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Olli Paakkari

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta

Terveyden edistämisen tutkimuskeskus

26.1.2022 

 Yleisiä periaatteita mm. yksinkertaisesta kompleksiin, yksittäisestä 

useaan/laajaan, alemmasta ajattelusta korkeampaan, ohjatusta toiminnasta 

itsenäiseen, arvosanajatkumo kumulatiivinen  em. näkyy konkreettisesti 

kriteereissä vaatimustason kasvuna: sekä asiasisällön hallinnan että 

tiedonkäsittelyn vaativuus lisääntyy kohti korkeampia arvosanoja 

 Johdonmukaisuus: pyrkimys johdonmukaisuuteen kriteerien laadinnassa sekä 

yhden tavoitteen sisällä että eri tavoitteiden välillä

 Tasavälisyys ja erottelevuus: pyrkimys luoda kriteereitä jotka erottelevat ja 

joissa vaatimustaso kasvaa mahdollisimman tasaisesti (arvosanojen 5 ja 7 väli 

pidempi kuin muiden arvosanojen)

 Positiivinen lähestymistapa: kriteereissä kuvataan osaamista, ei 

osaamattomuutta
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 Mikä riittää? Minkä tasoisella osaamisella terveystiedosta tulee päästä läpi 

(arvosana 5)? Mitä vaaditaan arvosanaan 10? Mikä on peruskoulun tarkoitus?

 Tarvittaessa arvosanan 8 alkuperäistä kuvausta muokattu: tarkoitus saada 

kriteeristö toimimaan kokonaisuutena (tasavälisyys, erottelevuus, 

yksiselitteisyys…)

 Mikä on arvioitavissa? Pyrkimys kuvata osaamista, joka opettajan on 

mahdollista arvioida

 Sovittamattomia jännitteitä? Kriteerikuvauksien tulisi olla riittävän 

informatiivisia, tarkkoja ja yksiselitteisiä/ei-tulkinnallisia, ja samalla ilmaisun 

pitäisi olla tiivistä ja kuvauksen kattaa yleispätevästi koko tavoitteen sisältämä 

laaja osaaminen

 Päättöarvioinnissa annettava numeroarvosana (tai sanallinen arvio) kuvaa oppilaan 

osaamisen tasoa suhteessa kunkin oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin ja 

päättöarvioinnin kriteereihin.

 Päättöarviointi tehdään vuosiluokkien 7–9 aikana osoitetun osaamisen 

perusteella suhteessa oppiaineen oppimäärän tavoitteisiin käyttäen 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä päättöarvioinnin 

kriteereitä.

 Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt oppiaineen oppimäärän tavoitteet ja 

niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 

tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa.

 Päättöarvosana on oppiaineen tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu 

kokonaisarviointi (kompensaatio)
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 Arvosana 5 kuvaa osaamisen minimitason, esim. mitä tietoja ja taitoja 

on vähintään oltava

 Kaikkea oppimisen tavoitteessa määriteltyä ei tarvitse osata 

arvosanassa 5

 Oppiainekohtaisesti tulee tarkastella arvosanaan 5 vaadittavan 

osaamisen taso kokonaisuudessaan, ts. oppimäärän kaikki oppimisen 

tavoitteet (kompensaatio) 

 HUOM: oppimäärä yksilöllistetään vasta, kun oppilas ei tuetustikaan 

näytä saavuttavan arvosanan 5 edellyttämää osaamisen tasoa (jolloin 

osaamisen arvioinnissa ei käytetä oppimäärän yhteisiä tavoitteita ja 

kriteerejä)

