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

Opetuksen 
tavoite

Sisältöalueet ja
laaja-alaisen
osaamisen

alueet

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet

Arvioinnin
kohteet

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
5

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
7

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T1 luoda edellytyksiä 
oppilaan eettisten 
ajattelun taitojen 
kehittymiselle ja 
kannustaa oppilasta 
soveltamaan eettisiä 
periaatteita arjen 
tilanteisiin 

S1-S4 Kasvaminen 
hyvään elämään; Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; Luon-
to ja kestävä tulevaisuus

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

Oppilas harjaantuu 
eettisen ajattelun 
taidoissa. Hän osaa 
soveltaa eettisiä 
periaatteita arjen 
tilanteissa ja valinnoissa. 

Kyky eettiseen 
ajatteluun ja 
eettisten 
periaatteiden 
soveltamiseen

Oppilas osaa 
kuvailla ohjatusti 
jonkin eettisen 
periaatteen tai 
arjessa tehtävän 
eettisen valinnan. 

Oppilas osaa 
kuvailla ja 
perustella yhden 
eettisen 
periaatteen ja 
yhden arjessa 
tehtävän 
eettisen 
valinnan. 

Oppilas ymmärtää 
etiikan keskeisiä 
käsitteitä ja 
periaatteita. 

Oppilas osaa 
kuvailla ja 
perustella, miten 
voi soveltaa 
eettisiä 
periaatteita 
arjessa. 

Oppilas ymmärtää 
etiikan keskeisiä 
käsitteitä ja 
periaatteita. 

Oppilas osaa 
selittää ja 
perustella eettisten 
periaatteiden 
johdonmukaista 
soveltamista eri 
tilanteissa. 

Vuosiluokka: 3               4              5              6

Kommentit ja muistiinpanot:

Elämänkatsomustieto 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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T2 ohjata oppilasta 
tunnistamaan ja 
arvioimaan väitteitä 
ja niiden perusteluita

S1 Kasvaminen hyvään 
elämään
S2 Erilaisia elämäntapoja
S3 Yhteiselämän 
perusteita
S4 Luonto ja kestävä 
tulevaisuus

L1, L4, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Monilukutaito; Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas oppii 
havaitsemaan väitteitä ja 
tunnistamaan sekä 
arvioimaan niiden 
perusteluita. 

Väitteiden ja 
perusteluiden 
tunnistaminen ja 
arviointi

Oppilas osaa 
tunnistaa 
ohjatusti 
keskustelusta tai 
tekstistä väitteen. 

Oppilas osaa 
löytää 
keskustelusta ja 
tekstistä 
väitteen ja sille 
perustelun. 

Oppilas osaa 
löytää 
keskustelusta ja 
tekstistä keskeisiä 
väitteitä ja niiden 
perusteluja sekä 
pohtia 
perusteluiden 
asiaankuuluvuutta

Oppilas osaa löytää 
keskustelusta ja 
erilaisista teksteistä 
keskeisiä väitteitä 
perusteluineen. 

Oppilas osaa pohtia 
monipuolisesti 
perusteluiden 
asiaankuuluvuutta. 
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T3 edistää oppilaan 
kykyä oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita ja kehittää 
ajatteluaan

S1-S3 Kasvaminen 
hyvään elämään; Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; 
Ajattelu ja oppimaan 
oppiminen

L4 Monilukutaito

Oppilas oivaltaa asioiden 
välisiä suhteita, 
tunnistaa virheellistä 
päättelyä sekä kehittyy 
ajattelun taidoissa. 

Ajattelun taidot Oppilas osaa 
tehdä ohjatusti 
havaintoja 
asioiden välisistä 
suhteista tai 
virheellisestä 
päättelystä. 

Oppilas osaa 
tehdä havaintoja 
asioiden välisistä 
suhteista ja 
virheellisestä 
päättelystä. 

Oppilas oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita. 

Oppilas osaa 
tunnistaa 
virheellistä 
päättelyä ja 
välttää sitä 
omassa 
ajattelussaan.

Oppilas oivaltaa 
asioiden välisiä 
suhteita 
monipuolisesti ja 
tunnistaa 
virheellistä 
päättelyä. 

