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Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat 
tekijät sekä sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T1 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
terveyden 
laaja-alaisuutta, 
terveyden
edistämistä sekä 
elämänkulkua, 
kasvua ja kehitystä 
voimavaralähtöi-
sesti

Oppilas oppii 
tarkastelemaan 
terveyden laaja-
alaisuutta, 
terveyden 
edistämistä sekä 
elämänkulkua, 
kasvua ja 
kehitystä
voimavaralähtöi-
sesti.

Terveyteen 
liittyvät käsitykset

Oppilas osaa ni-
metä yksittäisen 
terveyden 
osa-alueen.
Oppilas osaa 
nimetä 
yksittäisen
elämänkulun 
vaiheen

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla 
terveyden osa-alu-
eita ja niiden välistä 
yhteyttä sekä antaa 
esimerkin, mitä ter-
veyden edistämisellä 
tarkoitetaan. Oppi-
las osaa kuvata jo-
takin elämänkulun 
vaihetta sekä nime-
tä nuoruuden kas-
vun ja kehityksen 
piirteitä.

Oppilas osaa kuvata 
terveyden osa-alueet 
ja näiden välistä yh- 
teyttä esimerkkien 
avulla sekä kuvata 
esimerk-kien avulla, 
mitä terveyden edistä-
misellä tarkoitetaan. 
Oppilas osaa kuvata 
elämänkulun vaiheita, 
erityi-sesti nuoruuden 
kehitystä, ja kuvata 
esimerkkien avulla ter-
veyden, kasvun ja ke-
hityksenmerkitystä elä-
män voimavarana

Oppilas osaa kuvata 
terveyden osa-alu-
eet ja selittää niiden 
välisiä syy-seuraus-
suhteita sekä eritellä, 
mitä tervey-den 
edistämisellä tarkoi-
tetaan. Oppilas osaa 
eritellä elä-mänkulun 
eri vaiheet sekä arvi-
oida terveyden mer-
kitystä elämänvoi-
mavarana elämän-
kulun eri vaiheissa.
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Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

Oppilas oppii
hyödyntämään
tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoja
sekä erilaisia kei-
noja ristiriita- ja 
kriisitilanteiden
käsittelyyn.

Vuorovaikutus- ja
tunnetaitojen
sekä käyttäytymi-
sen säätelyn 
analysointi

Oppilas osaa ni-
metä perustun-
teita ja tietää,
että ne 
vaikutta-
vat käyttäytymi-
seen. Oppilas 
osaa nimetä 
ristiriitatilanteita 
sekästressin ja 
kriisien piirteitä

Oppilas osaa nime-
tä perustunteet 
sekä antaa joitakin 
esimerkkejä tuntei-
den ja käyttäytymi-
sen välisestä vuoro-
vaikutuksesta. Op-
pilas osaa nimetä 
keinoja ristiriitati-
lanteiden selvittä-
miseen ja stressin ja 
kriisien käsittelyyn.

Oppilas osaa kuva-
ta perustunteiden 
lisäksi muita tunteita 
sekä antaa esimerk-
kejä tunteiden ja
käyttäytymisen väli-
sestä vuorovaiku-
tuksesta ja käyttäy-
tymisen säätelystä.
Oppilas osaa kuva-
ta keinoja ja rat-
kaisuja ristiriitatilan-
teiden selvittämi-
seen sekä stressin ja
kriisien käsittelyyn.

Oppilas osaa luokitel-
la erilaisia tunteita, 
analysoida niiden 
taustatekijöitä sekä 
esitellä keinoja käyt-
täytymisen ja vuo-
rovaikutuksen sää-
telyyn. Oppilas osaa 
luokitella ristiriitatilan-
teiden syitä ja esitellä 
perusteltuja keinoja ja
ratkaisuja ristiriitatilan-
teiden selvittämiseen 
sekästressin ja kriisien 
käsittelyyn.