5 7 8 9
T1 nimetä kuvata kuvata kuvata, selittää, eritellä, arvioida

T2 nimetä nimetä kuvata luokitella, analysoida, perustella

T4 nimetä kuvata analysoida analysoida perustellen, arvioida, 
perustella

T5 nimetä, 
käyttää 
ohjatusti

kuvata, käyttää 
joitakin

analysoida, kuvata, 
käyttää pääosin 
asianmukaisesti

analysoida, arvioida, selittää, 
käyttää asianmukaisesti

T6 hakea 
ohjatusti, 
nimetä

hakea muutamista 
lähteistä, käyttää 
paikoitellen 
asianmukaisesti, 
nimetä

hakea eri lähteistä, 
käyttää pääosin 
asianmukaisesti, 
kuvata

hakea monipuolisesti eri 
lähteistä, käyttää 
asianmukaisesti, arvioida

T8 nimetä, antaa 
esimerkin,
nimetä

kuvata, antaa 
esimerkkejä, 
arvioida ohjatusti

analysoida, kuvata, 
arvioida

arvioida, perustella, analysoida, 
arvioida

T9 nimetä kuvata analysoida arvioida

T10 nimetä kuvata soveltaa, kuvata soveltaa, arvioida, arvioida

T11 kuvata, 
nimetä

kuvata, nimetä analysoida, kuvata arvioida, analysoida

T12 nimetä, 
nimetä

analysoida ohjatusti, 
kuvata

analysoida, 
analysoida

arvioida, perustella, arvioida
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MUISTAA

Ajattelun tasoja: pystyykö oppilas

…pitämään 

mielessä tai  

palauttamaan 

mieleensä 

asioita?

KÄSITTÄÄ

SOVELTAA

ANALYSOIDA

ARVIOIDA

LUODA

…selittämään 

ajatuksia ja 

käsitteitä, 

tulkitsemaan 

opittuja asioita?

…käyttämään

oppimaansa 

uusissa 

tilanteissa tai 

ongelmien 

ratkaisussa?

…erottamaan 

olennaisen 

epäolennaisesta, 

tarkastelemaan 

asioiden välisiä 

suhteita?

…hahmottamaan 

kokonaisuuksia, 

yhdistelemään 

asioita, 

arvioimaan 

tietoa ja ideoita?

…luomaan uusia 

ajatuksia, yllättäviä 

näkökulmia, 

arvottamaan 

opittua, tekemään 

johtopäätöksiä?

Tunnistaa, listata, 
nimetä, tietää, 
toistaa, esittää, 
havaita, määritellä, 
siteerata…

Selittää, antaa 
esimerkki, 
kuvailla, tulkita, 
osoittaa…

Käyttää, soveltaa, 
ratkaista, 
muuttaa, siirtää, 
suorittaa, valita, 
tehdä oletuksia…

Järjestää, hajottaa 
osiinsa, vertailla, 
erotella, osoittaa 
ristiriita, 
luokitella, jakaa, 
kokeilla…

Yleistää, 
suhteuttaa, 
todistaa, 
perustella, 
summata, 
yhdistää, 
arvottaa, 
valita…

Rakentaa, tuottaa, 
kehittää, keksiä, 
johtaa, laajentaa, 
muuttaa, nähdä 
ongelmia, 
ratkaista 
ongelmia, 
päätellä, 
suunnitella…

Tiedon 
hankinta

Ymmärryksen 
rakentaminen

Tuottava 
ajattelu

Paakkari 2017

T1 

ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään 

terveyden 

laaja-

alaisuutta, 

terveyden 

edistämistä 

sekä 

elämänkulkua, 

kasvua ja 

kehitystä 

voimavaraläht

öisesti

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaan 

terveyden laaja-

alaisuutta, 

terveyden 

edistämistä 

sekä 

elämänkulkua, 

kasvua ja 

kehitystä 

voimavaralähtöi

sesti.

Terveyteen 

liittyvät 

käsitykset

Oppilas osaa 

nimetä

yksittäisen 

terveyden 

osa-alueen.

Oppilas osaa 

nimetä

yksittäisen 

elämänkulun 

vaiheen.

Oppilas osaa 

kuvata

esimerkkien 

avulla terveyden 

osa-alueita ja 

niiden välistä 

yhteyttä sekä 

antaa esimerkin, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan.

Oppilas osaa 

kuvata jotakin 

elämänkulun 

vaihetta sekä 

nimetä

nuoruuden 

kasvun ja 

kehityksen 

piirteitä.

Oppilas osaa kuvata

terveyden osa-

alueet ja näiden 

välistä yhteyttä 

esimerkkien avulla 

sekä kuvata

esimerkkien avulla, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan.

Oppilas osaa kuvata

elämänkulun 

vaiheita, erityisesti

nuoruuden 

kehitystä, ja kuvata

esimerkkien avulla 

terveyden, kasvun ja 

kehityksen 

merkitystä elämän 

voimavarana.

Oppilas osaa 

kuvata 

terveyden osa-

alueet ja 

selittää niiden 

välisiä syy-

seuraussuhteit

a sekä eritellä, 

mitä terveyden 

edistämisellä 

tarkoitetaan.