Oppilas osaa 
hyödyntää näitä 
taitoja omassa 
ajattelussaan.
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8

Osaamisen 
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T4 ohjata oppilasta 
kantamaan vastuuta 
itsestä, toisista 
ihmisistä ja luonnosta 

S1-S3 Kasvaminen 
hyvään elämään; Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita

L3, L7 Itsestä huolehti-
minen ja arjen taidot; 
Osallistuminen, vaikutta-
minen ja kestävän tule-
vaisuuden rakentaminen

Oppilas osaa kantaa 
vastuuta itsestä, toisista 
ja luonnosta. 

Vastuullisen 
toiminnan 
ymmärtäminen

Oppilas osaa 
kuvailla ohjatusti 
yhden tavan 
kantaa vastuuta 
itsestä, toisista 
ihmisistä tai 
luonnosta. 

Oppilas osaa 
kuvailla yhden 
tavan kantaa 
vastuuta itsestä, 
toisista ihmisistä 
ja luonnosta. 

Oppilas osaa 
kuvailla, mitä 
tarkoittaa itsestä, 
toisista ja 
luonnosta vastuun 
ottaminen, sekä 
kertoa, mitä 
vastuun 
kantaminen 
tarkoittaa omassa 
toiminnassa. 

Oppilas osaa 
selittää ja 
perustella, mitä 
tarkoittaa itsestä, 
toisista ja 
luonnosta vastuun 
ottaminen, sekä 
kuvata erilaisin 
esimerkein, mitä 
vastuun 
kantaminen 
tarkoittaa omassa 
toiminnassa. 
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arvosanalle
8

Osaamisen
kuvaus

arvosanalle
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T5 ohjata oppilas 
tutustumaan 
suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja 
maailman 
kulttuuriperintöön 
sekä hahmottamaan 
kulttuurista 
moninaisuutta 
ilmiönä 

S2-S4 Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; 
Luonto ja kestävä 
tulevaisuus

L2, L4, L5 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu; 
Monilukutaito, Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen

Oppilas tutustuu 
suomalaiseen, 
eurooppalaiseen ja 
maailman 
kulttuuriperintöön sekä 
hahmottaa kulttuurista 
moninaisuutta ilmiönä. 

Tietojen 
ja käsittei-
den
hallinta

Oppilas osaa 
mainita ohjatusti 
yhden kulttuuri-
vähemmistön. 

Oppilas osaa 
nimetä ohjatusti 
yhden kulttuuri-
perintökohteen. 

Oppilas tietää, 
että on erilaisia 
kulttuureja, ja 
osaa mainita 
yhden kulttuuri-
vähemmistön ja 
siihen liittyvän 
piirteen. 

Oppilas osaa 
nimetä yhden 
kulttuuri-
perintökohteen. 

Oppilas osaa nimetä 
ja selittää joitakin 
kulttuuriin liittyviä 
piirteitä 
suomalaisesta, 
eurooppalaisesta ja 
maailman kulttuuri-
perinnöstä. 

Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä yhteisön 
tai yhteiskunnan 
kulttuurisesta 
moninaisuudesta. 

Oppilas osaa nimetä ja 
selittää useita kulttuuriin 
liittyviä piirteitä 
suomalaisesta, 
eurooppalaisesta ja 
maailman kulttuuri-
perinnöstä. 

Oppilas osaa kuvailla 
yhteisön tai yhteiskunnan 
kulttuurista 
moninaisuutta ja pohtia 
sen merkitystä.
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T6 tukea oppilasta 
rakentamaan 
katsomuksellista ja 
kulttuurista 
yleissivistystään 

S1-S4 Kasvaminen 
hyvään elämään, Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; 
Luonto ja kestävä 
tulevaisuus

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

Oppilas tunnistaa 
katsomusten ja 
kulttuurien 
peruspiirteitä sekä 
tunnistaa ja käyttää 
katsomuksellisia 
käsitteitä. 

Tietojen ja 
käsitteiden 
hallinta

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
katsomuksen, 
kulttuurin tai 
katsomuksellisen 
käsitteen. 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
katsomuksen tai 
kulttuurin sekä 
siihen liittyviä 
piirteitä. 

Oppilas tietää 
ainakin yhden 
katsomuksellisen 
käsitteen. 

Oppilas osaa 
nimetä jonkin 
katsomuksen tai 
kulttuurin ja 
kertoa siitä 
katsomuksellisten 
käsitteiden avulla. 