T2 ohjata 
oppilasta 
kehittämään 
valmiuksiaan 
tunne- ja 
vuorovaikutus-
taidoissa ja kykyä 
toimia erilaisissa 
ristiriita- ja 
kriisitilanteissa
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Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas oppii 
kehittämään itse-
tuntemustaan ja
säätelemään
käyttäytymistään
ja oppimistaan

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. 
Oppilasta
ohjataan pohti-
maan kokemuk-
siaan osana it-
searviointia

T3 ohjata oppilasta 
kehittämään 
itsetuntemustaan, 
omien arvojen ja
asenteiden sekä 
kehon ja mielen 
viestien tunnista-
mista ja tunnis-
tamaan ja säätele-
mään käyttäyty-
mistään, oppimis-
taan ja opiskelu-
aan tukevia
tekijöitä
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Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L4 Monilukutaito
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T4 ohjata oppilasta 
pohtimaan 
yksilöllisyyteen, 
yhteisöllisyyteen ja
yhdenvertaisuuteen 
liittyviä kysymyksiä 
terveyden näkökul-
masta sekä tukea 
oppilaan valmiuksia 
luoda vastuullisia 
ratkaisuja ihmisten 
välisissä vuorovai-
kutustilanteissa

Oppilas oppii poh-
timaan yksilöllisyy-
teen, yhteisöllisyy-
teen ja yhdenver-
taisuuteen liittyviä
kysymyksiä tervey-
den näkökulmasta 
sekä oppii luo-
maan vastuullisia 
ratkaisuja ihmisten
välisissä vuorovai-
kutustilanteissa 
toimimiseen.

Terveydellisen
kehityksen analy-
sointi ja toiminta
vuorovaikutusti-
lanteissa

Oppilas osaa nimetä 
yksilöllisyyteen vai-
kuttavia tekijöitä 
sekä antaa yksittäi-
sen esimerkin sosiaa-
listen suhteiden yh-
teydestä mielen hy-
vinvointiin ja tervey-
teen. Oppilas osaa 
nimetä yhdessä toi-
mimiseen ja vuoro-
vaikutukseen liittyviä 
eettisiä kysymyksiä
ja esittää niihin ohja-
tusti ratkaisuja

Oppilas osaa kuvata 
yksilöllisyyteen vaikut-
tavia tekijöitä sekä an-
taa esimerkkejä sosi-
aalisten suhteiden 
merkityksestä mielen 
hyvinvoinnille ja
terveydelle. Oppilas 
osaa kuvata yhdessä 
toimimiseen ja vuo-
rovaikutukseen liitty-
viä eettisiä kysymyksiä 
ja esittää niihin rat-
kaisuja.

Oppilas osaa analy-
soida esimerkkien a-
vulla yksilölliseen ke-
hitykseen liittyviä ky-
symyksiä terveyden 
näkökulmasta ja a- 
nalysoida sosiaalisten 
suhteiden merkitystä 
mielen hyvinvoinnille 
ja terveydelle. Oppilas 
osaa analysoida yh-
dessä toimimiseen ja 
vuorovaikutukseen
liittyviä eettisiä kysy-
myksiä ja esittää niihin
vastuullisia ratkaisuja.

Oppilas osaa 
analysoida perustellen 
yksilölliseen kehitykseen 
liittyviä kysymyksiä ter-
veyden näkökulmasta 
ja arvioida sosiaalisten
suhteiden merkitystä 
mielen hyvinvoinnille ja
terveydelle. Oppilas 
osaa arvioida yhdessä
toimimiseen ja vuoro-
vaikutukseen liittyviä 
eettisiä kysymyksiä sekä 
arvioida ja perustella 
niihin liittyviä ratkaisuja.
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja 
kuluttavat tekijät sekä 
sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta 
ja kulttuuri:

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L4 Monilukutaito

T5 ohjata oppilasta 
syventämään 
ymmärrystään 
fyysisestä, psyykkisestä
ja sosiaalisesta 
terveydestä ja niitä 
vahvistavista ja 
vaarantavista teki-
jöistä ja 
mekanismeista sekä 
tukea oppilaan 
valmiuksia käyttää 
näihin liittyviä 
käsitteitä 
asianmukaisesti

Oppilas oppii
tarkastelemaan
fyysistä, psyykki-
stä ja sosiaalista 
terveyttä vahvis-
tavia ja vaaran-
tavia tekijöitä ja 
mekanismeja 
sekä oppii käyttä-
mään niihin liitty-
viä käsitteitä
asianmukaisest

Terveyteen vai-
kuttavien 
tekijöiden 
tunnistaminen ja 
terveyteen 
liittyvien
käsitteiden 
käyttäminen

Oppilas osaa ni-
metä terveyttä
tukevia ja vaa-
rantavia teki-
jöitä. Oppilas 
osaa käyttää 
ohjatusti
joitakin tervey-
teen ja sairau-
teen liittyviä kä-
sitteitä.