Oppilas osaa 

eritellä

elämänkulun 

eri vaiheet

sekä arvioida

terveyden 

merkitystä 

elämän 

voimavarana 

elämänkulun 

eri vaiheissa.

Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 

5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9
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T2 

ohjata 

oppilasta 

kehittämään 

valmiuksiaan 

tunne- ja 

vuorovaikutust

aidoissa ja 

kykyä toimia 

erilaisissa 

ristiriita- ja 

kriisitilanteissa                 

S1 Oppilas oppii 

hyödyntämään 

tunne- ja 

vuorovaikutusta

itoja sekä 

erilaisia keinoja 

ristiriita- ja 

kriisitilanteiden 

käsittelyyn.

Vuorovaikutus-

ja tunnetaitojen 

sekä 

käyttäytymisen 

säätelyn 

analysointi

Oppilas osaa 

nimetä

perustunteita

ja tietää, että 

ne vaikuttavat 

käyttäytymise

en.

Oppilas osaa 

nimetä

ristiriitatilante

ita sekä 

stressin ja 

kriisien 

piirteitä.

Oppilas osaa 

nimetä

perustunteet

sekä antaa 

joitakin 

esimerkkejä 

tunteiden ja 

käyttäytymise

n välisestä 

vuorovaikutuk

sesta.

Oppilas osaa 

nimetä keinoja

ristiriitatilantei

den 

selvittämiseen 

ja stressin ja 

kriisien 

käsittelyyn.

Oppilas osaa 

kuvata

perustunteiden 

lisäksi muita

tunteita sekä 

antaa 

esimerkkejä 

tunteiden ja 

käyttäytymisen 

välisestä 

vuorovaikutuks

esta ja 

käyttäytymisen 

säätelystä.

Oppilas osaa 

kuvata keinoja 

ja ratkaisuja 

ristiriitatilanteid

en 

selvittämiseen 

sekä stressin ja 

kriisien 

käsittelyyn.

Oppilas osaa 

luokitella erilaisia 

tunteita, 

analysoida niiden 

taustatekijöitä 

sekä esitellä

keinoja 

käyttäytymisen ja 

vuorovaikutuksen 

säätelyyn.

Oppilas osaa 

luokitella

ristiriitatilanteiden 

syitä ja esitellä 

perusteltuja 

keinoja ja 

ratkaisuja 

ristiriitatilanteiden 

selvittämiseen 

sekä stressin ja 

kriisien käsittelyyn.

Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 

5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

Opetuksen 

tavoite

Sisältö-

alueet

Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioin-

nin kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

T4 

ohjata oppilasta 

pohtimaan 

yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyytee

n ja 

yhdenvertaisuut

een liittyviä 

kysymyksiä 

terveyden 

näkökulmasta 

sekä tukea 

oppilaan 

valmiuksia 

luoda 

vastuullisia 

ratkaisuja 

ihmisten 

välisissä 

vuorovaikutustil

anteissa

S1, S3 Oppilas oppii 

pohtimaan 

yksilöllisyyteen, 

yhteisöllisyyteen 

ja 

yhdenvertaisuute

en liittyviä 

kysymyksiä 

terveyden 

näkökulmasta 

sekä oppii 

luomaan 

vastuullisia 

ratkaisuja 

ihmisten välisissä 

vuorovaikutustila

nteissa 

toimimiseen.

Terveydelli

sen 

kehityksen 

analysointi 

ja toiminta 

vuorovaiku

tustilanteis

sa

Oppilas osaa 

nimetä

yksilöllisyyteen 

vaikuttavia 

tekijöitä sekä 

antaa yksittäisen 

esimerkin 

sosiaalisten 

suhteiden 

yhteydestä mielen 

hyvinvointiin ja 

terveyteen.

Oppilas osaa 

nimetä yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuksee

n liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin 

ohjatusti 

ratkaisuja.

Oppilas osaa 

kuvata

yksilöllisyyteen 

vaikuttavia 

tekijöitä sekä 

antaa 

esimerkkejä 

sosiaalisten 

suhteiden 

merkityksestä 

mielen 

hyvinvoinnille ja 

terveydelle.

Oppilas osaa 

kuvata yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuks

een liittyviä 

eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin 

ratkaisuja.

Oppilas osaa 

analysoida

esimerkkien avulla 

yksilölliseen 

kehitykseen 

liittyviä 

kysymyksiä 

terveyden 

näkökulmasta ja 

analysoida

sosiaalisten 

suhteiden 

merkitystä mielen 

hyvinvoinnille ja 

terveydelle.

