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LUOKAT 1-2 

Äidinkieli  
(OPS:n valtakunnalliset 
perusteet s. 103) 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 
viestintäympäristöissä. 

Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden 
ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Puhe- ja viestintäkulttuurien opetus vahvistaa 
vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. 

Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä ja niitä julkaistaan luokassa ja lähipiirissä. 

Opetuksessa korostuvat kokemusten ja elämysten jakaminen sekä taitojen 
harjoitteleminen yhdessä ja yksin, myös viestintäteknologiaa hyödyntäen.  

Suomen kieli ja 
kirjallisuus  

(s. 105) 

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen 
taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan 
 
T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin 
 
T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista 
teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla 
mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen 
 
T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan 
kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla 
 
T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, 
myös monimediaisissa ympäristöissä 
 
T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja 
sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä 
tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia 

S2 Harjoitellaan tiedon etsintää tekemällä havaintoja ympäristöstä ja tulkitsemalla 
kuvia ja kirjoitettuja tekstejä sekä harjoitellaan tiedon kertomista toisille. 
 
S3 Opetellaan isojen ja pienten tekstauskirjainten piirtämistä sekä niillä kirjoittamista ja 
näppäintaitoja. 
 
S4 Tutustutaan kuunnellen ja lukien monimuotoisiin teksteihin, kuten lapsille 
suunnattuun kirjallisuuteen ja mediateksteihin, ja käytetään niitä ilmaisun virikkeenä ja 
keskustellaan niiden merkityksestä omassa arjessa. 

Suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus (s. 117) 

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä 
tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja 
 
S2 Työskennellään muun muassa kuvien, lastenkirjallisuuden, yksinkertaisten 
tietotekstien ja mediatekstien parissa. 
 
S3 Harjoitellaan käsin kirjoittamista ja näppäintaitoja. 
 

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
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S5 Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä tiedonhankinnassa, 
oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. 
 

Vieraat kielet (s. 127) Oppilaille ja oppilasryhmille luodaan mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja 
yhteydenpitoon ihmisten kanssa myös eri puolilla maailmaa. Tieto- ja 
viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa kieltenopetusta 
autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. 

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. 

Matematiikka (s. 128) Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

T3 kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, 
piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen 
 
T9 tutustuttaa oppilas geometrisiin muotoihin ja ohjata havainnoimaan niiden 
ominaisuuksia 
 
T11 tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin 

T12 harjaannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan 
ohjeen mukaan 

S1 Tutustuminen ohjelmoinnin alkeisiin alkaa laatimalla vaiheittaisia toimintaohjeita, 
joita myös testataan. 

S4 Pohjustetaan oppilaiden taitoja kerätä ja tallentaa tietoja kiinnostavista aihepiireistä. 
Laaditaan ja tulkitaan yksinkertaisia taulukoita ja pylväsdiagrammeja. 

Opetuksessa ja opiskelussa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Ympäristöoppi (s. 130) T6 ohjata oppilasta tekemään havaintoja ja kokeiluja koulussa ja lähiympäristössä eri 
aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä käyttäen sekä esittelemään tuloksiaan eri 
tavoin 
 
T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa 
sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä 

S4 Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja 
teknologiaan sekä ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja 
tutkimustehtäviä. 

Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti 
lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, 
tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten 
yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja 
tiedekeskusten kanssa. 
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Uskonto (s. 134) 

 

T8 luoda oppilaalle tilaisuuksia harjoitella omien mielipiteiden esittämistä ja 
perustelemista sekä erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja ymmärtämistä 

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 
 

Elämänkatsomustieto 

(s. 139) 
 

Toiminnassa otetaan huomioon lasten elinympäristön digitalisoituminen. 

Musiikki (s. 141) 

 

T4 antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjaa 
heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita 
kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita 
ilmaisukeinoja 

Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttöön 
musiikillisessa toiminnassa. 

Kuvataide (s. 143) 

 

Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, 
teknologioita ja ilmaisun keinoja.  Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon 
kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja 
esittämisen tapoja. 

Kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja 
verkkoympäristöjen avulla. 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten 
tuottamisen tapojen avulla 
 
T7 ohjata oppilasta käyttämään kuvataiteen käsitteistöä sekä tarkastelemaan erilaisia 
kuvatyyppejä 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan 
monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä niiden 
luova soveltaminen. 

Vuosiluokilla 1-2 innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan. 

Käsityöt (s. 146) Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia 
sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. 

T2 ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan 
kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta 

S5 Tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja 
dokumentoinnin osana. 
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LUOKAT 3-6 

Äidinkieli ja kirjallisuus  

(OPS s. 159) 

Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Keskeisiä ovat monimuotoisten 
tekstien tulkitsemisen ja tuottamisen sekä tiedon hankinnan ja jakamisen taidot. 

Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden 
ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. 

Oppilaita ohjataan toimimaan tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja 
vastuullisesti entistä monipuolisemmissa, myös monimediaisissa 
vuorovaikutustilanteissa, ja heitä ohjataan tulkitsemaan, tuottamaan ja 
arvioimaan yhä monimuotoisempia tekstejä osana oppimaan oppimista. 

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa 
oppilaiden näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja 
tuottaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla. 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

(s. 162) 

T4 kannustaa oppilasta kehittämään myönteistä viestijäkuvaa sekä halua ja 
kykyä toimia erilaisissa, myös monimediaisissa vuorovaikutustilanteissa 

T7 ohjata oppilasta tiedonhankintaan, monipuolisten tiedonlähteiden käyttöön 
ja tiedon luotettavuuden arviointiin 

T10 kannustaa ja ohjata oppilasta kielentämään ajatuksiaan ja harjoittelemaan 
kertovien, kuvaavien, ohjaavien ja yksinkertaisten kantaa ottavien tekstien 
tuottamista, myös monimediaisissa ympäristöissä 

T11 ohjata oppilasta edistämään käsinkirjoittamisen ja näppäintaitojen 
sujuvoitumista ja vahvistamaan kirjoitetun kielen, ja tekstien rakenteiden ja 
oikeinkirjoituksen hallintaa 

T12 kannustaa oppilasta kehittämään tekstin tuottamisen prosesseja ja taitoa 
arvioida omia tekstejä, tarjota mahdollisuuksia tekstien tuottamiseen yhdessä, 
rakentavan palautteen antamiseen ja saamiseen, ohjata ottamaan huomioon 
tekstin vastaanottaja sekä toimimaan eettisesti verkossa yksityisyyttä ja 
tekijänoikeuksia kunnioittaen 

S2 Harjoitellaan erilaisten tekstien, kuten kaunokirjallisuuden, tietotekstien ja 
kuvaa ja tekstiä yhdistävien mediatekstien, sujuvaa lukemista ja käyttämään 
tilanteeseen ja tavoitteeseen sopivia tekstinymmärtämisen strategioita ja 
ajattelutaitoja. 

S2 Etsitään tietoa eri lähteistä ja laajennetaan tietämystä luetun avulla. 
Harjoitellaan arvioimaan tekstien ja lähteiden luotettavuutta. 

S3 harjoitellaan lähteiden käyttöä ja merkintää sekä tiedostetaan, miten 
verkossa tulee toimia eettisesti yksityisyyttä kunnioittaen ja tekijänoikeuksia 
noudattaen. 

S4 Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja ikäkaudelle tarkoitettuja sisältöjä ja 
keskustellaan median roolista oppilaan arjessa. 
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Toinen kotimainen kieli, A-
ruotsi (s. 196) 

Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 
kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. 
 
T4 ohjata oppilasta löytämään ruotsinkielistä aineistoa 
 
T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa 
oppilasta harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilla, millaiset tavat oppia kieliä sopivat 
kullekin parhaiten 
 
T7 järjestää oppilaille tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta 
 
S3 Opetellaan löytämään ruotsinkielistä aineistoa ympäristöstä, verkosta, 
kirjastosta, jne. 
 
Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 

B-ruotsi (s. 205) T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa 
opiskeluilmapiirissä ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä 
ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan 

Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. 

Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Vieraat kielet (s. 218) Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 
kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. 
Opetus antaa myös valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen 
kansainvälisessä maailmassa. 

Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

A-englanti (s. 219) T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa 
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 

S1 Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin 
levinneisyyteen mm. internetissä. 

S3 Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, 
verkosta ja kirjastosta. 

Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. 

Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Muu vieras kieli, A-
oppimäärä  

(s. 223) 

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa 
harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa 
käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten 
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T7 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia käyttäen 
suullista ja kirjallista viestintää ja vuorovaikutusta 

S3 Opetellaan löytämään kohdekielistä aineistoa esimerkiksi verkosta. 

Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. 

Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 

Vieras kieli, B-oppimäärä (s. 

227) 

Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri viestintäkanavia ja -välineitä. 
 
Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä yhteydenpitoa. 
 

Matematiikka (s. 234) Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille 
konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa hyödyntäen 

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä 
käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia 
todennäköisyydestä 

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina 
graafisessa ohjelmointiympäristössä 

S1 Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä. 

S5 Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa sekä laskinta hyödynnetään opetuksessa ja 
opiskelussa. 

Ympäristöoppi (s. 239) Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla jokaiselle oppilaalle 
mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti kaikkiin ympäristöopin tiedonaloihin 
sekä niihin liittyvään teknologiaan ja koulutuspolkuihin. 

T5 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja toteuttamaan pieniä tutkimuksia, 
tekemään havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri 
aisteja ja tutkimus- ja mittausvälineitä käyttäen 

T7 ohjata oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, 
merkitystä ja toimintaperiaatteita sekä innostaa oppilaita kokeilemaan, 
keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien 

T11 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon 
hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä sekä vuorovaikutuksen välineenä 
vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti 
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T14 ohjata oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen 
erilaisia näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja 
näkökulmia 

T16 ohjata oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa 
ympäristöä ja koko maailmaa sekä harjaannuttamaan kartankäyttö- ja muita 
geomediataitoja 

Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi 
monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja 
vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä 
paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, 
yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa. 

Uskonto (s. 246) Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja 
käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri 
tilanteissa. 

T4 ohjata oppilasta etsimään, arvioimaan ja käyttämään uskontoa koskevaa 
tietoa erilaisista lähteistä 

S2 Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen 
käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 

Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä 
sovelluksia siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. 
 

Elämänkatsomustieto (s. 253) Toiminnallisissa aktiviteeteissä otetaan huomioon elinympäristön 
digitalisoituminen. 
 

Historia (s. 257) Opiskelussa hankitaan ja käytetään historiallista tietoa erilaisissa 
oppimisympäristöissä tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäen. 
 

Yhteiskuntaoppi (s. 260) T4 ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa 
ja yhteiskunnassa 

T9 kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan 
median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla 

S3 Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja 
yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen 
vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa 
harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. 

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö tarjoaa luontevan keinon yhteiskuntaa 
koskevan tiedon etsimiseen ja osallistumiseen yksin ja yhdessä toisten kanssa. 
 

Musiikki (s. 263) T5 rohkaista oppilasta improvisoimaan sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan 
pienimuotoisia sävellyksiä tai monitaiteellisia kokonaisuuksia eri keinoin ja myös 
tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. 

Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. 
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Kuvataide (s. 266) Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, 
teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon 
kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja 
esittämisen tapoja. 

Kuvien tuottamisen ja tulkinnan taitoja syvennetään hyödyntämällä 
vastuullisesti tieto- ja viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä. 

T3 innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja 
muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä 
sekä pohtimaan todellisuuden ja fiktion suhdetta 

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, 
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. Sisältöjä valitaan monipuolisesti 
rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta. 

Oppilaita kannustetaan suhtautumaan kriittisesti eri tietolähteisiin. 
Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä hyödynnetään 
monipuolisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 
 

Käsityö (s. 270) Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia 
teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. 

T2 ohjata oppilasta hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi 
ja sen dokumentointi 

T6 opastaa oppilasta käyttämään tieto – ja viestintäteknologiaa käsityön 
suunnittelussa, valmistamisessa ja käsityöprosessin dokumentoinnissa 

S3 Harjoitellaan ohjelmoimalla aikaan saatuja toimintoja, joista esimerkkinä 
robotiikka ja automaatio. Kokeilujen pohjalta tuotetta tai teosta kehitetään vielä 
eteenpäin. 

