
Kotitalous 7–9
Paikallinen opetussuunnitelma: Vuosiluokka: 7 8 9Paikallinen opetussuunnitelma:

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 

oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T1 ohjata oppilasta 
perehtymään 
opiskeltavan 
uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä 
keskeisiin oppeihin

S1 Suhde omaan uskontoon

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

Oppilas perehtyy 
opiskeltavan 
uskonnon pyhiin 
kirjoihin ja 
kertomuksiin sekä 
sen keskeisiin 
oppeihin.

Uskontoa 
koskevan 
tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito

Oppilas osaa nimetä 
opiskeltavan 
uskonnon pyhän 
kirjan tai keskeisen 
lähteen ja tunnistaa 
jonkin käsitellyistä 
kertomuksista tai 
opeista.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavasta 
uskonnosta jonkin 
sen keskeisen opin ja 
kertomuksen. 

Oppilas osaa kertoa 
ohjatusti jotain 
kertomuksen 
merkityksistä tai 
tavoista tulkita sitä.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon pyhistä 
kirjoista sekä kuvailla 
kertomusten 
merkityksiä tai tapoja 
tulkita niitä.

Oppilas osaa pohtia 
kertomusten sisältöjä 
ja tulkintaa. 

Oppilas osaa kuvailla 
keskeisimpien oppien 
merkityksiä 
opiskeltavan 
uskonnon kannalta.

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Uskonto 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 
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9

T2 ohjata oppilas 
tutustumaan 
opiskeltavan 
uskonnon rituaaleihin 
ja tapoihin ja pyhiin 
paikkoihin ja 
rakennuksiin 

S1 Suhde omaan uskontoon

L1, L2 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen; Kulttuurinen 
osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu

Oppilas tutustuu 
opiskeltavan 
uskonnon rituaaleihin 
ja tapoihin sekä 
pyhiin paikkoihin ja 
rakennuksiin.

Uskontoa 
koskevan 
tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito

Oppilas tunnistaa 
opiskeltavaan 
uskontoon liittyvän 
rituaalin tai tavan 
sekä pyhän paikan tai 
rakennuksen.

Oppilas osaa nimetä 
opiskeltavasta 
uskonnosta rituaaleja 
tai tapoja sekä pyhän 
paikan tai 
rakennuksen.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon keskeisistä 
rituaaleista ja tavoista 
sekä kuvailla 
uskonnon pyhiä 
paikkoja tai 
rakennuksia.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan 
uskonnon keskeisten 
rituaalien ja tapojen 
sekä pyhien 
paikkojen ja 
rakennusten 
merkityssisällöistä.
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Kommentit ja muistiinpanot:

Uskonto 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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5
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kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T3 auttaa oppilasta 
tunnistamaan 
uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta

S1, S2 Suhde omaan uskon-
toon; Uskontojen maailma

L2, L3, L4 Kulttuurinen 
osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu; Itsestä 
huolehtiminen ja arjen 
taidot; Monilukutaito

Oppilas tunnistaa 
uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta.

Uskonnon 
kielen ja 
symbolien 
analysointi

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä 
uskonnollisen 
symbolin, 
vertauskuvan, 
kielikuvan tai 
väitteen.

Oppilas osaa antaa 
esimerkin 
uskonnollisesta 
kielestä.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
uskonnollisesta 
kielestä ja sen 
vertauskuvallisuu-
desta.

Oppilas osaa kertoa 
uskonnollisen kielen 
erityispiirteistä ja 
vertauskuvallisuu-
desta.
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8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

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

S1-S3 Suhde omaan 
uskontoon; Uskontojen 
maailma; Hyvä elämä

L4-L6 Monilukutaito; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen; Työelämätaidot 
ja yrittäjyys

Oppilas harjaantuu 
etsimään, arvioimaan 
ja käyttämään 
uskontoa koskevaa 
tietoa erilaisista 
lähteistä.

Oppimaan 
oppimisen 
taidot 
uskonnon 
opiskelussa

Oppilas osaa 
ohjatusti etsiä 
uskontoa koskevaa 
tietoa annetuista 
lähteistä.

Oppilas osaa etsiä 
uskontoa koskevaa 
tietoa useasta 
lähteestä.

Oppilas osaa käyttää 
hakemaansa tietoa ja 
tunnistaa, että 
tietolähteiden 
luotettavuudessa on 
eroja.

Oppilas osaa etsiä ja 
vertailla uskontoa 
koskevaa tietoa eri 
lähteistä sekä tehdä 
havaintoja lähteiden 
luotettavuudesta.
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arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T5 opastaa oppilasta 
perehtymään 
Suomen ja Euroopan 
uskonnollisiin ja 
katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan

S1, S2 Suhde omaan 
uskontoon; Uskontojen 
maailma

L1, L2 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen; Kulttuurinen 
osaaminen, vuorovaikutus ja 
ilmaisu

Oppilas perehtyy 
Suomen ja Euroopan 
uskonnollisiin ja 
katsomuksellisiin 
juuriin ja nykytilaan.

Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä Suomen 
ja Euroopan 
uskonnollisiin ja 
katsomuksellisiin 
juuriin tai nykytilaan 
liittyviä piirteitä.

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä Suomen 
ja Euroopan 
uskonnollisista ja 
katsomuksellisista 
juurista tai 
nykytilasta.

Oppilas tunnistaa 
uskontojen ja 
katsomusten
vaikutuksia 
kulttuurissa ja 
yhteiskunnissa 
Suomessa ja 
Euroopassa.

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä 
uskontojen ja 
katsomusten 
vaikutuksesta 
kulttuuriin ja 
yhteiskuntiin 
Suomessa ja 
Euroopassa.
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Kommentit ja muistiinpanot:
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T6 ohjata oppilas 
tutustumaan 
juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja 
islamiin ja niiden 
vaikutukseen ja 
historiaan 
Euroopassa

S2, S3 Uskontojen maailma; 
Hyvä elämä

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas tutustuu 
juutalaisuuteen, 
kristinuskoon ja 
islamiin sekä niiden 
vaikutukseen ja 
historiaan 
Euroopassa.

Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja 
islamin pääpiirteitä.

Oppilas osaa kertoa 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja 
islamin pääpiirteistä.

Oppilas osaa vertailla 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja 
islamin pääpiirteitä.

Oppilas osaa kertoa 
juutalaisuuden, 
kristinuskon ja 
islamin vaikutuksesta 
tai historiasta 
Euroopassa.
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7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
9

T7 kannustaa 
oppilasta 
kunnioittamaan omaa 
ja toisen pyhää sekä 
käyttäytymään 
asianmukaisesti 
erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilaisuuksissa ja 
tilanteissa

S1-S3 Suhde omaan 
uskontoon; Uskontojen 
maailma; Hyvä elämä

L2, L5, L6 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Tieto- ja viestintä-
teknologinen 
osaaminen; 
Työelämätaidot ja 
yrittäjyys

Oppilas ymmärtää, 
mitä tarkoitetaan 
pyhän käsitteellä 
sekä pyrkii 
kunnioittamaan 
omaa ja toisen pyhää. 
Hän tietää, miten 
toimitaan erilaisissa 
uskonnollisissa 
tilanteissa ja 
paikoissa sekä pyrkii 
käyttäytymään niissä 
asianmukaisesti ja 
kunnioittavasti.

Uskonnon 
moniluku-
taito

Oppilas tunnistaa 
tai osaa nimetä 
jonkin pyhänä 
pidetyn asian tai 
siihen liittyvän 
tavan.

Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida.

Oppilas osaa nimetä 
erilaisia pyhinä 
pidettyjä asioita ja 
kuvailla, millaisia 
tapoja niihin liittyy.

Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen 
osaa ei arvioida.

Oppilas ymmärtää, mitä 
tarkoitetaan toisen pyhän 
kunnioittamisella. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä uskonnollisiin 
tilanteisiin ja paikkoihin 
sekä muihin pyhiin asioihin 
liittyvästä tapakulttuurista.

Käyttäytymiseen liittyvää 
tavoitteen osaa ei arvioida.

Oppilas osaa kertoa, 
miten pyhyys voi ilmetä 
eri tavoin uskonnoissa.

Käyttäytymiseen 
liittyvää tavoitteen osaa 
ei arvioida.
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9

T8 ohjata oppilas 
perehtymään 
opiskeltavan 
uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri 
uskontoja yhdistäviin 
eettisiin periaatteisiin

S1-S3 Suhde omaan 
uskontoon; Uskontojen 
maailma; Hyvä elämä

L7 Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas perehtyy 
opiskeltavan 
uskonnon eettisiin 
opetuksiin sekä eri 
uskontoja yhdistäviin 
eettisiin 
periaatteisiin.

Etiikkaa 
koskeva tieto

Oppilas tunnistaa tai 
osaa nimetä 
yksittäisen esimerkin 
opiskeltavan 
uskonnon eettisistä 
opetuksista.

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
opiskeltavan 
uskonnon eettisistä 
opetuksista tai 
uskontoja 
yhdistävistä 
eettisistä 
periaatteista.

Oppilas osaa kuvailla 
opiskeltavan uskonnon 
keskeisiä eettisiä opetuksia 
ja kertoa jostakin uskontoja 
yhdistävästä eettisestä 
periaatteesta sekä antaa 
esimerkkejä niiden 
soveltamisesta arjen 
tilanteisiin.