Oppilas osaa 

analysoida

yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutuksee

n liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

esittää niihin 

vastuullisia 

ratkaisuja.

Oppilas osaa 

analysoida 

perustellen 

yksilölliseen 

kehitykseen 

liittyviä kysymyksiä 

terveyden 

näkökulmasta ja 

arvioida

sosiaalisten 

suhteiden 

merkitystä mielen 

hyvinvoinnille ja 

terveydelle.

Oppilas osaa 

arvioida yhdessä 

toimimiseen ja 

vuorovaikutukseen 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä sekä 

arvioida ja 

perustella niihin 

liittyviä ratkaisuja.
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Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

T5 

ohjata oppilasta 

syventämään 

ymmärrystään 

fyysisestä, 

psyykkisestä ja 

sosiaalisesta 

terveydestä sekä 

niitä 

vahvistavista ja 

vaarantavista 

tekijöistä ja 

mekanismeista 

sekä tukea 

oppilaan 

valmiuksia 

käyttää näihin 

liittyviä 

käsitteitä 

asianmukaisesti

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaa

n fyysistä, 

psyykkistä ja 

sosiaalista 

terveyttä 

vahvistavia ja 

vaarantavia 

tekijöitä ja 

mekanismeja 

sekä oppii 

käyttämään 

niihin liittyviä 

käsitteitä 

asianmukaises

ti.

Terveyteen 

vaikuttavien 

tekijöiden 

tunnistaminen 

ja terveyteen 

liittyvien 

käsitteiden 

käyttäminen

Oppilas osaa 

nimetä

terveyttä 

tukevia ja 

vaarantavia 

tekijöitä.

Oppilas osaa 

käyttää 

ohjatusti 

joitakin 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyviä 

käsitteitä.

Oppilas osaa 

kuvata terveyttä 

tukevia ja 

vaarantavia 

tekijöitä sekä 

näiden välisiä 

yhteyksiä 

pääpiirteissään.

Oppilas osaa 

käyttää joitakin 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyviä käsitteitä 

asianmukaisesti.

Oppilas osaa 

analysoida

terveyttä 

tukevia ja 

vaarantavia 

tekijöitä sekä 

kuvata näiden 

välisiä 

yhteyksiä.

Oppilas osaa 

käyttää

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyviä 

käsitteitä 

pääosin 

asianmukaise

sti.

Oppilas osaa 

analysoida ja 

arvioida 

terveyttä 

tukevia ja 

vaarantavia 

tekijöitä sekä 

selittää näiden 

välisiä syy-

seuraussuhteita. 

Oppilas osaa 

käyttää

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyviä 

käsitteitä 

asianmukaisesti.

Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9

T6

tukea 

oppilaan 

kehittymistä 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyvän tiedon 

hankkijana ja 

käyttäjänä 

sekä edistää 

valmiuksia 

toimia 

tarkoituksenm

ukaisesti 

terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin 

liittyvissä 

tilanteissa

S2–S3 Oppilas oppii 

hakemaan ja 

käyttämään 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyvää tietoa 

sekä oppii 

toimimaan 

tarkoituksenm

ukaisesti 

terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauksiin 

liittyvissä 

tilanteissa.

Terveyteen, 

turvallisuuteen 

ja sairauteen 

liittyvien 

tietojen ja 

taitojen 

hallinta

Oppilas osaa 

hakea

terveyteen 

liittyvää tietoa 

ohjatusti.

Oppilas osaa 

nimetä jonkin 

toimintatava

n liittyen 

itsehoitoon, 

avun 

hakemiseen 

sekä 

terveyttä ja 

turvallisuutta 

vaarantaviin 

tilanteisiin.

Oppilas osaa 

hakea

terveyteen 

liittyvää tietoa 

muutamista

lähteistä sekä 

käyttää tietoa 

paikoitellen 

asianmukaises

ti.

Oppilas osaa 

nimetä

toimintatapoj

a

itsehoitoon, 

avun 

hakemiseen 

ja terveyttä ja 

turvallisuutta 

vaarantaviin 

tilanteisiin 

liittyen.

Oppilas osaa 

hakea

terveyteen 

liittyvää tietoa 

erilaisista

lähteistä ja 

käyttää sitä 

pääosin 

asianmukaises

ti.

