen antamista.  

Tutustutaan monipuolisesti eri 

aikakausien ja tyylilajien musiikkiin. 

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

 

 S1-S4  

Käytetään bändisoittimia 
monipuolisesti. Harjoitellaan 
soitinten asianmukaista 
käyttöä ja opetellaan 
toimimaan myös 
ohjeidenannon aikana.  

Soitetaan melodia- rytmi- ja 
sointusoittimilla erilaisia 
nuotti- ja sointumerkintöjä 
hyödyntäen. Vahvistetaan 
nuottien ja rytmien 
nimeämisen, tunnistamisen, 
soittamisen ja sijoittamisen 
taitoja.  

Hyödynnetään 
vertaisoppimista 
musiikillisten taitojen 
opettamisessa.  

Musisoidessa syvennetään 
käsitteitä rytmi, harmonia, 
muoto, melodia, sointiväri ja 
dynamiikka.  

 

T6 

 

Kannustaa oppilasta rakentamaan 

luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata 

heitä improvisointiin, sovittamiseen 

ja säveltämiseen sekä 

taiteidenväliseen työskentelyyn 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Musiikillisten oivallusten tekeminen 

ja tallentaminen. Musiikillisten 

havaintojen tekeminen ja tarkastelu 

eri näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa 

työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden omaksuminen 

ja käyttäminen eri tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen 

tekeminen tiedonrakentumisen 

välineenä. Opitun tiedon 

 S1-S4 

Toteutetaan musiikin 
peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja 
musiikillisessa keksinnässä 
yksin ja ryhmän jäsenenä.  

Harjoitellaan 
improvisaatioiden ja 
sävellysten tekoa yksin tai 
ryhmässä. Pohditaan 
tehtyjen teosten 
toteuttamista eri tavoin ja 
löydetään tätä kautta yhteys 
sovittamiseen musiikissa.  

Hyödynnetään yhteistyötä 
muiden oppiaineiden kanssa. 



hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja keskeneräisyyden 

sieto harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen 

kokemusten havainnointi ja niistä 

oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjaaminen rakentavan 

vertaispalautteen antamiseen.  

Maailman musiikkikulttuureihin 

tutustuminen huomioiden eri 

aikakaudet ja tyylilajit sekä 

kulttuuriperinnön.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen 

työskentelyn harjoitteleminen, 

erilaisten vaihtoehtojen 

kokeilemiseen ja oma-

aloitteisuuteen kannustaminen. 

Hallittujen riskien ottamiseen 

rohkaiseminen.  

Sisukkuuteen kannustaminen 

tavoitteiden asettamisessa, 

työskentelyssä, riskien 

Käytetään ohjelmistossa 
oppilaiden omia tuotoksia.  

 



kohtaamisessa ja työn 

loppuunsaattamisessa.  

Musiikillisen ryhmän toiminnan ja 

jatkuvuuden ymmärtäminen ja 

harjoittaminen.  

Kiinnostuksen ja myönteisen 

asenteen edistäminen eri musiikin 

ammatteja kohtaan. Tutustutaan 

musiikin keskeisiin toimialoihin ja 

niissä toimiviin ammatteihin.  

Vapaa-ajan taitojen ja koulun 

musisoinnin yhteyden löytäminen.  

 

 T7 

 

Ohjata oppilasta musiikin 

tallentamiseen ja tieto- ja 

viestintäteknologian luovaan 

ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin 

tekemisessä että osana monialaisia 

kokonaisuuksia 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Musiikillisten oivallusten tekeminen 

ja tallentaminen. Musiikillisten 

havaintojen tekeminen ja tarkastelu 

eri näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa 

työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden omaksuminen 

ja käyttäminen eri tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen 

tekeminen tiedonrakentumisen 

välineenä. Opitun tiedon 

hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja keskeneräisyyden 

sieto harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen 

kokemusten havainnointi ja niistä 

oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

 S1-S4 

Hyödynnetään teknologiaa 
musiikillisen ilmaisun 
välineenä eri laitteita 
käyttäen.  

Harjoitellaan omien 
tuotosten tallentamista ja 
jakamista eri sovellusten ja 
laitteiden avulla.  

Huomioidaan tekijänoikeudet 
musiikin luomisessa ja 
jakamisessa.  

Ohjelmistossa huomioidaan 
oppilaiden itse tuottama ja 
valmistama materiaali.  

 



Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjaaminen rakentavan 

vertaispalautteen antamiseen.  

Maailman musiikkikulttuureihin 

tutustuminen huomioiden eri 

aikakaudet ja tyylilajit sekä 

kulttuuriperinnön.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 

osaaminen 

Teknologian hyödyntäminen 

oppimisen välineenä kuuntelun, 

musiikillisten ilmiöiden, musiikillisen 

keksinnän ja uuden ohjelmiston 

harjoittelussa.  

Omien tuotosten tallentaminen ja 

niihin palaaminen.  

Omien tuotosten vastuullinen 

jakaminen ja tekijänoikeuksiin 

tutustuminen sekä niiden 

ymmärtäminen.  

 

T9 

 

Rohkaista ja ohjata oppilasta 

keskustelemaan musiikista käyttäen 

musiikin käsitteitä ja terminologiaa 

 

 L4 Monilukutaito 

Musiikissa kommunikoiminen 

musiikin käsitteiden ja kielen avulla.  

Musiikin käyttö mediassa ja 

ympäröivässä maailmassa. Arjen 

musiikkiympäristöjen vaikutusten 

ymmärtäminen. 

 S1-S4 

Käydään keskustellen läpi 
soittotilanteeseen parhaiten 
sopivan merkintätavan 
käyttö.  

 



Monilukutaidon soveltaminen 

vaikuttamisen ja osallistumisen 

välineenä.  

Musiikin ja muiden ilmaisutapojen 

avulla ilmaistun tiedon tulkitsemisen 

harjoittelu.  

 

T10 

 

Ohjata oppilasta tunnistamaan 

musiikin vaikutuksia tunteisiin ja 

hyvinvointiin 

 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppimisympäristön siisteydestä, 

viihtyisyydestä ja turvallisuudesta 

huolehtiminen. Ekologinen 

näkökulma musiikin opiskeluun.  

Sääntöjen ja sopimusten 

ymmärtäminen ja noudattaminen 

musisointitilanteissa.  

Musisointitilanteissa soitto- ja 

lauluergonomiasta huolehtiminen.  

Musiikin ja eri tunnetilojen 

yhteyden havainnointi. 

Mahdollisuus tunne- ja sosiaalisten 

taitojen harjoittamiseen ja 

kehittämiseen.  

L4 Monilukutaito 

Musiikissa kommunikoiminen 

musiikin käsitteiden ja kielen avulla.  

 

 S1-S4 

Koetaan musiikki 
rauhoittumisen ja 
rentoutumisen välineenä.  

Ymmärretään musiikin 
merkitys esimerkiksi erilaisiin 
suorituksiin latautumisessa ja 
energiaa tuovana 
elementtinä.  

Rohkaistaan oppilasta 
ilmaisemaan omia ajatuksia 
ja tunteita musiikin keinoin.  

 

T11 

 

Ohjata oppilasta huolehtimaan 

kuulostaan sekä musisointi- ja 

ääniympäristön turvallisuudesta 

 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Oppimisympäristön siisteydestä, 

viihtyisyydestä ja turvallisuudesta 

huolehtiminen. Ekologinen 

näkökulma musiikin opiskeluun.  

 S1-S4 

Toteutetaan kuulonhuollon 
keskeisiä periaatteita 
musiikintunneilla. 
Huomioidaan kuulonhuollon 
merkitys myös vapaa-ajan 
musiikin harrastamisessa.  

Käytetään soittimia ja muuta 
välineistöä asianmukaisesti ja 
toimitaan ohjeidenannon 
aikana toimintaa edistävästi. 



Sääntöjen ja sopimusten 

ymmärtäminen ja noudattaminen 

musisointitilanteissa.  

Musisointitilanteissa soitto- ja 

lauluergonomiasta huolehtiminen.  

Musiikin ja eri tunnetilojen 

yhteyden havainnointi. 

Mahdollisuus tunne- ja sosiaalisten 

taitojen harjoittamiseen ja 

kehittämiseen.  

 

Kiinnitetään huomiota 
musisointitilanteiden 
äänenvoimakkuuteen 
kuulonhuolto huomioiden.  

 

T12 

 

Ohjata oppilasta kehittämään 

musiikillista osaamistaan harjoittelun 

avulla, asettamaan tavoitteita 

musiikilliselle oppimiselleen ja 

arvioimaan edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin. 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Musiikillisten oivallusten tekeminen 

ja tallentaminen. Musiikillisten 

havaintojen tekeminen ja tarkastelu 

eri näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa 

työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden omaksuminen 

ja käyttäminen eri tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen 

tekeminen tiedonrakentumisen 

välineenä. Opitun tiedon 

hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja keskeneräisyyden 

sieto harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen 

kokemusten havainnointi ja niistä 

oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

 

 S1-S4 

Oppilas asettaa omalle ja 
ryhmän toiminnalle 
tavoitteita ja arvioi omaa ja 
ryhmän edistymistä musiikin 
opiskelussa.  

Oppilas osallistuu musiikin 
opetuksen ja musiikillisen 
esityksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.  

Valitaan ohjelmistoon 
laulustoa ja soittomateriaalia, 
joita voidaan harjoitella 
yhdessä ja jonka 
harjoitteluun oppilaat voivat 
asettaa omia tavoitteitaan.  