Oppilas osaa ku-
vata terveyttä tu-
kevia ja vaaran-
tavia tekijöitä sekä 
näidenvälisiä 
yhteyksiä pääpiir-
teissään. Oppilas 
osaa käyttää 
joitakin terveyteen 
ja sairauteen 
liittyviä
käsitteitä asianmu-
kaisesti.

Oppilas osaa
analysoida ter-
veyttä tukevia ja
vaarantavia te-
kijöitä sekä ku-
vata näiden väli-
siä yhteyksiä.
Oppilas osaa
käyttää tervey-
teen ja sairau-
teen liittyviä kä-
sitteitä pääosin
asianmukaisesti.

Oppilas osaa ana-
lysoida ja arvioida 
terveyttä tukevia 
ja vaarantavia 
tekijöitä sekä selit-
tää näiden välisiä 
syy-seuraus-
suhteita. Oppilas 
osaa käyttää 
terveyteen ja 
sairauteen liittyviä 
käsitteitä asianmu-
kaisesti.
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat 
tekijät sekä sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T6 tukea oppilaan 
kehittymistä tervey-
teen ja sairauteen 
liittyvän tiedon 
hankkijana ja 
käyttäjänä sekä 
edistää valmiuksia 
toimia tarkoituksen-
mukaisesti 
terveyteen,
turvallisuuteen
ja sairauksiin
liittyvissä tilanteissa

Oppilas oppii ha-
kemaan ja käyt-
tämään 
terveyteen ja sai-
rauteen liittyvää
tietoa sekä oppii
toimimaan 
tarkoituksenmu-
kaisesti tervey-
teen, turvalli-
suuteen ja sai-
rauksiin liitty-
vissä tilanteissa.

Terveyteen, 
turvallisuuteen ja
sairauteen 
liittyvien tietojen ja
taitojen hallinta

Oppilas osaa ha-
kea terveyteen 
liittyvää tietoa 
ohjatusti. Oppilas 
osaa nimetä 
jonkin toiminta-
tavan liittyen 
itsehoitoon, avun 
hakemiseen sekä
terveyttä ja 
turvallisuutta 
vaarantaviin 
tilanteisiin.

Oppilas osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
tietoa muutamista 
lähteistä sekä 
käyttää tietoa pai-
koitellen asianmu-
kaisesti. Oppilas 
osaa nimetä toimin-
tatapoja itsehoitoon, 
avun hakemiseen ja 
terveyttä ja turvalli-
suutta vaarantaviin 
tilanteisiin liittyen

Oppilas osaa ha-
kea terveyteen 
liittyvää tietoa eri-
laisista lähteistä ja 
käyttää sitä pääo-
sin asianmukaisesti. 
Oppilas osaa kuva- 
ta asianmukaisia 
toimintatapoja 
itsehoidossa, avun 
hakemisessa ja ter-
rveyttä ja turvalli-
suutta vaaranta-
vissa tilanteissa.

Oppilas osaa hakea 
terveyteen liittyvää 
tietoa monipuolisesti
eri tietolähteistä, muo 
muodostaa haku-
sanoja ja rajata tiedon-
hakua sekä käyttää 
tietoa asianmukaisesti. 
Oppi-las osaa arvioida 
erilaisia toimintatapoja 
itsehoidossa, avun ha-
kemisessa ja terveyttä 
ja turvallisuutta vaa-
rantavissa tilanteissa.
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja 
kuluttavat tekijät sekä 
sairauksien ehkäisy

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L4 Monilukutaito
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

T7 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
arvioimaan omia 
terveyteen ja turval-
lisuuteen liittyviä tot-
tumuksiaan, valinto-
jaan ja niiden perus-
teluja sekä rohkaista 
oppilasta pohtimaan 
oman terveyden 
kannalta merki-
tyksellisiä 
voimavaroja

Oppilas oppii
tunnistamaan ja
arvioimaan omia
terveyteen ja tur-
vallisuuteen liit-
tyviä tekijöitä
sekä oppii pohti-
maan oman ter-
veyden kannalta
merkityksellisiä
voimavaroja