Oppilas osaa 

kuvata

asianmukaisia 

toimintatapoja 

itsehoidossa, 

avun 

hakemisessa ja 

terveyttä ja 

turvallisuutta 

vaarantavissa 

tilanteissa.

Oppilas osaa hakea

terveyteen liittyvää 

tietoa 

monipuolisesti eri 

tietolähteistä, 

muodostaa

hakusanoja ja rajata

tiedonhakua sekä 

käyttää tietoa 

asianmukaisesti.

Oppilas osaa 

arvioida erilaisia 

toimintatapoja 

itsehoidossa, avun 

hakemisessa ja 

terveyttä ja 

turvallisuutta 

vaarantavissa 

tilanteissa.
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Opetuksen 

tavoite

Sis.

alueet

Oppimi-

sen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9

T8 

ohjata 

oppilasta 

tunnistamaan 

ja 

tarkastelemaan 

kriittisesti 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyviä 

ilmiöitä, niihin 

liittyviä arvoja 

ja normeja 

sekä 

arvioimaan 

tiedon 

luotettavuutta 

ja merkitystä

S1–S3 Oppilas 

oppii 

tunnistam

aan ja 

tarkastele

maan 

kriittisesti 

terveytee

n ja 

sairauteen 

liittyviä 

ilmiöitä 

sekä niihin 

liittyviä 

arvoja ja 

normeja 

sekä oppii 

arvioimaa

n tiedon 

luotettavu

utta ja 

merkitystä

.

Terveyteen 

ja sairauteen 

liittyvien 

ilmiöiden 

tarkastelu ja 

terveyteen 

liittyvän 

tiedon 

luotettavuud

en 

arvioiminen

Oppilas osaa 

nimetä

terveystottumu

sten 

omaksumiseen 

vaikuttavia 

tekijöitä sekä 

elämäntapoihin 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja 

antaa esimerkin 

elämäntapoihin 

liittyvien 

valintojen 

seurauksista.

Oppilas osaa 

nimetä jonkin 

terveyteen 

liittyvän tiedon 

luotettavuutta 

kuvaavan 

tekijän.

Oppilas osaa kuvata

terveystottumusten 

omaksumiseen 

vaikuttavia tekijöitä 

sekä 

elämäntapoihin 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja antaa 

esimerkkejä 

elämäntapoihin 

liittyvien valintojen 

seurauksista.

Oppilas osaa 

arvioida ohjatusti 

terveyteen 

liittyvän tiedon 

luotettavuutta

muutamien tiedon 

luotettavuutta 

kuvaavien 

tekijöiden 

pohjalta.

Oppilas osaa 

analysoida

terveystottumusten 

omaksumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja 

selittää

terveystottumuksiin 

liittyvien ilmiöiden 

muodostumista.

Oppilas osaa kuvata

elämäntapoihin liittyviä 

eettisiä kysymyksiä ja 

analysoida

elämäntapoihin 

liittyvien valintojen 

seurauksia.

Oppilas osaa arvioida

terveyteen liittyvän 

tiedon luotettavuutta

usean tiedon 

luotettavuutta 

kuvaavan tekijän 

pohjalta.

Oppilas osaa arvioida

terveystottumusten 

omaksumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja 

selittää perustellen 

terveystottumuksiin 

liittyvien ilmiöiden 

muodostumista. 

Oppilas osaa 

analysoida

elämäntapoihin 

liittyviä eettisiä 

kysymyksiä sekä 

arvioida perustellen 

elämäntapoihin 

liittyvien valintojen 

seurauksia.

Oppilas osaa arvioida

terveyteen liittyvän 

tiedon luotettavuutta 

ja käytettävyyttä eri 

näkökulmista.

Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

T9 

ohjata 

oppilasta 

ymmärtämää

n ympäristön, 

yhteisöjen, 

kulttuurin, ja 

tieto- ja 

viestintätekno

logian 

merkitystä 

terveydelle ja 

hyvinvoinnille

S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaa

n ympäristön, 

yhteisöjen, 

kulttuurin, ja 

tieto- ja 

viestintätekno

logian 

merkitystä 

terveydelle ja 

hyvinvoinnille.

Ympäristön 

terveysvaikut

usten 

hahmottami

nen

Oppilas osaa 

nimetä

elinympäristö

n aiheuttamia 

vaikutuksia 

terveyteen 

sekä 

yhteisöjen, 

kulttuurin tai 

tvt:n

yhteyksiä 

terveyteen.