 

 

  



LAULUYHTYE 7LK LYHYTKURSSI 

Lauluyhtye oppiaineen tehtävä  

Lauluyhtyeen opetuksen tehtävänä on kehittää yhteismusisointitaitoja laulamisessa sekä syventää 

tietämystä populaarimusiikin keskeisistä teoksista. Opetuksessa huomioidaan oppilaiden lähtötaso ja 

musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Toiminnallinen musiikin opetus ja opiskelu edistävät oppilaiden 

musiikillisten taitojen ja musiikillisen ymmärryksen kehittymistä, kokonaisvaltaista kasvua ja kykyä toimia 

yhteistyössä muiden kanssa. 

 

Lauluyhtye oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava musiikin opiskelukokonaisuus, 
joissa erilaiset musiikilliset työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu 
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä 
myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään 
musiikillista osaamistaan. Musiikkikäsitteitä opiskellaan musiikillisin työtavoin. Opetuksessa on 
mahdollista hyödyntää taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia 
mahdollisuuksia. Kurssilla voidaan tutustua Helsingin ja lähialueiden elävän musiikin ja musiikin 
työpajojen tarjontaan ja ohjata niiden käyttöön myös perusopetuksen jälkeen. 

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki lauluyhtye oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Musiikin opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, 

aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja, opetusvälineitä sekä ryhmätyöskentelyä 

koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisia 

opetusmenetelmiä, joilla huomioidaan oppilaiden eri taitotasoja. Ratkaisuilla luodaan musiikin oppimista 

edistäviä yhteismusisoinnin tilanteita, joihin jokainen oppilas voi osallistua omalla taitotasollaan jo opittua 

vahvistaen ja uutta oppien. Samalla vahvistetaan oppilaiden itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma- 

aloitteisuutta. Työtapojen valinnassa kiinnitetään huomiota musiikkikulttuurin ja musiikin opetuksen 

mahdollisten sukupuolittuneiden käytäntöjen muuttamiseen.  

 

 Oppilaan oppimisen arviointi lauluyhtye oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Musiikin opetuksessa oppilas tarvitsee realistista ja samalla kannustavaa ja rohkaisevaa palautetta. 

Ohjaava palaute auttaa oppilasta hahmottamaan yhä paremmin soivaa musiikillista toteutusta, 

musiikillista ilmaisua ja musiikin merkityksiä. Oppilas arvioi itseään suhteessa asettamiinsa tavoitteisiin. 

Opetuksessa hyödynnetään vertaisoppimista ja opetellaan antamaan rakentavaa palautetta myös toisen 

työskentelystä.  

Musiikin oppiminen on aina prosessi. Tätä musiikille ominaista prosessioppimisen tapaa 

voidaan hyödyntää myös ilmiöpohjaisessa opiskelussa yhteistyössä muiden oppiaineiden 



kanssa. Tämänkaltaisen työskentelyn arvioinnissa käytetään apuna opiskeluprosessin 

monipuolista tallentamista eri keinoin. Arvioinnin kohteena ei ole vain lopputulos.  

Oppilas arvioidaan sanallisesti sekä todistuksessa hyväksytty/hylätty merkinnällä.  

  

Ilmiöoppiminen ja lauluyhtye -oppiaine  

Opetuksen eheyttämisen tarkoituksena on tukea perusopetuksen yhtenäisyyttä tukevaa kulttuuria. Tätä 

toteutetaan ilmiöpohjaisena opiskeluna Helsingin kaupungin kouluissa. Musiikki sisältää käsitteitä ja 

asioita, jotka jo itsessään sopivat ilmiöiksi ja tarkastelun ja tutkimisen kohteiksi. Musiikki tarjoaa myös 

näkökulmia eri oppiaineista nouseviin ilmiöihin, joihin oppilas voi halutessaan syventyä. Oppiaineena 

musiikki mahdollistaa paitsi tiedollisen myös taidollisen syventymisen tutkimuksen kohteena olevaan 

ilmiöön. Musiikin erityisenä piirteenä ilmiöpohjaisessa opiskelussa voidaan pitää sitä, että sen avulla 

jokainen perusopetuksen oppilas voi halutessaan tutkia ja tarkastella ilmiötä tai sen osaa iästä 

riippumatta. Musiikin avulla on mahdollista tehdä ajallisesti lyhyitä tai pidempikestoisia projekteja, ja näin 

musiikki on mahdollista ottaa eripituisiin ilmiöpohjaisen oppimisen jaksoihin osaksi.  

 

Vuosiluokan 7. lauluyhtye -oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T1 

 

Kannustaa oppilaita rakentavaan 

toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään oma 

paikkansa musisoivassa ryhmässä sekä 

opitaan rakentavan vertaispalautteen 

antamista.  

Tutustutaan monipuolisesti eri 

aikakausien ja tyylilajien musiikkiin. 

Musiikilliseen toimintaan osallistuminen 

ja ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutus- 

ja esiintymistilanteissa.  

L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 S1-S4 

Oppilas toimii musisoivan 
ryhmän jäsenenä muut 
huomioiden hyödyntäen 
vertaisoppimista ja 
rakentavaa vertaispalautetta.  

Oppilaan omia kokemuksia ja 
havaintoja käytetään 
musiikin tulkinnassa ja 
ilmaisussa. 

Ohjelmistoa valitaan 
monipuolisesti huomioiden 
kulttuuriperintö sekä 
oppilaiden omat 
kulttuuritaustat.  

 



Osallistuminen opetuksen 

suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin.  

Musiikillisen ryhmän jäsenenä 

toimiminen aktiivisena osallistujana ja 

kuuntelijana.  

Kannustetaan musiikin harrastamiseen 

koulun ulkopuolella.  

Musiikkivälineistön asianmukainen ja 

kestävä käyttö.  

 

T2 

Ohjata oppilaita ylläpitämään 
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan 
sekä kehittämään niitä edelleen 
musisoivan ryhmän jäseninä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään oma 

paikkansa musisoivassa ryhmässä sekä 

opitaan rakentavan vertaispalautteen 

antamista.  

Tutustutaan monipuolisesti eri 

aikakausien ja tyylilajien musiikkiin. 

Musiikilliseen toimintaan osallistuminen 

ja ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutus- 

ja esiintymistilanteissa.  

 

 S1-S4 

Oppilas havainnoi omaa 
ääntään ja siinä tapahtuvia 
muutoksia murrosikä ja 
äänenmurros huomioiden. 
Ylläpitää laulutaitoaan ja 
kehittää äänenkäyttöään ja - 
huoltoaan erilaisin 
harjoituksin. 

Harjoitellaan oman äänen 
suhteuttamista muihin 
musisoivan ryhmän jäseniin 
moniäänisen laulun keinoin.  

 

T6 

 

Kannustaa oppilasta 

rakentamaan luovaa suhdetta 

musiikkiin ja ohjata heitä 

improvisointiin, sovittamiseen ja 

säveltämiseen sekä 

taiteidenväliseen työskentelyyn 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Musiikillisten oivallusten tekeminen ja 

tallentaminen. Musiikillisten 

havaintojen tekeminen ja tarkastelu eri 

näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden omaksuminen ja 

käyttäminen eri tilanteissa.  

 S1-S4 

Toteutetaan musiikin 
peruskäsitteitä ja 
merkintätapoja 
musiikillisessa keksinnässä 
yksin ja ryhmän jäsenenä.  

Harjoitellaan 
improvisaatioiden ja 
sävellysten tekoa yksin tai 
ryhmässä. Pohditaan 
tehtyjen teosten 
toteuttamista eri tavoin ja 



Monipuolinen musiikillinen tekeminen 

tiedonrakentumisen välineenä. Opitun 

tiedon hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja keskeneräisyyden 

sieto harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen kokemusten 

havainnointi ja niistä oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien tuntemusten 

ilmaisuun ja perustelemiseen 

kannustaminen.  

Ohjaaminen rakentavan 

vertaispalautteen antamiseen.  

Musiikilliseen toimintaan osallistuminen 

ja ohjaaminen erilaisissa vuorovaikutus- 

ja esiintymistilanteissa.  

L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen ja 

kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen 

työskentelyn harjoitteleminen, 

erilaisten vaihtoehtojen kokeilemiseen 

ja oma-aloitteisuuteen kannustaminen. 

Hallittujen riskien ottamiseen 

rohkaiseminen.  

Sisukkuuteen kannustaminen 

tavoitteiden asettamisessa, 

työskentelyssä, riskien kohtaamisessa ja 

työn loppuunsaattamisessa.  

Musiikillisen ryhmän toiminnan ja 

jatkuvuuden ymmärtäminen ja 

harjoittaminen.  

Kiinnostuksen ja myönteisen asenteen 

edistäminen eri musiikin ammatteja 

löydetään tätä kautta yhteys 
sovittamiseen musiikissa.  

 



kohtaan. Tutustutaan musiikin 

keskeisiin toimialoihin ja niissä toimiviin 

ammatteihin.  

Vapaa-ajan taitojen ja koulun 

musisoinnin yhteyden löytäminen.  

 

T9 

 

Rohkaista ja ohjata oppilasta 

keskustelemaan musiikista 

käyttäen musiikin käsitteitä ja 

terminologiaa 

 

 L4 Monilukutaito 

Musiikissa kommunikoiminen musiikin 

käsitteiden ja kielen avulla.  

Monilukutaidon soveltaminen 

vaikuttamisen ja osallistumisen 

välineenä.  

Musiikin ja muiden ilmaisutapojen 

avulla ilmaistun tiedon tulkitsemisen 

harjoittelu.  

 

 S1-S4 

Käydään keskustellen läpi 
laulutilanteessa eri 
merkintätapoja  

 

T10 

 

Ohjata oppilasta tunnistamaan 

musiikin vaikutuksia tunteisiin ja 

hyvinvointiin 

 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot 

Oppimisympäristön siisteydestä, 

viihtyisyydestä ja turvallisuudesta 

huolehtiminen. Ekologinen näkökulma 

musiikin opiskeluun.  