Ei käytetä arvo-
sanan muodos-
tamisen perus-
teena. 
Oppilasta
ohjataan 
pohtimaan 
kokemuksiaan 
osana 
itsearviointia
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Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät ja sairauksien ehkäisy

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat 
tekijät sekä sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T8 ohjata oppi-
lasta tunnista-
maan ja tarkas-
telemaan kriitti-
sesti terveyteen
ja sairauteen
liittyviä ilmiöitä,
niihin liittyviä
arvoja ja nor-
meja sekä arvi-
oimaan tiedon
luotettavuutta
ja merkitystä

Oppilas oppii
tunnistamaan ja
tarkastelemaan
kriittisesti tervey-
teen ja sairauteen 
liittyviä ilmiöitä 
sekä niihin liittyviä 
arvoja ja normeja 
sekä oppii 
arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja 
merkitystä

Terveyteen ja 
sairauteen 
liittyvien
ilmiöiden tarkas-
telu ja tervey-
teen liittyvän tie-
don luotettavuu-
den arvioiminen

Oppilas osaa nimetä 
terveystottumusten 
omaksumiseen 
vaikuttavia tekijöitä
sekä elämäntapoihin 
liittyviä eettisiä 
kysymyksiä ja antaa 
esimerkin elämänta-
poihin liittyvien valin-
tojen seurauksista.
Oppilas osaa nimetä 
jonkin terveyteen 
liittyvän tiedon 
luotettavuutta 
kuvaavan tekijän.

Oppilas osaa kuvata 
terveystottumusten 
omaksumiseen vaikut-
tavia tekijöitä sekä 
elämäntapoihin liittyviä
eettisiä kysymyksiä ja 
antaa esimerkkejä elä-
mäntapoihin liittyvien 
valintojen seurauksista.
Oppilas osaa arvioida 
ohjatusti terveyteen liit-
tyvän tiedon luotetta-
vuutta muutamien tie-
don luotettavuutta 
kuvaavien tekijöiden
pohjalta.

Oppilas osaa analysoi-
da terveystottumusten 
omaksumiseen vaikut-
tavia tekijöitä ja selittää 
terveystottumuksiin liitty-
vien ilmiöiden muodos-
tumista. Oppilas osaa 
kuvata elämäntapoihin 
liittyviä eettisiä kysymyk-
siä ja analysoida eläm-
äntapoihin liittyvien va-
lintojen seurauksia. Op-
pilas osaa arvioida ter-
veyteen liittyvän tiedon 
luotettavuutta usean tie-
don luotettavuutta ku-
vaavan tekijän pohjalta

Oppilas osaa arvioida 
terveystottumusten o-
maksumiseen vaikutta-
via tekijöitä ja selittää 
perustellen terveystottu-
muksiin liittyvien ilmiöi-
den muodostumista. Op-
pilas osaa analysoida 
elämäntapoihin liittyviä 
eettisiä kysymyksiä sekä 
arvioida perustellen elä-
mäntapoihin liittyvien va-
lintojen seurauksia. Oppi-
las osaa arvioida tervey-
teen liittyvän tiedon luo-
tettavuutta ja käytettä-
vyyttä eri näkökulmista.
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Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta 
ja kulttuuri.

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen
L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja kestävän 
tulevaisuuden rakentaminen

T9 ohjata 
oppilasta 
ymmärtämään 
ympäristön, 
yhteisöjen, 
kulttuurin ja
tieto- ja viestintä-
teknologian 
merkitystä 
terveydelle ja 
hyvinvoinnille

Oppilas oppii
tarkastelemaan
ympäristön, 
yhteisöjen, 
kulttuurin, ja 
tieto- ja 
viestintätek-
nologian merki-
tystä terveydelle 
ja hyvinvoinnille.

Ympäristön ter-
veysvaikutusten
hahmottaminen

Oppilas osaa ni-
metä elinympä-
ristön aiheutta-
mia vaikutuksia
terveyteen sekä
yhteisöjen, kult-
tuurin tai tvt:n
yhteyksiä ter-
veyteen.

Oppilas osaa ku-
vata elinympä-
ristön aiheutta-
mia vaikutuksia
terveyteen sekä
antaa esimerk-
kejä yhteisöjen,
kulttuurin tai
tvt:n yhteyksistä
terveyteen.