Oppilas osaa 

kuvata

elinympäristön 

aiheuttamia 

vaikutuksia 

terveyteen sekä 

antaa 

esimerkkejä 

yhteisöjen, 

kulttuurin tai 

tvt:n

yhteyksistä 

terveyteen.

Oppilas osaa 

analysoida

elinympäristö

n aiheuttamia 

keskeisiä 

suoria ja 

epäsuoria 

vaikutuksia 

terveyteen 

sekä selittää

yhteisöjen, 

kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen.

Oppilas osaa 

arvioida

elinympäristön 

aiheuttamia 

keskeisiä suoria 

ja epäsuoria 

vaikutuksia 

terveyteen 

sekä arvioida

yhteisöjen, 

kulttuurin ja 

tvt:n yhteyksiä 

terveyteen.
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Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

T10 

ohjata 

oppilasta 

luomaan 

perustaa 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkyvylle ja 

sen 

ylläpitämiselle 

sekä 

kuvaamaan 

terveyspalveluj

en 

asianmukaista 

käyttöä

S1–S2 Oppilas oppii 

luomaan 

perustaa 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkyvylle ja 

sen 

ylläpitämiselle 

sekä oppii 

kuvaamaan 

terveyspalveluj

en 

asianmukaista 

käyttöä.

Työkyvyn 

edistämisen 

keinojen 

hahmotta-

minen

Oppilas osaa 

nimetä

tekijöitä, jotka 

vaikuttavat 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkykyyn.

Oppilas osaa 

nimetä oman 

koulun ja 

kunnan 

terveyspalvelu

ja.

Oppilas osaa 

kuvata

tekijöitä, jotka 

vaikuttavat 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkykyyn.

Oppilas osaa 

kuvata oman 

koulun ja 

kunnan 

terveyspalvelu

ja.

Oppilas osaa 

soveltaa tietoa 

tekijöistä, jotka 

vaikuttavat 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkykyyn, 

esimerkiksi 

laatimalla niitä 

tukevan 

suunnitelman.

Oppilas osaa 

kuvata

yhteiskunnan

erilaisia 

terveyspalveluj

a ja antaa 

esimerkkejä

siitä, miten niitä 

voi hyödyntää

eri tilanteissa.

Oppilas osaa 

soveltaa ja 

arvioida tietoa 

tekijöistä, jotka 

vaikuttavat 

opiskelu-, 

toiminta- ja 

työkykyyn, 

esimerkiksi 

laatimalla niitä 

tukevan 

perustellun

suunnitelman.

Oppilas osaa 

kuvata ja 

arvioida 

yhteiskunnan 

erilaisia 

terveyspalveluja 

ja miten niitä voi 

hyödyntää 

asianmukaisesti 

eri tilanteissa.

Opetuksen 

tavoite

Sisältöalueet Opetuksen 

tavoitteista 

johdetut 

oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9

T11 

ohjata 

oppilasta 

ymmärtämään 

ja arvioimaan 

perheen ja 

omaan 

elämänpiiriin 

kuuluvien 

ihmisten ja 

yhteisöjen 

edustamia 

terveyskäsityks

iä, 

tunnistamaan 

niiden 

merkitystä 

itselle sekä 

muodostamaa

n kuvaa itselle 

sopivista 

oppimisen 

keinoista.

S1–S3 Oppilas oppii 

tarkastelemaa

n perheen ja 

omaan 

elämänpiiriin 

kuuluvien

ihmisten ja 

yhteisöjen 

edustamia 

terveyskäsityks

iä, tunnistaa 

niiden 

merkitystä 

itselle sekä 

oppii 

muodostamaa

n kuvaa itselle 

sopivista 

oppimisen 

keinoista.

Terveyskäsi

tysten 

arviointi 

sekä 

oppimista 

edistävien 

tekijöiden 

hahmotta

minen

Oppilas osaa 

kuvata

esimerkin

avulla, miten 

perhe, 

lähiyhteisöt 

tai muut 

sosiaaliset 

yhteisöt 

vaikuttavat 

käsityksiin 

terveydestä.

Oppilas osaa 

nimetä omaa 

oppimistaan 

tukevan 

tekijän.