Oppilas osaa pohtia 
uskontojen erilaisten 
eettisten 
periaatteiden 
soveltamista arjessa.
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Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T9 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
ihmisoikeuksiin ja 
erityisesti YK:n 
Lapsen oikeuksien 
sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta

S2, S3 Uskontojen maailma; 
Hyvä elämä

L2 Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

Oppilas ymmärtää 
ihmisoikeuksiin ja 
erityisesti YK:n 
Lapsen oikeuksien 
sopimukseen 
sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta.

Ihmisoikeus-
etiikka

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä 
ihmisoikeuksia tai 
Lapsen oikeuksien 
sopimuksesta 
nousevia lapsen 
oikeuksia.

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä lapsen 
oikeuksista tai muista 
ihmisoikeuksista.

Oppilas osaa kertoa 
lapsen oikeuksien ja 
muiden 
ihmisoikeuksien 
vaikutuksesta omaan 
elämänpiiriinsä.

Oppilas osaa pohtia 
lapsen oikeuksiin ja 
muihin 
ihmisoikeuksiin 
liittyviä kysymyksiä 
yksilön ja yhteisön 
näkökulmista.
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5
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kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T10 ohjata oppilasta 
arvioimaan 
tekemiään valintoja 
ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja 
eettisten 
periaatteiden ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
näkökulmasta

S2, S3 Uskontojen 
maailma; Hyvä elämä

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

Oppilas harjaantuu 
arvioimaan 
tekemiään valintoja 
ja pohtimaan 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja 
eettisten 
periaatteiden ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
näkökulmasta.

Eettinen 
pohdinta  

Oppilas tunnistaa 
annetuista 
esimerkeistä joitain 
toiminnan taustalla 
vaikuttavia arvoja 
tai eettisiä 
valintatilanteita.

Oppilas tunnistaa 
eettisiä periaatteita. 

Oppilas osaa kertoa 
esimerkkejä 
eettisistä 
valintatilanteista ja 
antaa niihin 
ratkaisuvaihtoehtoja.

Oppilas osaa kertoa 
opiskeltavan uskonnon ja 
uskontojen yhteisistä 
eettisistä periaatteista ja 
antaa esimerkkejä niiden 
soveltamisesta.

Oppilas osaa kertoa arjen 
esimerkkejä kestävän 
tulevaisuuden 
rakentamisesta.

Oppilas osaa pohtia 
omia valintojaan ja 
eettisiä 
valintatilanteita 
arvojen, erilaisten 
eettisten 
periaatteiden ja 
kestävän 
tulevaisuuden 
näkökulmista.
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tavoite
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5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T11 luoda oppilaalle 
mahdollisuuksia 
keskustella eettisistä 
kysymyksistä, 
ilmaista rakentavasti 
ajatuksiaan ja 
tunteitaan sekä 
harjoitella 
perustelemaan omia 
näkemyksiään

S1-S3 Suhde omaan 
uskontoon; Uskontojen 
maailma; Hyvä elämä

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

Oppilas harjoittelee 
keskustelemaan 
eettisistä 
kysymyksistä sekä 
kehittää ajattelu- ja 
dialogitaitojaan.

Ajattelun ja 
vuorovaiku-
tuksen taidot

Oppilas osaa 
kuunnella muita ja 
ilmaista jollain tavoin 
ajatuksiaan.

Oppilas ottaa osaa 
yhteiseen 
keskusteluun ja 
ilmaisee itseään 
rakentavasti.

Oppilas huomioi 
muut keskusteluun 
osallistujat ja osaa 
perustella omia 
näkemyksiään.

Oppilas osaa 
keskustella 
vastavuoroisesti sekä 
pohtia ja rakentaa 
omia näkemyksiään 
vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa.
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Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
Laaja-alainen 
osaaminen

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 

oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin 
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T12 auttaa ja tukea 
oppilasta 
muodostamaan ja 
vahvistamaan 
myönteistä 
maailmankatsomusta, 
itsetuntoa ja 
luottamusta elämään

S3 Hyvä elämä

L1 Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

Oppilas saa 
valmiuksia 
muodostaa ja 
vahvistaa myönteistä 
maailmankatsomusta
an, itsetuntoaan ja 
luottamusta 
elämäänsä.

Ei käytetä arvosanan 
muodostamisen 
perustana. Oppilasta 
ohjataan pohtimaan 
kokemuksiaan osana 
itsearviointia.
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S1 Suhde omaan uskontoon

Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja
rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen
monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa

S2 Uskontojen maailma

Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan
erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja
Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan
uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa
otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

Sisältöalueet, Uskonto 3-6, S1-S3

S3 Hyvä elämä

Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat
valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja
kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja
katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

Uskonto 3–6

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (2014).
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