Oppilas osaa
analysoida
elinympäristön
aiheuttamia
keskeisiä suoria
ja epäsuoria 
vaikutuksia 
terveyteen sekä 
selittää yhteisö-
jen, kulttuurin ja
tvt:n yhteyksiä
terveyteen.

Oppilas osaa ar-
vioida elinympä-
ristön aiheutta-
mia keskeisiä
suoria ja epäsuo-
ria vaikutuksia
terveyteen sekä
arvioida yhteisö-
jen, kulttuurin ja
tvt:n yhteyksiä
terveyteen.
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja 
kuluttavat tekijät sekä 
sairauksien ehkäisy

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L3 Itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot
L6 Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

T10 ohjata 
oppilasta luomaan 
perustaa opiskelu-, 
toiminta- ja 
työkyvylle ja sen 
ylläpitämiselle sekä 
kuvaamaan 
terveyspalvelujen 
asianmukaista 
käyttöä

Oppilas oppii
luomaan perus-
taa opiskelu-,
toiminta- ja työ-
kyvylle ja sen 
ylläpitämiselle
sekä oppii ku-
vaamaan ter-
veyspalvelujen
asianmukaista
käyttöä.

Työkyvyn edis-
tämisen keino-
jen hahmotta-
minen

Oppilas osaa ni-
metä tekijöitä,
jotka vaikuttavat
opiskelu-, 
toiminta- ja 
työkykyyn. 
Oppilas osaa 
nimetä oman 
koulun ja 
kunnan
terveyspalveluja.

Oppilas osaa ku-
vata tekijöitä,
jotka vaikuttavat
opiskelu-, 
toiminta- ja työky-
kyyn. Oppilas 
osaa kuvata 
oman koulun ja 
kunnan
terveyspalveluja.

Oppilas osaa sovel-
taa tietoa tekijöistä, 
jotka vaikuttavat 
opiskelu-, toiminta- 
ja työkykyyn, esimer-
kiksi laatimalla niitä 
tukevan suunnitel-
man. Oppilas osaa 
kuvata yhteiskun-
nan erilaisia terveys-
palveluja ja antaa 
esimerkkejä siitä, mi-
ten niitä voi hyödyn-
tää eri tilanteissa.

Oppilas osaa sovel-
taa ja arvioida tietoa 
tekijöistä, jotka vaikut-
tavat opiskelu-, toi-
minta- ja työkykyyn,
esimerkiksi laatimalla 
niitä tukevan perus-
tellun suunnitelman.
Oppilas osaa kuvata 
ja arvioida yhteiskun-
nan erilaisia terveys-
palveluja ja miten nii-
tä voi hyödyntää asi-
anmukaisesti eri 
tilanteissa.
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja 
kehitys
S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat 
tekijät sekä sairauksien ehkäisy
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T11 ohjata oppilasta 
ymmärtämään ja 
arvioimaan perheen 
ja omaan elämänpii-
riin kuuluvien ihmisten 
ja yhteisöjen 
edustamia terveyskä-
sityksiä, tunnistamaan 
niiden merkitystä 
itselle sekä 
muodostamaan
kuvaa itselle sopivista 
oppimisen keinoista

Oppilas oppii tar-
kastelemaan per-
heen ja omaan 
elämänpiiriin kuulu-
vien ihmisten ja yh-
teisöjen edustamia 
terveyskäsityksiä, 
tunnistaa niiden 
merkitystä itselle 
sekä oppii muodos-
tamaan kuvaa it-
selle sopivista oppi-
misen keinoista.

Terveyskäsitys-
ten arviointi
sekä oppimista
edistävien teki-
jöiden hahmot-
taminen

Oppilas osaa ku-
vata esimerkin
avulla, miten
perhe, lähiyhtei-
söt tai muut sosi-
aaliset yhteisöt
vaikuttavat käsi-
tyksiin terveydes-
tä. Oppilas osaa 
nimetä omaa 
oppimistaan 
tukevan tekijän.

Oppilas osaa kuvata 
esimerkkien avulla, 
miten perhe, lähiyh-
teisöt tai muut sosi-
aaliset yhteisöt vai-
kuttavat käsityksiin 
terveydestä, sekä 
tunnistaa niiden vai-
kutuksen omiin ter-
veyskäsityksiin. Oppi-
las osaa nimetä 
omaa oppimistaan 
tukevia tekijöitä.