S6 Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja 
dokumentointia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin 
edetessä. 

Tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa mahdollisuuden käyttää erilaisia 
oppimateriaaleja, oppimisalustoja, piirto-ohjelmia, digitaalisten kuvien 
muokkausta sekä piirrosten ja mallien tekemistä oman ilmaisun ja suunnittelun 
tukena. 

Kansalliseen ja kansainväliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön tutustutaan 
esimerkiksi virtuaalisesti sekä museo-, näyttely- ja kirjastokäynneillä. 

Opetustilanteissa teknologioita ja verkkoympäristöjä käytetään monipuolisesti, 
vastuullisesti ja turvallisesti. 
 

Liikunta (s. 273) Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. 
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LUOKAT 7-9 

Äidinkieli ja kirjallisuus  

(OPS s. 287) 

Oppilaita rohkaistaan rakentavaan ja vastuulliseen vuorovaikutukseen erilaisissa 
viestintäympäristöissä. 

Mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen ja niiden 
ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. 

Tekstejä tuotetaan yksin ja yhdessä myös viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

Suomen kieli ja kirjallisuus 

(s. 289) 

T6 tarjota oppilaalle monipuolisia mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja 
arvioida monimuotoisia kaunokirjallisia, asia- ja mediatekstejä. 

T8 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan arvioida erilaisista lähteistä 
hankkimaansa tietoa ja käyttämään sitä tarkoituksenmukaisella tavalla. 

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

T13 ohjata oppilasta edistämään kirjoittamisen sujuvoittamista ja vahvistamaan 
tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoa tekstien tuottamisessa, syventämään 
ymmärrystään kirjoittamisesta viestintänä ja vahvistamaan yleiskielen hallintaa 
antamalla tietoa kirjoitetun kielen konventioista. 

T14 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. 

S2:  

• Tekstien tulkinnan taitoja syvennetään lukemalla ja tutkimalla fiktiivisiä, 
media- ja asiatekstejä eri muodoissaan: kaunokirjallisuutta, 
tietokirjallisuutta sekä erilaisia painetun, sähköisen ja audiovisuaalisen 
median tekstejä. 

• Tutustutaan kuvaa, ääntä ja kirjoitusta yhdistäviin teksteihin ja niiden 
ilmaisutapoihin. 

• Tutustutaan tiedonhaun vaiheisiin, erilaisiin tietolähteisiin ja arvioidaan 
niiden luotettavuutta. 

S3:  

• Tuotetaan fiktiivisiä ja ei-fiktiivisiä tekstejä eri muodoissaan: kielellisinä, 
visuaalisina, audiovisuaalisina ja verkkoteksteinä. 

• Perehdytään tekijänoikeuksiin ja noudatetaan tekijänoikeuksia omia 
tekstejä tuotettaessa. 
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Toinen kotimainen kieli, 
ruotsi (s. 324) 

A-kieli 
 

• Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden 
toteuttaa kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden 
viestintätarpeista lähtien. 

• Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia 
tekstejä. 

• Oppilaita ohjataan hakemaan osaamillaan kielillä tietoa. 

• T2 kannustaa oppilasta löytämään kiinnostavia ruotsinkielisiä 
toimintaympäristöjä, jotka laajentavat oppilaan maailmankuvaa 

• Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, 
viestintäkanavia ja -välineitä. 

• Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. 

 
B1-kieli 
 

• T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta. 

• Harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia hyödyntäen. 
 

Vieraat kielet (s. 348) Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa yhden luontevan mahdollisuuden toteuttaa 
kieltenopetusta autenttisista tilanteista ja oppilaiden viestintätarpeista lähtien. 

Kielten opetuksessa kehitetään monilukutaitoa ja käsitellään erilaisia tekstejä. 

Englanti, A 

• Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, 
kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja 
tiedon luotettavuuden arviointia. 

• Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita 
eri viestintäkanavia hyödyntäen. 

• Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, 
viestintäkanavia ja -välineitä. Teksteistä hankitaan tietoa, niitä jaetaan 
ja julkaistaan. 