Sääntöjen ja sopimusten 

ymmärtäminen ja noudattaminen 

musisointitilanteissa.  

Musisointitilanteissa lauluergonomiasta 

huolehtiminen.  

Musiikin ja eri tunnetilojen yhteyden 

havainnointi. Mahdollisuus tunne- ja 

sosiaalisten taitojen harjoittamiseen ja 

kehittämiseen.  

L4 Monilukutaito 

Musiikissa kommunikoiminen musiikin 

käsitteiden ja kielen avulla.  

 

 S1-S4 

Koetaan musiikki 
rauhoittumisen ja 
rentoutumisen välineenä.  

Ymmärretään musiikin 
merkitys esimerkiksi erilaisiin 
suorituksiin latautumisessa ja 
energiaa tuovana 
elementtinä.  

Rohkaistaan oppilasta 
ilmaisemaan omia ajatuksia 
ja tunteita musiikin keinoin.  

 



T12 

 

Ohjata oppilasta kehittämään 

musiikillista osaamistaan 

harjoittelun avulla, asettamaan 

tavoitteita musiikilliselle 

oppimiselleen ja arvioimaan 

edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin. 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen 

Musiikillisten oivallusten tekeminen ja 

tallentaminen. Musiikillisten 

havaintojen tekeminen ja tarkastelu eri 

näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden omaksuminen ja 

käyttäminen eri tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen tekeminen 

tiedonrakentumisen välineenä. Opitun 

tiedon hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja keskeneräisyyden 

sieto harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen kokemusten 

havainnointi ja niistä oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

 

 S1-S4 

Oppilas asettaa omalle ja 
ryhmän toiminnalle 
tavoitteita ja arvioi omaa ja 
ryhmän edistymistä musiikin 
opiskelussa.  

Oppilas osallistuu musiikin 
opetuksen ja musiikillisen 
esityksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.  

Valitaan ohjelmistoon 
laulustoa, joita voidaan 
harjoitella yhdessä ja jonka 
harjoitteluun oppilaat voivat 
asettaa omia tavoitteitaan.  

 

 

 

 

  



MUSIIKKITEATTERI  7LK LYHYTKURSSI 

Musiikkiteatteri oppiaineen tehtävä  

Musiikkiteatteri-oppiaineessa yhdistyy musiikin, ilmaisutaidon sekä äidinkielen oppisisältöjä. 

 

Musiikkiteatteri-oppiaineen tehtävä on ohjata oppilaita luovaan toimintaan. Luova toiminta on ihmisen 

aisteihin, älyyn, mielikuvitukseen, esteettisyyteen, sosiaalisuuteen ja eri ilmaisukeinoihin perustuvaa 

toimintaa, joka pyrkii kehittämään persoonallisuutta, kykyä itsenäiseen ajatteluun ja työskentelyyn sekä 

yhteisölliseen toimintaan.  

 

Opiskelun kannalta keskeisiä piirteitä ovat kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys. Opetuksessa huomioidaan 

oppilaiden lähtötaso ja kiinnostuksen kohteet. Opetus ohjaa oppilaita tulkitsemaan draaman ja musiikin 

eri merkityksiä ja jäsentämään niihin liittyviä tunteita ja kokemuksia. Oppilaat saavat tilaisuuksia vaikuttaa 

kurssin sisältöön.  

 

Musiikkiteatteri oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 

Tavoitteena on luoda pedagogisesti monipuolinen ja joustava opiskelukokonaisuus, joissa erilaiset 
musiikin ja draaman työtavat ja vuorovaikutustilanteet sekä yhteismusisointi ja muu 
musiikillinen yhteistoiminta on mahdollista. Oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä 
myönteiset kokemukset ja elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista ja 
draamallista osaamistaan. Opetuksessa voidaan hyödyntää taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden 
yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia, ja ohjataan niiden käyttöön myös perusopetuksen jälkeen. 

  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki musiikkiteatteri oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Oppiaineen opetuksessa ja työskentelyn suunnittelussa, kuten esitysten prosessoimisessa, otetaan 

huomioon oppilaiden erilaiset tarpeet, aikaisempi oppiminen ja kiinnostuksen kohteet. Työtapoja ja 

ryhmätyöskentelyä koskevat ratkaisut tehdään oppilaita kuullen. Opetuksessa käytetään monipuolisia 

opetusmenetelmiä, joilla huomioidaan oppilaiden eri taitotasoja. Samalla vahvistetaan oppilaiden 

itsetuntoa, työskentelytaitoja ja oma-aloitteisuutta. 

 

 Oppilaan oppimisen arviointi musiikkiteatteri oppiaineessa vuosiluokalla 7 

Arvioinnin lähtökohtana on oppilaan kokonaisvaltainen toiminta, ryhmätyötaidot, työskentelyprosessi ja 

mahdollinen yleisöesitys. Arviointi 

on myönteistä ja kannustavaa; siihen liittyy myös oppilaan oma reflektointi, johon kuuluvat 

ajatukset, tunteet ja opitut asiat draamatyöskentelystä. 

 



Opettaja arvioi havainnoimalla ryhmää ja yksilöitä, heidän aktiivisuuttaan, toimintaan 

sitoutuneisuuttaan, läsnäoloaan sekä kannustavaa suhtautumistaan muihin 

ryhmän jäseniin. 

 

Oppilas arvioidaan sanallisesti sekä todistuksessa hyväksytty/hylätty merkinnällä.  

  

Ilmiöoppiminen ja musiikkiteatteri -oppiaine  

Kurssi voidaan yhdistää ilmiöihin tarvittaessa. Yhteistyö muiden oppiaineiden kanssa on mahdollista.  

 

 

Vuosiluokan 7. musiikkiteatteri-oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

MU T1 

 

Kannustaa oppilaita rakentavaan 

toimintaan musisoivan ryhmän ja 

musiikillisten yhteisöjen jäsenenä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien 

tuntemusten ilmaisuun ja 

perustelemiseen kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään 

oma paikkansa musisoivassa 

ryhmässä sekä opitaan 

rakentavan vertaispalautteen 

antamista.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen 

ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Osallistuminen opetuksen 

suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin.  

 S1-S4 

Oppilas toimii musisoivan 
ryhmän jäsenenä muut 
huomioiden hyödyntäen 
vertaisoppimista ja 
rakentavaa vertaispalautetta.  

Oppilaan omia kokemuksia ja 
havaintoja käytetään 
musiikin tulkinnassa ja 
ilmaisussa. 

 



Musiikillisen ryhmän jäsenenä 

toimiminen aktiivisena 

osallistujana ja kuuntelijana.  

Kannustetaan musiikin 

harrastamiseen koulun 

ulkopuolella.  

Havainnoidaan musiikin eri 

merkityksiä yhteiskunnassa  

 

MU T2 

Ohjata oppilaita ylläpitämään 
äänenkäyttö- ja laulutaitoaan sekä 
kehittämään niitä edelleen musisoivan 
ryhmän jäseninä  

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien 

tuntemusten ilmaisuun ja 

perustelemiseen kannustaminen.  

Ohjataan oppilaita löytämään 

oma paikkansa musisoivassa 

ryhmässä sekä opitaan 

rakentavan vertaispalautteen 

antamista.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

 

 S1-S4 

Oppilas ylläpitää 
laulutaitoaan ja kehittää 
äänenkäyttöään ja - 
huoltoaan erilaisin 
harjoituksin. 

Harjoitellaan oman äänen 
suhteuttamista muihin 
musisoivan ryhmän jäseniin 
esimerkiksi moniäänisen 
laulun keinoin.  

 

MU T4  

Rohkaista oppilasta monipuoliseen 
musiikkiliikunnalliseen kokemiseen ja 
ilmaisuun 

 

 L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 
vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien 

tuntemusten ilmaisuun ja 

perustelemiseen kannustaminen.  

Ohjaaminen rakentavan 

vertaispalautteen antamiseen.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

 

 S1-S4 

Harjoitellaan musiikin, 
tunteen ja liikkeen 
yhdistämistä toisiinsa. 

Toteutetaan oppilaiden omia 
havaintoja ja kokemuksia 
kehollisen ilmaisun kautta 

 

 



MU T6 

 

Kannustaa oppilasta rakentamaan 

luovaa suhdetta musiikkiin ja ohjata 

heitä improvisointiin, sovittamiseen ja 

säveltämiseen sekä taiteidenväliseen 

työskentelyyn 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

Musiikillisten oivallusten 

tekeminen ja tallentaminen. 

Musiikillisten havaintojen 

tekeminen ja tarkastelu eri 

näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa 

työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden 

omaksuminen ja käyttäminen eri 

tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen 

tekeminen tiedonrakentumisen 

välineenä. Opitun tiedon 

hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja 

keskeneräisyyden sieto 

harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen 

kokemusten havainnointi ja niistä 

oppiminen.  

Musiikin kriittisen tarkastelun 

syventäminen.  

L2 Kulttuurinen osaaminen‚ 

vuorovaikutus ja ilmaisu 

Mielipiteiden ja omien 

tuntemusten ilmaisuun ja 

perustelemiseen kannustaminen.  

Ohjaaminen rakentavan 

vertaispalautteen antamiseen.  

Musiikilliseen toimintaan 

osallistuminen ja ohjaaminen 

erilaisissa vuorovaikutus- ja 

esiintymistilanteissa.  

 S1-S4 

Harjoitellaan 
improvisaatioiden ja 
sävellysten tekoa yksin tai 
ryhmässä. Pohditaan 
tehtyjen teosten 
toteuttamista eri tavoin ja 
löydetään tätä kautta yhteys 
sovittamiseen musiikissa.  

Käytetään ohjelmistossa 
oppilaiden omia tuotoksia.  