Oppilas osaa 

kuvata

esimerkkien

avulla, miten 

perhe, 

lähiyhteisöt tai 

muut sosiaaliset 

yhteisöt 

vaikuttavat 

käsityksiin 

terveydestä, sekä 

tunnistaa niiden 

vaikutuksen omiin 

terveyskäsityksiin.

Oppilas osaa 

nimetä omaa 

oppimistaan 

tukevia tekijöitä.

Oppilas osaa 

analysoida

asianmukaisten 

esimerkkien avulla, 

miten perhe, 

lähiyhteisöt ja 

muut sosiaaliset 

yhteisöt 

vaikuttavat 

käsityksiin 

terveydestä, sekä 

kuvata, mikä on 

niiden merkitys 

omille 

terveyskäsityksille.

Oppilas osaa 

kuvata omaa 

oppimistaan 

tukevia tekijöitä.

Oppilas osaa 

arvioida, miten 

perhe, 

lähiyhteisöt ja 

muut 

sosiaaliset 

yhteisöt 

vaikuttavat 

käsityksiin 

terveydestä, 

sekä arvioida

niiden 

merkitystä 

omille 

terveyskäsityksi

lle.

Oppilas osaa 

analysoida

omaa 

oppimistaan 

tukevia 

tekijöitä.
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Opetuksen 

tavoite

Sis.

alue

et

Oppimisen 

tavoitteet

Arvioinnin 

kohde 

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8 

Osaamisen kuvaus 

arvosanalle 9

T12 

tukea oppilaan 

valmiuksia 

arvioida 

kriittisesti 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyvää 

viestintää sekä 

eritellä yksilön 

oikeuksia, 

vastuita ja 

vaikuttamiskei

noja terveyttä 

ja 

turvallisuutta 

koskevissa 

asioissa 

omassa 

oppimisympäri

stössä ja 

lähiyhteisöissä

S3 Oppilas oppii 

arvioimaan 

kriittisesti 

terveyteen ja 

sairauteen 

liittyvää 

viestintää 

sekä oppii 

tarkastelema

an yksilön 

oikeuksia, 

vastuita ja 

vaikuttamiske

inoja 

terveyttä ja 

turvallisuutta 

koskevissa 

asioissa 

omassa 

oppimisympä

ristössä ja 

lähiyhteisöiss

ä.

Terveyteen 

liittyvän 

viestinnän 

arviointi 

sekä 

terveyteen 

ja 

turvallisuute

en 

vaikuttavien 

keinojen 

tunteminen

Oppilas osaa 

nimetä yksittäisen 

terveysviestinnän 

vaikutuskeinon tai 

luotettavuuteen 

vaikuttavan tekijän.

Oppilas osaa 

nimetä jonkin

elämäntapojen 

seurauksen

yhteiskunnalle tai 

ympäristön 

terveydelle tai 

turvallisuudelle.

Oppilas osaa 

nimetä jonkin 

keinon, miten 

terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikuttaa 

lähiyhteisössä.

Oppilas osaa 

analysoida 

ohjatusti 

terveyteen liittyvän 

viestinnän 

vaikutuskeinoja ja 

luotettavuutta.

Oppilas osaa 

kuvata

elämäntapojen 

seurauksia toisille 

ihmisille, 

yhteiskunnalle tai 

ympäristön 

terveydelle ja 

turvallisuudelle.

Oppilas osaa 

kuvata keinoja, 

miten terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikuttaa 

lähiyhteisössä.

Oppilas osaa 

analysoida

terveyteen 

liittyvän 

viestinnän 

vaikutuskeinoja ja 

luotettavuutta.

Oppilas osaa 

analysoida

elämäntapojen 

seurauksia toisille 

ihmisille, 

yhteiskunnalle ja 

ympäristön 

terveydelle ja 

turvallisuudelle.

Oppilas osaa 

analysoida

keinoja, joilla 

terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikuttaa 

lähiyhteisöissä.  

Oppilas osaa arvioida

terveyteen liittyvän 

viestinnän 

vaikutuskeinoja ja 

luotettavuutta.

Oppilas osaa arvioida 

ja perustella 

elämäntapojen 

seurauksia toisille 

ihmisille, 

yhteiskunnalle ja 

ympäristön 

terveydelle ja 

turvallisuudelle.

Oppilas osaa arvioida 

ja perustella keinoja, 

joilla lähiyhteisöjen ja 

ympäristön 

terveyteen ja 

turvallisuuteen 

voidaan vaikuttaa.