Vieras kieli, B1 

• T5 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta 

• Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, 
viestintäkanavia ja -välineitä. 

• Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. 

Vieras kieli, B2 (s. 413) 

• Oppilaita rohkaistaan tiedon hakuun opetettavalla kielellä eri 
oppiaineissa. 

• T3 järjestää oppilaalle tilaisuuksia harjoitella eri viestintäkanavia 
käyttäen suullista ja kirjallista vuorovaikutusta. 
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• Työskentelyssä korostuu pari- ja pienryhmätyö sekä yhdessä oppiminen 
erityyppisissä oppimisympäristöissä. 

• Opetuksessa käytetään monipuolisesti eri oppimisympäristöjä, 
viestintäkanavia ja -välineitä. 

• Heille tarjotaan myös mahdollisuuksia harjoitella kansainvälistä 
yhteydenpitoa. 

Matematiikka (s. 374) Oppimista tuetaan hyödyntämällä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

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

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

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

Syvennetään algoritmista ajattelua. Ohjelmoidaan ja samalla harjoitellaan hyviä 
ohjelmointikäytäntöjä. Sovelletaan itse tehtyjä tai valmiita tietokoneohjelmia 
osana matematiikan opiskelua. 

Oppimispelit ovat yksi motivoiva työtapa. Tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten 
taulukkolaskentaa ja dynaamista geometriaohjelmistoa, hyödynnetään 
opetuksen, oppimisen, tuottamisen, arvioinnin sekä luovuuden välineenä. 

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito hyödyntää välineitä mukaan lukien 
tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Biologia (s. 379) Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. 
Teknologian käyttö edistää oppilaiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa biologian 
opetuksessa. 

T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 

Maantieto (s. 384) T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä 
lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä 
ilmiöistä 

S1 Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö yhdistetään maantiedon 
kaikkien muiden sisältöjen opiskeluun. 

Maastotyöskentely, kenttäretket luonnossa ja rakennetussa ympäristössä sekä 
sähköisten oppimisympäristöjen ja paikkatiedon käyttö ovat olennainen osa 
maantiedon opetusta. Pelillisyys lisää oppilaiden motivaatiota. 

Fysiikka (s. 389) Fysiikan opetus auttaa ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkitystä 
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Opetus tukee 
oppilaiden valmiuksia keskustella fysiikan ja teknologian asioista ja ilmiöistä. 
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T8 ohjata oppilasta ymmärtämään teknologisten sovellusten 
toimintaperiaatteita ja merkitystä sekä innostaa osallistumaan yksinkertaisten 
teknologisten ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, kehittämiseen ja 
soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa. 
 
T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja 
mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla. 
 
S1 Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri 
vaiheissa. 
 
Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. 
 

Kemia (s. 393) Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä 
jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. 

T8 ohjata oppilasta hahmottamaan kemian soveltamista teknologiassa sekä 
osallistumaan kemiaa soveltavien ratkaisujen ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen yhteistyössä muiden kanssa. 

T9 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja 
tutkimustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla. 

S1 Tutustutaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri 
vaiheissa. 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. 

Terveystieto (s. 398) T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon 
hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti 
terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa 

T9 ohjata oppilasta ymmärtämään ympäristön, yhteisöjen, kulttuurin ja tieto- ja 
viestintäteknologian merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille. 

Monipuolisen fyysisen ympäristön lisäksi terveystiedon keskeisiä 
oppimisympäristöjä ovat ihmisten väliset vuorovaikutustilanteet, yhteisöt ja 
sähköiset ympäristöt. 

Uskonto (s. 404) Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia 
siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. 
 

Elämänkatsomustieto  

(s. 411) 

Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin 
ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta. 

Oppilaat elävät globalisoituvassa mediamaailmassa, jota erilaiset digitaaliset 
sovellukset muokkaavat. Siksi elämänkatsomustiedon oppimisympäristössä on 
olennaista, että välitön henkilökohtainen yhteisöllinen kanssakäyminen voi 
yhdistyä erilaisten medioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen pedagogisesti 
monipuoliseen hyödyntämiseen. 
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Historia (s. 415) T2 aktivoida oppilasta hankkimaan historiallista tietoa erilaisista ikätasolle 
sopivista lähteistä sekä arvioimaan niiden luotettavuutta. 
 