 



L7 Osallistuminen‚ vaikuttaminen 

ja kestävän tulevaisuuden 

rakentaminen 

Järjestelmällisen ja pitkäjänteisen 

työskentelyn harjoitteleminen, 

erilaisten vaihtoehtojen 

kokeilemiseen ja oma-

aloitteisuuteen kannustaminen. 

Hallittujen riskien ottamiseen 

rohkaiseminen.  

Sisukkuuteen kannustaminen 

tavoitteiden asettamisessa, 

työskentelyssä, riskien 

kohtaamisessa ja työn 

loppuunsaattamisessa.  

Musiikillisen ryhmän toiminnan ja 

jatkuvuuden ymmärtäminen ja 

harjoittaminen.  

Vapaa-ajan taitojen ja koulun 

musisoinnin yhteyden 

löytäminen.  

 

MU T10 

 

Ohjata oppilasta tunnistamaan musiikin 

vaikutuksia tunteisiin ja hyvinvointiin 

 

 L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot 

Sääntöjen ja sopimusten 

ymmärtäminen ja noudattaminen 

musisointitilanteissa.   

Musiikin ja eri tunnetilojen 

yhteyden havainnointi. 

Mahdollisuus tunne- ja 

sosiaalisten taitojen 

harjoittamiseen ja kehittämiseen.  

L4 Monilukutaito 

Musiikissa kommunikoiminen 

musiikin käsitteiden ja kielen 

avulla.  

 S1-S4 

Musiikissa kommunikoiminen 
musiikin käsitteiden ja kielen 
avulla.  

 

 



Monilukutaidon soveltaminen 

vaikuttamisen ja osallistumisen 

välineenä.  

Musiikin ja muiden ilmaisutapojen 

avulla ilmaistun tiedon 

tulkitsemisen harjoittelu.  

 

MU T12 

 

Ohjata oppilasta kehittämään 

musiikillista osaamistaan harjoittelun 

avulla, asettamaan tavoitteita 

musiikilliselle oppimiselleen ja 

arvioimaan edistymistään suhteessa 

tavoitteisiin. 

 

 L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

Musiikillisten oivallusten 

tekeminen ja tallentaminen. 

Musiikillisten havaintojen 

tekeminen ja tarkastelu eri 

näkökulmista sekä näiden 

hyödyntäminen omassa 

työskentelyssä.  

Musiikin oppimisessa tarvittavien 

oppimisstrategioiden 

omaksuminen ja käyttäminen eri 

tilanteissa.  

Monipuolinen musiikillinen 

tekeminen tiedonrakentumisen 

välineenä. Opitun tiedon 

hyödyntäminen musiikillisessa 

tekemisessä.  

Epävarmuuden ja 

keskeneräisyyden sieto 

harjoittelussa ja musiikin 

tekemisessä. Onnistumisen 

kokemusten havainnointi ja niistä 

oppiminen.  

 

 S1-S4 

Oppilas asettaa omalle ja 
ryhmän toiminnalle 
tavoitteita ja arvioi omaa ja 
ryhmän edistymistä musiikin 
opiskelussa.  

Oppilas osallistuu musiikin 
opetuksen ja musiikillisen 
esityksen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen.  

Valitaan ohjelmistoon 
laulustoa ja soittomateriaalia, 
joita voidaan harjoitella 
yhdessä ja jonka 
harjoitteluun oppilaat voivat 
asettaa omia tavoitteitaan.  

 

AI T3 Ohjata oppilasta 
monipuolistamaan taitojaan ilmaista 
itseään erilaisissa viestintä- ja 
esitystilanteissa, myös draaman 
keinoin.  

 

 

Laaja-alaiset: L1, L2  

 

 S1 Kokonaisilmaisun ja 
esiintymisen taidot: Oppilas 
osaa ilmaista itseään ja 
käyttää tavoitteen ja 
tilanteen mukaisesti 
kokonaisilmaisun keinoja.  

 



 

AI T9 Kannustaa oppilasta laajentamaan 
kiinnostusta itselle uudenlaisia fiktiivisiä 
kirjallisuus- ja tekstilajityyppejä kohtaan 
ja monipuolistamaan luku-, kuuntelu- ja 
katselukokemuksiaan ja niiden 
jakamisen keinoja sekä syventämään 
ymmärrystä fiktion keinoista  

 

L1, L2, L4  

 

 S1 Tutustutaan 
musiikkiteatteriin 
taidemuotona ja teatteri-
ilmaisun keinoihin draaman 
toimintamuotojen avulla.  

 

 

AI T10 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan 
ajatuksiaan kirjoittamalla ja tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä sekä auttaa 
oppilasta tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana.  

 

L1, L2, L4  

 

 S3 Ajatusten ilmaiseminen, 
tekstimaailman 
monipuolistuminen ja 
monilukutaito: Oppilas 
tuottaa ohjatusti myös 
itselleen uudenlaisia tekstejä, 
kokeilee erilaisia tapoja ja 
keinoja tuottaa tekstiä ja 
ilmaista näkemyksiään.  

 

 

 

 

 

 

 

  



KIELIKARUSELLIN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7  

   

Oppiaineen tehtävä  
   
Kielikarusellissa tutustutaan useampaan eurooppalaiseen vieraaseen kieleen ja kulttuuriin. Kurssin 
tarkoituksena on rohkaista ja innostaa valitsemaan uusi kieli kahdeksannella luokalla. Lisäksi 
harjoitellaan ko. kielten alkeita.  
   
   

Kielikarusellin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7  
   
Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, viestintäkanavia ja –välineitä.   
   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki Kielikarusellissa vuosiluokalla 7  
   
Oppilaille annetaan mahdollisuus edetä yksilöllisesti.   
   

Oppilaan oppimisen arviointi Kielikarusellissa vuosiluokalla 7  
   
Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.  
   

Ilmiöoppiminen ja Kielikaruselli–oppiaine  
   
Opiskelu on ainerajat ylittävää (mahdollinen yhteistyöaine esim. kotitalous, kuvataide).  
   
   

   
Oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
   

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

  
Auttaa oppilasta hahmottamaan 
uuden opiskeltavan kielen suhde 
aiemmin opiskelemiinsa kieliin, 
tutustumaan kyseisen kielen 
kielialueeseen ja elämänmuodon 
joihinkin keskeisiin piirteisiin 
sekä tukea oppilaan kielellisen 
päättelykyvyn, uteliaisuuden ja 
monikielisyyden kehittymistä.  

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen.  Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen.  

Kasvu kulttuuriseen 
moninaisuuteen ja 
kielitietoisuuteen.  

   
   
  
  



LUMA (luonnontieteelliset ja matemaattiset aineet) PAINOTUS - YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7-9  

  

Oppiaineen tehtävä  
LUMA-aineiden tietojen ja taitojen syventämistä ja soveltamista.  
  

LUMA oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  
Laajennetaan oppimisympäristöjä lähiympäristöön ja erilaisiin vierailukohteisiin. Toiminnallisuus, 
kokeellinen työskentely ja tutkimuspainotteisuus ovat valinnaisaineen pohja.   
  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki LUMA -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9  
Tukea ja ohjausta annetaan tarvittaessa. Kurssin sisältöjä voidaan muokata oppilaiden valmiuksien 
mukaan.  
  

Oppilaan oppimisen arviointi LUMA -oppiaineessa vuosiluokilla 7-9  
Työskentelyä ja oppimista arvioidaan kurssin aikana esimerkiksi itsearviointia hyödyntäen. Valinnaisaine 
arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.   
  

Ilmiöoppiminen ja LUMA -oppiaine  
Valinnaisaine voi osallistua esimerkiksi 7. luokan ilmiöön ”Minä ja lähiympäristöni” (Luonnon tutkimusta ja 
havainnointia).  
  

  
Vuosiluokan 7.  LUMA - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  
Biologian kurssi: luonnon tutkimusta ja havainnointia  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T10 (BI)Tavoitteena on ohjata    
oppilasta tekemään tutkimuksia    
sekä koulussa että koulun    
ulkopuolella.    
  
  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
(L1): Opiskelussa on tärkeää 
havaintojen tekeminen, syy-
seuraus-suhteiden tutkiminen ja 
ymmärtäminen. Oppimisprosessi 
tehdään näkyväksi. Oppilaita 
innostetaan tieteelliseen ja 
luovaan ajatteluun sekä 
arvostamaan uuden oppimista.   
Monilukutaito 
(L4):  Harjoitellaan 
yksinkertaisten tutkimusten 
tekemistä, raportointia sekä 
ympäristön tilan lukemista.  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): 
Harjaannutaan työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten 
kanssa sekä toimimaan 
järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Otetaan vastuu 
prosessin loppuun 
saattamisesta.   
  

S1 (BI): Luonnontieteellisen 
tutkimuksen rakenteeseen 
tutustuminen.   
  



  
T8 (BI)Tavoitteena on opastaa   
oppilasta käyttämään tarvittavia   
tutkimusvälineistöjä ja tieto- ja   
viestintäteknologiaa.   
  

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5):  TVT:tä 
käytetään tiedon hankinnassa ja 
erilaisten tuotosten 
tekemisessä.   
  

S1 (BI): Luonnontieteellisen 
tutkimuksen rakenteeseen 
tutustuminen.   
  

T1 (BI)Tavoitteena on ohjata   
oppilasta ymmärtämään   
ekosysteemin perusrakennetta.  
  
   
  

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
(L1): Opiskelussa on tärkeää 
havaintojen tekeminen, syy-
seuraus-suhteiden tutkiminen ja 
ymmärtäminen.  
  
  

S1: Biologinen tutkimus: 
luonnontieteellisen tutkimuksen 
rakenteeseen tutustuminen.   
  