Oppilas osaa 
nimetä joitakin 
katsomuksia ja 
kulttuureja sekä 
kertoa ja antaa 
niistä esimerkkejä 
katsomuksellisia 
käsitteitä käyttäen. 
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arvosanalle
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arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
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T7 ohjata oppilasta 
suunnittelemaan ja 
arvioimaan omaa 
katsomuksellista 
oppimistaan 

S1-S4 Kasvaminen 
hyvään elämään, Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; 
Luonto ja kestävä 
tulevaisuus

L1, L2, L5 Ajattelu ja 
oppimaan oppiminen; 
Kulttuurinen osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu; 
Tieto- ja viestintä-
teknologinen osaaminen

Oppilas havainnoi omaa 
katsomuksellista 
osaamistaan ja asettaa 
sen pohjalta tavoitteita 
sekä arvioi 
katsomuksellista 
oppimistaan. 

Oppimaan 
oppimisen taidot 

Oppilas osaa 
asettaa ohjatusti 
yhden tavoitteen 
omalle 
katsomukselliselle 
oppimiselleen. 

Oppilas 
tunnistaa 
osaamistaan ja 
asettaa ainakin 
yhden tavoitteen 
omalle 
katsomuksellisel-
le oppimiselleen. 

Oppilas 
suunnittelee ja 
arvioi ohjatusti 
opiskeluaan. 

Oppilas osaa 
asettaa 
katsomukselliseen 
oppimiseensa 
liittyviä itselleen 
sopivia tavoitteita, 
pyrkii toimimaan 
tavoitteiden 
suunnassa ja 
arvioi niiden 
toteutumista. 

Oppilas osaa 
asettaa 
katsomukselliseen 
oppimiseensa 
liittyviä itselleen 
sopivia tavoitteita 
ja toimii niiden 
mukaisesti. 

Oppilas arvioi 
monipuolisesti 
tavoitteiden 
toteutumista. 
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arvosanalle
8

Osaamisen 
kuvaus 

arvosanalle
9

T8 rohkaista oppilasta 
ilmaisemaan 
katsomustaan ja 
kuuntelemaan 
muiden 
katsomuksellisia 
kannanottoja 

S1-S3 Kasvaminen 
hyvään elämään; Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita

L2, L7 Kulttuurinen 
osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu; 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas ilmaisee 
katsomustaan ja toimii 
rakentavassa 
vuorovaikutuksessa 
ryhmän jäsenenä. 

Vuorovaikutustai
dot ja toiminta 
ryhmän jäsenenä

Oppilas kuuntelee 
muiden 
katsomuksellisia 
kannanottoja 
asiallisesti. 

Oppilas tuo 
ohjatusti esille 
omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan 
tai 
identiteettiään. 

Oppilas toimii 
vuorovaikutuk-
sessa toisten 
kanssa 
asiallisesti. 

Oppilas ilmaisee 
omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan 
tai identiteettiään 
rakentavasti. 

Oppilas toimii 
positiivisessa 
vuorovaikutuksess
a toisten kanssa. 

Oppilas ilmaisee 
omia 
katsomuksellisia 
kannanottojaan tai 
identiteettiään 
monipuolisesti. 

Oppilas toimii 
rakentavassa 
vuorovaikutuksessa 
toisten kanssa. 
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7
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8
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kuvaus

arvosanalle
9

T9 ohjata oppilas 
tuntemaan YK:n 
yleismaailmalliseen 
ihmisoikeuksien 
julistukseen 
perustuvaa 
ihmisoikeusetiikkaa, 
erityisesti lapsen 
oikeuksia 

S3 Yhteiselämän 
perusteita

L2 Kulttuurinen 
osaaminen, 
vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen 
ja arjen taidot

Oppilas ymmärtää 
käsitteen 
ihmisoikeudet sekä 
tietää, mikä on 
YK:n 
ihmisoikeuksien 
julistus ja millaisia 
oikeuksia lapsilla 
on. 

Ihmis-
oikeus-
etiikan 
tuntemi-
nen

Oppilas osaa 
kuvailla ohjatusti 
yhden keskeisen 
lapsen oikeuden. 

Oppilas tietää 
käsitteen 
ihmisoikeudet. 

Oppilas tietää, 
että on olemassa 
ihmisoikeuksia, ja 
osaa kuvailla niistä 
yhden keskeisen. 