Yhteiskuntaoppi (s. 418) T4 ohjata oppilasta syventämään ja pitämään ajan tasalla yhteiskuntaa, talouden 
toimintaa ja yksityistä taloudenpitoa koskevia tietojaan ja taitojaan sekä 
arvioimaan kriittisesti median roolia ja merkitystä 

Median tarkastelulla ja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen 
osa opiskelussa. 

Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen 
avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa. 
 

Musiikki (s. 422) Käyttäessään tieto- ja viestintätekniikkaa oppilaat tutustuvat musiikin ja 
digitaalisen median tekijänoikeuksiin ja käyttömahdollisuuksiin sekä niihin 
liittyviin mahdollisiin eettisiin ongelmiin. 

T7 ohjata oppilasta musiikin tallentamiseen ja tieto- ja viestintäteknologian 
luovaan ilmaisulliseen käyttöön sekä musiikin tekemisessä että osana monialaisia 
kokonaisuuksia. 

Opetustilanteissa luodaan mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian 
käyttöön musiikillisessa toiminnassa. 
 

Kuvataide (s. 426) Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, 
teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon 
kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja 
esittämisen tapoja. 

Opetus harjaannuttaa hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa ja 
verkkoympäristöjä luovasti, kriittisesti ja vastuullisesti. 

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, 
mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista. 

Tavoitteena on tarjota oppimisympäristöjä ja työtapoja, joilla mahdollistetaan 
monipuolinen materiaalien, teknologioiden ja ilmaisukeinojen käyttäminen sekä 
niiden luova soveltaminen. 

Opetuksessa luodaan mahdollisuuksia verkko- ja mediaympäristöjen 
monipuoliselle käytölle, taiteidenvälisille ja koulun ulkopuolisille projekteille sekä 
globaalien kysymysten käsittelylle. 
 

Käsityö (s. 430) Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia 
teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. 

Tekemisen taitoja syvennettäessä tunnistetaan myös erilaisia teknologisia 
toimintaperiaatteita ja niihin liittyviä käytännön ongelmia. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään sujuvasti käsityön käsitteitä, merkkejä ja 
symboleja sekä vahvistamaan visuaalista, materiaalista ja teknologista 
ilmaisuaan. 
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T6 ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuuksia 
käsityön suunnittelussa, valmistuksessa ja dokumentoinnissa, sekä yhteisöllisen 
tiedon tuottamisessa ja jakamisessa. 

S3 Käytetään sulautettuja järjestelmiä käsityöhön eli sovelletaan ohjelmointia 
suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin. 

S4 Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja 
viestintäteknologiaa. 
 

Liikunta (s. 433) Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden 
saavuttamista. 
 

Kotitalous (s. 437) Oppilaat saavat käsityksen kodin teknologisoituvasta arjesta, 
kustannustietoisesta toiminnasta sekä tieto- ja viestintäteknologian 
hyödyntämisestä kotitalouden toiminnassa. 

T3 ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia 
edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti materiaaleja, työvälineitä, laitteita 
sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. 

S3 Sisällöt johdattavat median- ja teknologian käyttöön arjen työvälineenä ja 
kannustavat pohtimaan vertaisryhmän ja median vaikutusta omiin 
kulutusvalintoihin. 

Opetuksessa hyödynnetään niin luokkayhteisöä, koulutiloja ja kouluympäristöä 
kuin digitaalisia ympäristöjä ja yhteistyöverkostoja. 
 

Oppilaanohjaus (s. 442) T9 ohjata oppilasta käyttämään monikanavaisia tieto-, neuvonta- ja 
ohjauspalveluja sekä arvioimaan eri tietolähteiden kautta saadun tiedon 
luotettavuutta ja tarkoituksenmukaisuutta urasuunnittelun näkökulmasta. 

Oppimisympäristöinä hyödynnetään koulun ja verkkoympäristöjen rinnalla 
lähiympäristöä ja työelämää. 
 

 