  
S3: Ekosysteemin perusrakenne ja -
toiminta   
  

T3 Tavoitteena on ohjata   
oppilasta tutkimaan eliöiden   
sopeutumista eri   
elinympäristöihin ja   
ymmärtämään erilaisten   
elinympäristöjen merkitys   
luonnon monimuotoisuudelle.  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7): 
Luontosuhteen kehittyminen 
maastokäyntien avulla ja halu 
vaikuttaa omaan 
lähiympäristöön. Herätetään 
arvostusta omaa lähiympäristöä 
kohtaan.   
  

S1: Biologinen tutkimus: 
luonnontieteellisen tutkimuksen 
rakenteeseen tutustuminen.   
  
  
S3: Ekosysteemin perusrakenne ja -
toiminta   
  

  
Matematiikan kurssi: Toiminnallista matematiikkaa   
Toiminnallista matematiikkaa  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T1 Vahvistaa oppilaan 
motivaatiota, myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana  
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T2 Kannustaa oppilasta ottamaan 
vastuuta matematiikan 
oppimisesta sekä yksin että 
yhdessä toimien  
  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
ja ymmärtämään oppimiensa 
asioiden välisiä yhteyksiä   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T5 Tukea oppilasta loogista ja 
luovaa ajattelua vaativien 
matemaattisten tehtävien 
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien 
taitojen kehittämisessä  
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  



T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia 
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T9 Opastaa oppilasta soveltamaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa  
  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoa ja 
kannustaa oppilasta käyttämään 
laskutaitoaan eri tilanteissa   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä 
taitojaan soveltaa matematiikkaa 
ja ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen   

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  

  
  
Sivunvaihto  
  
Vuosiluokan 8.  LUMA - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
Fysiikan ja kemian erikoiskurssi  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta 
fysiikan ja kemian opiskeluun   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen    
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana   

T2 ohjata ja kannustaa oppilasta   
tunnistamaan omaa fysiikan ja 
kemian osaamistaan, asettamaan   
tavoitteita omalle   
työskentelylleen sekä   
työskentelemään pitkäjänteisesti  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys   
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T5 kannustaa oppilasta   
muodostamaan kysymyksiä   
tarkasteltavista ilmiöistä sekä   
kehittämään kysymyksiä edelleen   
tutkimusten ja muun toiminnan   
lähtökohdiksi    
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen   
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T6 ohjata oppilasta toteuttamaan 
kokeellisia tutkimuksia   
yhteistyössä muiden kanssa sekä   

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu   

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  



työskentelemään turvallisesti ja   
johdonmukaisesti   
  

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen   
  

T7 ohjata oppilasta käsittelemään, 
tulkitsemaan ja esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia    
  

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen   
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T9 opastaa oppilasta käyttämään   
tieto- ja viestintäteknologiaa   
tiedon ja mittaustulosten   
hankkimiseen, käsittelemiseen ja   
esittämiseen sekä tukea oppilaan   
oppimista havainnollistavien   
simulaatioiden avulla    
  

L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen   
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T12 ohjata oppilasta käyttämään ja 
arvioimaan kriittisesti eri   
tietolähteitä sekä ilmaisemaan ja   
perustelemaan erilaisia   
näkemyksiä fysiikalle ja kemialle 
ominaisella   
tavalla   
  

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
L4 Monilukutaito    
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T13 ohjata oppilasta   
hahmottamaan   
luonnontieteellisen tiedon   
luonnetta ja kehittymistä sekä   
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa    
  

  S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

T15 ohjata oppilasta soveltamaan   
fysiikan ja kemian tietojaan ja 
taitojaan monialaisissa   
oppimiskokonaisuuksissa sekä   
tarjota mahdollisuuksia tutustua   
fysiikan soveltamiseen erilaisissa   
tilanteissa kuten luonnossa,   
elinkeinoelämässä, järjestöissä tai   
tiedeyhteisöissä    
  

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys     
  

S1 Luonnontieteellinen tutkimus  
S4 Fysiikka ja kemia maailmankuvan 
rakentajana  

  
  
Matematiikan kurssi: Soveltavaa matematiikkaa   
Syvennetään matematiikan taitoja kirjainlaskennassa. Kurssin sisältö vaihtelee oppilaiden kiinnostusten ja 
kurssin ajankohdan mukaan.  
Tavoitteet  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  



T1 Vahvistaa oppilaan 
motivaatiota, myönteistä 
minäkuvaa ja itseluottamusta 
matematiikan oppijana  
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T2 Kannustaa oppilasta ottamaan 
vastuuta matematiikan 
oppimisesta sekä yksin että 
yhdessä toimien  
  

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan 
ja ymmärtämään oppimiensa 
asioiden välisiä yhteyksiä   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S3 Algebra     
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T4 kannustaa oppilasta 
harjaantumaan täsmälliseen 
matemaattiseen ilmaisuun 
suullisesti ja kirjallisesti  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S3 Algebra     
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T5 Tukea oppilasta loogista ja 
luovaa ajattelua vaativien 
matemaattisten tehtävien 
ratkaisemisessa ja siinä tarvittavien 
taitojen kehittämisessä  
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen  
L4 Monilukutaito  
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T6 ohjata oppilasta arvioimaan ja 
kehittämään matemaattisia 
ratkaisujaan sekä tarkastelemaan 
kriittisesti tuloksen mielekkyyttä   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot   
L4 Monilukutaito   
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys L7 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen   
   

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S3 Algebra     
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T7 rohkaista oppilasta soveltamaan 
matematiikkaa muissakin 
oppiaineissa ja ympäröivässä 
yhteiskunnassa  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot   
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viestintä-teknologinen 
osaaminen   

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S3 Algebra     
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  



L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys L7 
Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen   
   

T8 ohjata oppilasta kehittämään 
tiedonhallinta- ja 
analysointitaitojaan sekä opastaa 
tiedon kriittiseen tarkasteluun   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viestintä-teknologinen 
osaaminen   
   

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T9 Opastaa oppilasta soveltamaan 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
matematiikan opiskelussa sekä 
ongelmien ratkaisemisessa  
  

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen  
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät  
S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä 
todennäköisyys   
  

T10 ohjata oppilasta vahvistamaan 
päättely- ja päässälaskutaitoa ja 
kannustaa oppilasta käyttämään 
laskutaitoaan eri tilanteissa   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot   
L4 Monilukutaito   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
S3 Algebra     
  

T20 ohjata oppilasta kehittämään 
algoritmista ajatteluaan sekä 
taitojaan soveltaa matematiikkaa 
ja ohjelmointia ongelmien 
ratkaisemiseen   
  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   
L4 Monilukutaito   
L5 Tieto- ja viestintä-teknologinen 
osaaminen   
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys   
  

S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   
  

  
 Sisällöt  
S1 Ajattelun taidot ja menetelmät   

 Harjoitellaan matemaattisen tekstin tulkitsemista ja tuottamista    
 Harjoitellaan loogista ajattelua vaativia toimintoja kuten sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä ja 
esittämistä täsmällisesti    
 Vahvistetaan oppilaan päättelykykyä ja taitoa perustella. Pohditaan ja määritetään vaihtoehtojen 
lukumääriä.    

S3 Algebra     
 Syvennetään polynomien laskutaitoja  
  

S6 Tietojen käsittely ja tilastot sekä todennäköisyys   
 Harjoitellaan tilastollisia tunnuslukuja (keskiarvo, hajonta, korrelaatio)  

  
Vuosiluokan 9.  LUMA - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T10 (BI)Tavoitteena on ohjata   
oppilasta tekemään tutkimuksia   
sekä koulussa että koulun   
ulkopuolella.   

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
(L1): Opiskelussa on tärkeää 
havaintojen tekeminen, syy-
seuraus-suhteiden tutkiminen ja 

S1 (BI): Luonnontieteellisen 
tutkimuksen rakenteeseen 
tutustuminen.   
  



  ymmärtäminen. Oppimisprosessi 
tehdään näkyväksi. Oppilaita 
innostetaan tieteelliseen ja 
luovaan ajatteluun sekä 
arvostamaan uuden oppimista.   
Monilukutaito 
(L4):  Harjoitellaan 
yksinkertaisten tutkimusten 
tekemistä, raportointia sekä 
ympäristön tilan lukemista.  
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6): 
Harjaannutaan työskentelemään 
itsenäisesti ja yhdessä toisten 
kanssa sekä toimimaan 
järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti. Otetaan vastuu 
prosessin loppuun 
saattamisesta.   
  
  

T8 (BI)Tavoitteena on opastaa   
oppilasta käyttämään tarvittavia   
tutkimusvälineistöjä ja tieto- ja   
viestintäteknologiaa.   

Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen (L5):  TVT:tä 
käytetään tiedon hankinnassa ja 
erilaisten tuotosten 
tekemisessä.   
  

S1 (BI): Luonnontieteellisen 
tutkimuksen rakenteeseen 
tutustuminen.   

  
  
  



RETKEILYKURSSIN (BIOLOGIA) YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7  

  

Oppiaineen tehtävä  
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan 
luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta. T2 (TT). Ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja 
vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa.   
  

Retkeilykurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7  
Tavoitteena on harjoitella retkeilyä lähiluonnossa ja opetella perustaitoja, kuten kartanlukua, 
ensiaputaitoja, ruuan valmistusta ja yöpymistä maastossa. Sosiaalisen kanssakäymisen harjoittelu sekä 
vastuun kantaminen itsestä ja ryhmän muista jäsenistä kuuluvat myös kurssin tavoitteisiin.   
(L7): Luontosuhteen kehittyminen maastokäyntien avulla ja halu vaikuttaa omaan lähiympäristöön. 
Herätetään arvostusta omaa lähiympäristöä kohtaan.(S6) Vahvistetaan oppilaan omaa luontosuhdetta.  
  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki oppiaineessa vuosiluokalla 7  
Ei tarvita.  
  