Oppilas tietää, 
että on olemassa 
lapsen oikeuksia, 
ja osaa kuvailla 
niistä yhden 
keskeisen. 

Oppilas ymmärtää 
käsitteen ihmisoikeudet. 

Oppilas tietää, että on 
olemassa YK:n 
yleismaailmallinen 
ihmisoikeuksien julistus, 
ja osaa ku-vailla siitä kaksi 
ihmisoikeutta. 

Oppilas tietää, että on 
olemassa monia lapsen 
oikeuksia, ja osaa kuvailla 
niistä kaksi. 

Oppilas ymmärtää ja osaa 
selittää käsitteen 
ihmisoikeudet. 

Oppilas tietää, että on 
olemassa YK:n 
yleismaailmallinen 
ihmisoikeuksien julistus, ja 
osaa kuvailla siitä ainakin 
kolme ihmisoikeutta. 

Oppilas tietää ja osaa 
perustella sen, että on 
olemassa monia lapsen 
oikeuksia, ja osaa kuvailla 
niistä ainakin kolme. 
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kuvaus
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T10 rohkaista 
oppilasta toimimaan 
aloitteellisesti ja 
vastuullisesti omassa 
ympäristössään 

S1-S4 Kasvaminen 
hyvään elämään; Erilaisia 
elämäntapoja; Yhteis-
elämän perusteita; 
Luonto ja kestävä 
tulevaisuus

L5, L6, L7 Tieto- ja 
viestintäteknologinen 
osaaminen; Työelämä-
taidot ja yrittäjyys; 
Osallistuminen, 
vaikuttaminen ja 
kestävän tulevaisuuden 
rakentaminen

Oppilas tietää, 
että on olemassa 
kansainvälisesti 
sovittuja kestävän 
kehityksen 
tavoitteita. Hän 
osaa toimia 
omassa 
lähiympäris-
tössään
vastuullisesti. 

Vaikuttami-
sen keino-
jen tunte-
minen

Oppilas osaa 
kertoa ohjatusti 
yhden tavan 
toimia 
vastuullisesti 
omassa 
lähiympäristössä
. 

Oppilas osaa 
kuvailla yhden 
kestävän 
kehityksen 
tavoitteen. 

Oppilas osaa 
kuvailla yhden 
tavan toimia 
vastuullisesti 
lähiympäristössä
. 

Oppilas tietää, 
että kestävän 
kehityksen 
tavoitteita on 
erilaisia, ja osaa 
kuvailla ja 
perustella niistä 
kaksi. 

Oppilas osaa 
antaa esimerkkejä 
oman toiminnan 
vastuullisuudesta. 

Oppilas tietää, että kestävän 
tulevaisuuden tavoitteisto on laaja 
kokonaisuus. 

Oppilas osaa kuvailla ja perustella 
kolme kestävän kehityksen 
tavoitetta. 

Oppilas osaa kuvailla ja perustella 
kaksi tärkeää tapaa toimia 
vastuullisesti lähiympäristössä ja 
kertoa, miten niissä voisi olla 
aloitteellinen.  
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Kommentit ja muistiinpanot:

Elämänkatsomustieto 3–6

Lähde: Opetushallitus. (2023). Perusopetuksen arviointikriteerit kuudennen vuosiluokan päätteeksi. 
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Vuosiluokka: 3               4              5              6

S1 Kasvattaminen hyvään elämään

Harjoitellaan toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista. Tutkitaan oikeudenmukaisuuden ilmenemistä 
jokapäiväisessä elämässä. Tutkitaan vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden 
näkökulmista. Perehdytään arvon ja normin käsitteisiin. Pohditaan yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää. Harjoitellaan 
oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin.

S2 Erilaisia elämäntapoja

Tutkitaan eri näkökulmista omaa identiteettiä. Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin 
elämän- ja maailmankatsomuksiin. Pohditaan esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, 
uskomisen ja luulemisen merkityksiä. Perehdytään maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen. Harjoitellaan oman 
näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa eri kulttuureihin ja katsomuksiin.

Sisältöalueet, Elämänkatsomustieto 3-6, S1-S5

S3 Yhteiselämän perusteita

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, 
yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja 
ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan 
tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja 
perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus

Perehdytään erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohditaan niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin
liittyviä erilaisia tietokäsityksiä. Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä. 
Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen.

Elämänkatsomustieto 3–6

Lähde: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. (2014).
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