Oppilas osaa ana-
lysoida asianmukai-
sten esimerkkien
avulla, miten perhe, 
lähiyhteisöt ja muut 
sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsityk-
siin terveydestä, sekä 
kuvata, mikä on 
niiden merkitys
omille terveyskäsi-
tyksille. Oppilas osaa 
kuvata omaa 
oppimistaan tukevia 
tekijöitä.

Oppilas osaa arvi-
oida, miten perhe, 
lähiyhteisöt ja muut 
sosiaaliset yhteisöt
vaikuttavat käsi-
tyksiin terveydestä, 
sekä arvioida niiden 
mer-kitystä omille 
terveyskäsityksille.
Oppilas osaa ana-
lysoida omaa op-
pimistaan tukevia 
tekijöitä.
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Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9

Kommentit ja muistiinpanot:

Opetuksen
tavoite

Sisältöalueet

Laaja-alainen osaaminen

Opetuksen
tavoitteista

johdetut
oppimisen
tavoitteet

Arvioinnin kohde
Osaamisen

kuvaus
arvosanalle 5

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 7

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle 9

Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja 
kulttuuri

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu
L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen 
taidot
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen 
osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

T12 tukea oppilaan 
valmiuksia arvioida 
kriittisesti terveyteen 
ja sairauteen 
liittyvää viestintää 
sekä eritellä yksilön 
oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja 
terveyttä ja 
turvallisuutta 
koskevissa asioissa 
omassa
oppimisympäristössä 
ja lähiyhteisöissä

Oppilas oppii arvioi-
maan kriittisesti 
terveyteen ja sairau-
teen liittyvää viestin-
tää sekä oppii tar-
kastelemaan yksilön 
oikeuksia, vastuita ja
vaikuttamiskeinoja 
terveyttä ja turvalli-
suutta koskevissa 
asioissa omassa
oppimisympäristössä 
ja lähiyhteisöissä.

Terveyteen 
liittyvän viestinnän
arviointi sekä ter-
veyteen ja turval-
lisuuteen vaikut-
tavien keinojen
tunteminen

Oppilas osaa nimetä 
yksittäisen terveysvies-
tinnän vaikutuskeinon 
tai luotettavuuteen 
vaikuttavan tekijän. 
Oppilas osaa nimetä 
jonkin elämäntapojen 
seurauksen yhteiskun-
nalle tai ympäristön 
terveydelle tai turval-
lisuudelle. Oppilas o-
saa nimetä jonkin kei-
non, miten terveyteen 
ja turvallisuuteen 
voidaan vaikuttaa
lähiyhteisössä.

Oppilas osaa analysoi-
da ohjatusti terveyteen 
liittyvän viestinnän vai-
kutuskeinoja ja luotet-
tavuutta. Oppilas osaa 
kuvata elämäntapojen 
seurauksia toisille ihmisil-
le, yhteiskunnalle tai ym-
päristön terveydelle ja 
turvallisuudelle. Oppilas 
osaa kuvata keinoja, 
miten terveyteen ja
turvallisuuteen
voidaan vaikuttaa 
lähiyhteisössä.

Oppilas osaa analysoi-
da terveyteen liittyvän
viestinnän vaikutuskei-
noja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa analysoi-
da elämäntapojen
seurauksia toisille 
ihmisille, yhteiskunnalle
ja ympäristön tervey-
delle ja turvallisuudel-
le. Oppilas osaa ana-
lysoida keinoja, joilla 
terveyteen ja turval-
lisuuteen voidaan 
vaikuttaa 
lähiyhteisöissä.

Oppilas osaa arvioida 
terveyteen liittyvän 
viestinnän vaikutuskei-
noja ja luotettavuutta.
Oppilas osaa arvioida 
ja perustella elämän-
tapojen seurauksia
toisille ihmisille, yhteis-
kunnalle ja ympäristön 
terveydelle ja turval-
lisuudelle. Oppilas osaa 
arvioida ja perustella 
keinoja, joilla lähiyhtei-
söjen ja ympäristön ter-
veyteen ja turvallisuu-
teen voidaan vaikuttaa.
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