Oppilaan oppimisen arviointi   
Retkeilykurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä  
  

Ilmiöoppiminen   
Minä ja lähiympäristöni (7-luokan kevät).Koululaisen hyvä arki (7lk) Kansallispuistoon / retkeilyalueeseen 
sekä sen luonnon monimuotoisuuteen tutustuminen.  

  
Vuosiluokan 7. retkeilykurssin laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

T12 (BI). Innostaa oppilasta 
syventämään kiinnostusta luontoa ja 
sen ilmiöitä kohtaan sekä 
vahvistamaan luontosuhdetta ja 
ympäristötietoisuutta.  
  
  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7): 
Luontosuhteen kehittyminen 
maastokäyntien avulla ja halu 
vaikuttaa omaan 
lähiympäristöön. Herätetään 
arvostusta omaa lähiympäristöä 
kohtaan.  

S2: Tutkimusretkiä luontoon ja 
lähiympäristöön: Tehdään retkiä 
koulun lähimetsään.  

T13 (BI). Tavoitteena on ohjata 
oppilasta tekemään eettisesti 
perusteltuja valintoja.  
  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen (L7): Kehitetään 
oppilaan luontosuhdetta ja halua 
vaikuttaa omaan 
lähiympäristöön. Ohjataan 
oppilasta tutustumaan 
mahdollisuuksiin vaikuttaa oman 
lähiympäristön kehittämiseen.    

S6: Kohti kestävää tulevaisuutta: 
Ihmisen vaikutus ympäristöön, 
kestävän elämäntavan 
perusperiaatteiden oppiminen, 
eettisesti perusteltujen valintojen 
merkitys, eläinten oikeudet, 
luonnon monimuotoisuus ja sen 
vaaliminen.  

T1 (TT) Ohjata oppilasta 
ymmärtämään terveyden laaja-
alaisuutta, terveyden  
edistämistä sekä elämänkulkua, 
kasvua ja kehitystä 
voimavaralähtöisesti  

L2 (TT) Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu :  
Sosiaalinen kanssakäyminen  
  
L3 (TT). Itsestä huolehtimisen 
taidot:  

S1  Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys 
:  
Vuorovaikutustilanteissa 
toimiminen, tunteiden  



  
T2 (TT). Ohjata oppilasta 
kehittämään oppilaan valmiuksia 
tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja 
kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja 
kriisitilanteissa.   
   
T3  (TT). Ohjata oppilasta 
kehittämään itsetuntemustaan, 
omien arvojen ja  
asenteiden sekä kehon ja mielen 
viestien tunnistamista ja 
tunnistamaan  
ja säätelemään käyttäytymistään, 
oppimistaan ja opiskeluaan tukevia  
tekijöitä  
  
  

Terveyttä edistävät 
toimintatavat  
Vastuu itsestä ja muista  
   
  

ilmaisu ja niiden säätely. Lisäksi 
perehdytään ristiriitojen, 
ongelmatilanteiden ja  stressin  
rakentavaan käsittelyyn.  
  
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat 
tekijät sekä sairauksien ehkäisy:  
Terveyden voimavaroista 
tarkastellaan mielenterveyttä, 
hyvinvointia tukevia  
ympäristöjä ja yhteisöjä sekä 
mielekästä vapaa-ajan toimintaa. 
Lisäksi käsitellään turvallisuustaitoja  
ja -valmiuksia, ensiaputaitoja, 
itsehoitoa sekä ja avun hakemista.  
  
  

T2 (LI)ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan 
havaintomotorisia taitojaan   
eli havainnoimaan itseään ja 
ympäristöään aistien avulla sekä   
tekemään liikuntatilanteisiin sopivia 
ratkaisuja    

Ajattelu ja oppimaan oppiminen 
(L1 ). Oppilailla tulee olla 
mahdollisuus tehdä havaintoja 
liikuntatilanteissa ja 
harjaannuttaa 
havaintoherkkyyttään.  
  
Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot(L3). Liikunta oppiaineena 
ohjaa ymmärtämään, että 
jokainen vaikuttaa toiminnallaan 
niin omaan kuin toistenkin 
hyvinvointiin, terveyteen ja 
turvallisuuteen.  

S1: Opetukseen sisältyy 
runsaasti  fyysisesti aktiivista 
toimintaa eri vuodenaikoina ja 
erilaisissa oppimisympäristöissä.  
  

T3 (LI) ohjata oppilasta harjoittelun 
avulla kehittämään tasapaino- ja   
liikkumistaitojaan, jotta oppilas osaa 
käyttää, yhdistää ja soveltaa   
niitä monipuolisesti erilaisissa 
oppimisympäristöissä, eri   
vuodenaikoina ja eri 
liikuntamuodoissa     

Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot (L3 ). Oppilaita 
kannustetaan liikunnan avulla 
huolehtimaan itsestä ja toisista, 
harjoittelemaan oman elämän ja 
arjen kannalta tärkeitä taitoja 
sekä ymmärtämään 
ympäristönsä hyvinvointia.  
  

S1: Tasapaino- ja liikkumistaitoja 
vahvistetaan esim. Jää-, lumi- ja 
luontoliikunnan avulla.  

T7 (LI)ohjata oppilasta turvalliseen ja 
asialliseen toimintaan   
  

Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen ( L7). Oppilaita 
ohjataan ymmärtämään 
liikunnanopetuksen avulla, 
omien valintojen ja tekojen 
merkitys itselle sekä 
lähiyhteisölle, yhteiskunnalle ja 
luonnolle.  

S1: Opetukseen valitaan 
havainto-  ja ratkaisuntekotaitoja  ja 
niiden soveltamista monipuolisesti 
kehittäviä turvallisia tehtäviä.  



T12 (LI) auttaa oppilasta 
ymmärtämään riittävän fyysisen 
aktiivisuuden ja liikunnallisen 
elämäntavan merkitys 
kokonaisvaltaiselle   
hyvinvoinnille    
  

Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot (L3). Oppilaita ohjataan 
tunnistamaan liikunnan kannalta 
omaa ja yhteistä hyvinvointia 
edistäviä ja haittaavia tekijöitä ja 
harjaantuvat terveyttä, 
hyvinvointia ja turvallisuutta 
edistäviin toimintatapoihin.  
  

S3:Iloa ja virkistystä tuottavilla 
liikuntatehtävillä luonnossa 
edistetään myönteisten tunteiden 
kokemista, jotka vahvistavat 
pätevyyden kokemuksia ja 
myönteistä minäkäsitystä. 
Harjoitellaan vastuunottamista.  

  
 
  
  
  
  



ÄIDINKIELEN VALINNAISKURSSI - Luovan kirjoittaminen yleinen kuvaus  

  

Oppiaineen tehtävä  
Luovan kirjoittamisen kurssi on äidinkielen syventävä valinnaiskurssi. Luovan kirjoittamisen kurssin 
tehtävänä on vahvistaa oppilaiden kielellistä itseilmaisua.  
  

Luovan kirjoittamisen kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  
  
Oppimisympäristöinä käytetään sanataiteelle sopivia tiloja luokasta teatteriin. Kurssilla hyödynnetään 
lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Kurssilla opetellaan erilaisia tapoja tuottaa sanataidetta 
esimerkiksi prosessinomaisesti tai improvisoiden. Työtapoja ja oppimisympäristöjä pohditaan myös 
yhdessä oppilaiden kanssa.  
  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki luovan kirjoittamisen kurssilla vuosiluokilla 7-9  
  
Oppilasta ohjataan sanataiteen tuottamisessa monipuolisuuteen, mutta kuunnellaan myös oppilaan omia 
toiveita. Kukin oppilas tuottaa sanataidetta omista lähtökohdistaan.  

Oppilaan oppimisen arviointi luovan kirjoittamisen kurssilla vuosiluokilla 7-9  
Luovan kirjoittamisen kurssilla arviointi perustuu oppilaan itsearviointiin, vertaisarviointiin ja prosessin 
arviointiin. Lisäksi arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely ja aktiivinen asenne. Suoritus arvioidaan 
hyväksytty/hylätty merkinnällä. 
  

Ilmiöoppiminen ja luova kirjoittaminen  
  
Luovan kirjoittamisen kurssi sopii yhdistettäväksi moneen ilmiöön tarpeen mukaan. Myös läheinen 
yhteistyö esimerkiksi ilmaisutaidon oppiaineen kanssa on mahdollista.   
  

  
Vuosiluokan 7.-9.   Luova kirjoittaminen - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet  
  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

  
  

  Kurssilla kirjoitetaan erilaisia 
tekstejä, jotka tukevat ja syventävät 
emoaineen sisältöjä (esimerkiksi 
sadut, runot, dialogit).  

  
  

    

  
  

    

  
 
  
  
Sivunvaihto  
ÄIDINKIELEN VALINNAISKURSSI - Kirjallisuus yleinen kuvaus 

  

Oppiaineen tehtävä  



Kirjallisuuskurssi on äidinkielen syventävä valinnaiskurssi. Kirjallisuuskurssin tehtävänä on syventää 
analyysitaitoja ja vahvistaa kirjallisuudentuntemusta.  
  

Kirjallisuuskurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  
  
Kirjallisuuskurssilla käsitellään kirjallisuutta tavoilla, joihin ei yleensä ole aikaa tai mahdollisuuksia 
äidinkielen ja kirjallisuuden luokkatasokursseilla.   
  
Analyyttiseen ja elämykselliseen syvyyteen päästään hyödyntämällä erilaisia työtapoja, kuten esimerkiksi:  

 lukeminen  
 lukupiiri  
 keskusteleminen  
 kirjoittaminen (fanifiktio, jatkaminen, matkiminen, versioiminen)  
 eläytyminen  
 videoiminen  
 äänittäminen  
 roolipelaaminen  
 projektit (room escape, lautapeli)   

  
Kurssilla voidaan käsitellä monenlaista kirjallisuutta tai keskittyä johonkin tyylikauteen tai lajityyppiin 
(esimerkiksi dekkarikirjallisuuteen).  
  
Oppilaiden toiveet huomioidaan niin työskentelytavoissa kuin luettavien kirjojen valitsemisessakin.  
  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kirjallisuuskurssilla vuosiluokilla 7-9  
  
  

Oppilaan oppimisen arviointi luovan kirjoittamisen kurssilla vuosiluokilla 7-9  
Kirjallisuuskurssilla arviointi perustuu oppilaan itsearviointiin, vertaisarviointiin ja prosessin arviointiin. 
Lisäksi arvosanaan vaikuttavat tuntityöskentely ja aktiivinen asenne. Suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty 
merkinnällä. 
  

Ilmiöoppiminen ja kirjallisuuskurssi  
  
  

  
Vuosiluokan 7.-9.  Kirjallisuuskurssi - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

 Ohjata oppilasta kehittämään 
tekstien ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja 
metakognitiivisia taitoja sekä taitoa 
arvioida oman lukemisensa 
kehittämistarpeita.  
  

L1, L2, L4   Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja tutkimalla 
fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan. 
Opitaan arvioimaan oman 
lukutaidon kehittymistä. Eläydytään 
luettuun, reflektoidaan omaa 
elämää luetun avulla ja jaetaan 
lukukokemuksia.  

Ohjata oppilasta kehittämään 
erittelevää ja kriittistä lukutaitoa, 

L1, L2, L4  Harjoitellaan kirjallisuuden analyysi- 
ja tulkintataitoja ja lisätään 



harjaannuttaa oppilasta tekemään 
havaintoja teksteistä ja tulkitsemaan 
niitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä 
käyttäen sekä vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa.  
  

käsitteiden käyttöä tekstien 
tarkastelussa ja vertailussa. 
Tunnistetaan ja tulkitaan kielen 
kuvallisuutta ja symboliikkaa ja 
syvennetään fiktion kielen ja 
kerronnan keinojen tuntemusta.  

Kannustaa oppilasta laajentamaan 
kiinnostusta itselle uudenlaisia 
fiktiivisiä kirjallisuus- ja 
tekstilajityyppejä kohtaan ja 
monipuolistamaan luku-, kuuntelu- 
ja katselukokemuksiaan ja niiden 
jakamisen keinoja sekä syventämään 
ymmärrystä fiktion keinoista.  
  

L1, L2, L4  Luetaan monipuolisesti ja vertaillen, 
jaetaan lukukokemuksia erilaisin 
keinoin (videoimalla, äänittämällä, 
dramatisoimalla, kirjoittamalla, 
keskustelemalla).  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Kannustaa oppilasta 
monipuolistamaan 
ryhmäviestintätaitojaan ja 
kehittämään taitojaan perustella 
näkemyksiään sekä kielellisiä ja 
viestinnällisiä valintojaan.  

L1, L2, L3, L7  Harjoitellaan ilmaisemaan omia 
ajatuksia luetusta toisille, 
kuuntelemaan toisten ilmaisemia 
ajatuksia ja keskustelemaan. 
Opitaan ymmärtämään, että saman 
tekstin voi lukea eri silmin.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ÄIDINKIELEN VALINNAISKURSSI: KIRJOITTAMISTA LUKIOON MENEVILLE   
KURSSIN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 9   

   

Kurssin tehtävä   



Kurssi on äidinkielen ja kirjallisuuden valinnainen kurssi, jossa syvennetään kirjoittamisen taitoja. Kurssin 
tavoitteena on harjoitella aineistokirjoittamista ja parantaa kirjoitustaitoja. Kurssilla käsitellään mm. 
asiatekstin rakentamista, toiseen tekstiin viittaamista, tekstin sidosteisuutta, tekstilajin konventioiden 
noudattamista, kielellistä ilmaisua ja vaikuttamista kirjallisen viestinnän keinoin.    

Kurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 9   
Kurssilla kirjoitetaan erilaisia tekstejä, joista tehdään itse- ja vertaisarviointia. Opettaja ohjaa kirjoittamista 
ja antaa palautetta. Työtavoissa otetaan huomioon oppilaiden vahvuudet ja kehityskohteet, joiden mukaan 
kurssisisältö muodostuu.  
   

  

Oppilaan oppimisen arviointi    
Kurssin arviointiin vaikuttaa aktiivisuus, itse- ja vertaisarviointitaidot sekä numeroarvosanalla arvioitava 
teksti, josta opettaja antaa kattavan palautteen.   Suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.  
   

Ilmiöoppiminen ja valinnaiskurssi   
Tekstien aiheet ja aineistot voidaan valita ilmiöittäin. Kurssi nivoutuu tarvittaessa yhdeksännen luokan 
ilmiöihin.  

   
   
Vuosiluokan 9. äidinkielen ja kirjallisuuden -oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä 
sisältöalueet   
   

OPETUKSEN 
TAVOITTEET   

LAAJA-ALAINEN 
OSAAMINEN   

SISÄLLÖT   

 Ohjata oppilasta 
kehittämään tekstien 
ymmärtämisessä, 
tulkinnassa ja 
analysoimisessa 
tarvittavia strategioita ja 
metakognitiivisia taitoja  
sekä taitoa arvioida oman 
lukemisensa 
kehittämistarpeita  

 L1, L2, L4  Syvennetään tekstin 
ymmärtämisen strategioita ja 
seurataan lukutaidon kehittymistä.  
Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään lukemalla ja 
tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan:  
- kaunokirjallisuutta  
- tietokirjallisuutta  
- erilaisia painetun, sähköisen ja 
audiovisuaalisen median tekstejä.  
   

 Tarjota oppilaalle 
monipuolisia 
mahdollisuuksia valita, 
käyttää, tulkita ja 
arvioida monimuotoisia 
kaunokirjallisia, asia- ja 
mediatekstejä  

 L1, L2, L4, L5  Tekstien tulkinnan taitoja 
syvennetään tarpeen mukaan 
tutkimalla fiktiivisiä, media- ja 
asiatekstejä eri muodoissaan:  
- kaunokirjallisuutta  
- tietokirjallisuutta  
- erilaisia painetun, sähköisen ja 
audiovisuaalisen median tekstejä.  
  
Käytetään opittua ja syvennetään 
tietoutta, joka kohdistuu pohtiviin 
ja kantaa ottaviin teksteihin sekä 
niiden vaikutuskeinoihin ja 
keskeisiin kielellisiin piirteisiin, 



kuten  
- mielipiteen ja faktan 
erottamiseen  
- suostuttelun ilmaisuun  
- varmuusasteiden ilmaisuun  
- asenteiden ja affektiivisuuden 
ilmaisuun  
- henkilöön viittaamisen suoriin ja 
epäsuoriin keinoihin  
- referointiin  
- asioiden välisten suhteiden 
osoittamiseen,  
- perustelukeinoihin  
- retorisiin keinoihin.  
  
Pohditaan:  
- tekstien tarkoitusperiä  
- tekstien kohderyhmiä  
- tekstejä kriittisesti (esitetään 
kriittisen lukijan kysymyksiä).  
  
   

 Ohjata oppilasta 
kehittämään erittelevää 
ja kriittistä lukutaitoa, 
harjaannuttaa oppilasta 
tekemään havaintoja 
teksteistä ja tulkitsemaan 
niitä 
tarkoituksenmukaisia 
käsitteitä käyttäen sekä 
vakiinnuttamaan ja 
laajentamaan sana- ja 
käsitevarantoa  

 L1, L2, L4  Syvennetään opittua esimerkiksi:  
- mielipiteen ja faktan 
erottamiseen  
- suostuttelun ilmaisuun  
- varmuusasteiden ilmaisuun  
- asenteiden ja affektiivisuuden 
ilmaisuun  
- henkilöön viittaamisen suoriin ja 
epäsuoriin keinoihin  
- referointiin  
- asioiden välisten suhteiden 
osoittamiseen,  
- perustelukeinoihin  
- retorisiin keinoihin.  
.  
Pohditaan:  
- tekstien tarkoitusperiä  
- tekstien kohderyhmiä  
- tekstejä kriittisesti (esitetään 
kriittisen lukijan kysymyksiä).  
  
  

Kannustaa oppilasta 
kehittämään taitoaan 
arvioida erilaisista 
lähteistä hankkimaansa 
tietoa ja käyttämään sitä 
tarkoituksenmukaisella 
tavalla  

L1, L2, L4, L5, L6  Pohditaan:  
- tekstien tarkoitusperiä  
- tekstien kohderyhmiä  
- tekstien vaikutuskeinoja (faktan ja 
mielipiteen erottaminen)  
- tekstejä kriittisesti (esitetään 
kriittisen lukijan kysymyksiä).  



Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, 
erilaisiin tietolähteisiin ja 
arvioidaan niiden luotettavuutta.  
  

Rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan ajatuksiaan 
kirjoittamalla ja 
tuottamalla 
monimuotoisia tekstejä 
sekä auttaa oppilasta 
tunnistamaan omia 
vahvuuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan 
tekstin tuottajana  

L2, L4, L5, L7  Harjoitellaan:  
- palautteen antamista  
- palautteen vastaanottamista 
tekstin tuottamisen eri vaiheissa.  
  
Tuotetaan ei-fiktiivisiä tekstejä.  

Tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
kertovia, kuvaavia, 
ohjaavia, kantaa ottavia 
ja pohtivia tekstejä, myös 
monimediaisissa 
ympäristöissä, ja auttaa 
oppilasta valitsemaan 
kuhunkin tekstilajiin ja 
tilanteeseen sopivia 
ilmaisutapoja  

L2, L4, L5  Tuotetaan kirjallisia ei-fiktiivisiä 
tekstejä.  
  
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.  
  
Hyödynnetään opittua tietoa eri 
tekstien piirteistä tuotettaessa 
omia tekstejä.  
  
Tutkitaan kirjoitettujen tekstien 
elementtejä, sekä hyödynnetään 
tätä tietoa omissa teksteissä.  
Tarkastellaan erilaisia ajan 
ilmaisutapoja sekä harjoitellaan 
niiden käyttöä omissa teksteissä.  
Tutkitaan sanastoon liittyviä 
rekisteri- ja tyylipiirteitä ja opitaan 
valitsemaan kuhunkin tekstiin 
sopivat ilmaisutavat.  
  

Ohjata oppilasta 
vahvistamaan tekstin 
tuottamisen prosesseja, 
tarjota oppilaalle 
tilaisuuksia tuottaa 
tekstiä yhdessä muiden 
kanssa sekä rohkaista 
oppilasta vahvistamaan 
taitoa antaa ja ottaa 
vastaan palautetta sekä 
arvioida itseään tekstin 
tuottajana  

L2, L4, L5, L6  Harjoitellaan:  
- tekstien tuottamista vaiheittain  
- palautteen antamista  
- palautteen vastaanottamista 
tekstin tuottamisen eri vaiheissa.  
Perehdytään erityyppisten tekstien 
tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.  
  

Ohjata oppilasta 
edistämään 
kirjoittamisen 
sujuvoittamista ja 

L2, L4, L5, L6  Syvennetään ymmärrystä 
kirjoitetun yleiskielen piirteistä ja 
opitaan käyttämään kirjoitetun 



vahvistamaan tieto- ja 
viestintäteknologian 
käyttötaitoa tekstien 
tuottamisessa, 
syventämään 
ymmärrystään 
kirjoittamisesta 
viestintänä ja 
vahvistamaan yleiskielen 
hallintaa antamalla tietoa 
kirjoitetun kielen 
konventioista  

yleiskielen konventioita omissa 
teksteissä.  

Harjaannuttaa oppilasta 
vahvistamaan tiedon 
hallinnan ja käyttämisen 
taitoja ja 
monipuolistamaan 
lähteiden käyttöä ja 
viittaustapojen hallintaa 
omassa tekstissä sekä 
opastaa oppilasta 
toimimaan eettisesti 
verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia 
kunnioittaen  

L2, L4, L5, L7  Käytetään erilaisia tietolähteitä, 
arvioidaan niiden luotettavuutta ja 
noudatetaan tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. Opetellaan 
aineistokirjoituksen viittaustavat.  

      

   
  
Elokuvakurssi yleinen kuvaus 

  

Oppiaineen tehtävä  
Kurssilla tutustutaan elokuvan tekemiseen ja tehdään lyhytelokuva. Oppilaat jaetaan kurssin alkuopintojen 
jälkeen kahteen ryhmään, joista toinen keskittyy elokuvanäyttelemiseen ja toinen elokuvan tuotantoon 
(ohjaaminen, kuvaaminen, editointi). Lisäksi oppilaat käsikirjoittavat itse kurssilla tehtävän lyhytelokuvan.   
  
  

Elokuvakurssin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-9  
  
  

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki  kurssilla vuosiluokilla 7-9  
  
  

Oppilaan oppimisen arviointi kurssilla vuosiluokilla 7-9  
 Suoritus arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä. 

Ilmiöoppiminen ja elokuvakurssi  
  
  

  
Vuosiluokan 7.  XXX - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  



  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
Vuosiluokan 8.  XXX - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

      

      

      

  
Vuosiluokan 9.  XXX - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
  

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

      

      

      

  
  



Ihmissuhdetaitojen kurssi 1 vvt OPPIAINEEN YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7 

 

Oppiaineen tehtävä 
Kehittää oppilaan itsetuntemusta ja ihmissuhdetaitoja. 
 

Oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7 
Koulun sisällä. Kurssi voisi päättyä myös esim. ystävätoimintana lähialueen päiväkodin tai vanhainkodin 
kanssa Dialogi korostuu. Käytetään draamaa yhtenä oppimisen muotona. 
 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ihmissuhdetaitojen -oppiaineessa vuosiluokalla 7 
ei tarvitse 
 

Oppilaan oppimisen arviointi ihmissuhdetaitojen -oppiaineessa vuosiluokalla 7 
Oppilaan oma itsearviointi, keskustelut oppilaan kanssa, oppimispäiväkirja/oppimisblogi. Kurssi 
arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä. 
 

Ilmiöoppiminen ja ihmissuhde -oppiaine 
Kurssilla integroidaan useita eri oppiaineita. Näitä ovat esim. terveystieto, tietotekniikka, uskonto, et ja 
äidinkieli. 

 

Vuosiluokan 7.  ihmissuhde - oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet 

 

OPETUKSEN TAVOITTEET LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN SISÄLLÖT 

 
Minä 

1. Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen 

2. kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja 
ilmaisu 

3. itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot 

4. monilukutaito 
5. tieto- ja 

viestintäteknologinen 
osaaminen 

6. työelämätaidot ja 
yrittäjyys 

7. osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen 

- itsetuntemus/itsetunto 
- minä viestijänä 
- tunteet 
- minä somessa 
- omat juuret (suvun 

historia) 
- itsensä puolustaminen 

 

 
Sinä 

- toisten tunteet 
- kuuntelutaidot 
- hyvä ystävä 
- luottamus 
- someviestit, toisten 

kunnioittaminen 
 

 
Hän 

 
- ihastuminen, 

rakastuminen, 
vakiintuminen 

- seurustelutaidot, 
seurustelun päättyminen 

- seksuaalinen identiteetti 
- erilaisuus, alakulttuurit 

 

  



 
Me 

 
- Ryhmänmuodostus 
- roolit ryhmässä, 

ryhmädynamiikka 
- erilaisia ryhmiä 
- perhe 
- ryhmän hajoaminen, 

surutyö, kuolema 
 

 
Te 

- käytöstavat, 
kunnioittaminen 

- ihmisoikeudet 
- oikeudet - velvollisuudet 

 

 
He 

- erilaisuus 
- toiset ihmiset (lähialuella) 
- toiset ryhmät (kulttuurit, 

uskonnot, politiikka) 
- vihapuhe 

 

 

 

  



ILMAISUTAITO, YLEINEN KUVAUS VUOSILUOKALLA 7-9  

   

Oppiaineen tehtävä  
Ilmaisutaito on äidinkielen ja kirjallisuuden valinnaiskurssi. Siinä sovelletaan ja syvennetään emo-
oppiaineen sisältöjä tutustumalla monipuolisesti draamaan ja teatteri-ilmaisuun.  Keskeisiä 
tavoitteita ovat teatteri-ilmaisuun tutustuminen, oman ilmaisun kehittyminen, ilmaisu- ja 
esiintymisrohkeuden lisääminen ja yhteistyötaitojen vahvistuminen.  
  

Ilmaisutaidon oppiaineen oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 7-
9  
   

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ilmaisutaidon oppiaineessa vuosiluokilla 7-9  
Oppiaineessa pyritään löytämään ja kehittämään omalle persoonalle sopivia ilmaisutapoja. 
Työskentely on perustaltaan eriyttävää, sillä jokainen ilmaisee itseään omalla persoonallisella 
tavallaan. Oppiaineessa pyritään tunnistamaan sekä omat vahvuudet että kehityskohteet ja 
laajentamaan omaa ilmaisua.  
   

Oppilaan oppimisen arviointi ilmaisutaidon oppiaineessa vuosiluokilla 7-9  
Oppiaineessa arvioidaan tuntityöskentelyä, aktiivista asennetta sekä oman ilmaisun ja 
yhteistyötaitojen kehittymistä niin itsearvioinnin, vertaisarvioinnin kuin opettajan tekemän 
arvioinnin avulla.  
   

Ilmiöoppiminen ja ilmaisutaidon oppiaine  
Ilmaisutaito voi tukea ilmiöoppimista muissa oppiaineissa.  
   

   
Vuosiluokan 7 ilmaisutaidon oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
   

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

  
  
  

      

   
   

      

   
   

      

   
Vuosiluokan 8 ilmaisutaidon oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
   

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

Yhteistyötaitojen kehittyminen  L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys  Improvisaatio  

Esiintymis- ja ilmaisurohkeuden 
lisääminen  
   

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu  

Ilmaisuharjoitukset, esitysten 
valmistaminen omalle ryhmälle 
ja oman koulun oppilaille  

Osallistavan teatterin lajeihin 
tutustuminen  
  
  

L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen  

Prosessidraama ja forum-
teatteri  

   



Vuosiluokan 9 ilmaisutaidon oppiaineen ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sekä sisältöalueet  
   

OPETUKSEN TAVOITTEET  LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN  SISÄLLÖT  

Oman ilmaisun kehittäminen  L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu  

Ilmaisuharjoitukset, esitysten 
valmistaminen omalle ryhmälle, 
oman koulun oppilaille ja 
mahdollisuuksien mukaan myös 
koulun ulkopuoliselle yleisölle  

Teatteritaiteeseen tutustuminen  L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu  

Teatteriesityksen katsominen ja 
analysointi, näyttelijäntyön 
harjoitukset, klassikkonäytelmiin 
ja teatterihistoriaan 
tutustuminen  

Omien ideoiden 
näyttämöllistäminen  

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen   

Ohjaajantyön kokeileminen, 
ryhmälähtöisen esityksen 
valmistaminen  

   
  
 

 

 

 

 

 
  
  
  
  
 


