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Maantieto 
Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi maantiedossa vuosiluokilla 7–9   

 

Maantiedon opetuksessa kannustava ja rakentava palaute eli formatiivinen arviointi tukee opintojen aikana oppilaiden motivaation rakentumista, tutkimus-

taitojen kehittymistä sekä auttaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta 

suhteessa asetettuihin maantiedon tavoitteisiin. Palautteen avulla oppilaita rohkaistaan toimimaan aktiivisesti ja vastuullisesti omassa lähiympäristössä ja 

soveltamaan käytännössä oppimaansa tietoa. Maantiedon summatiivisessa arvioinnissa oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa osaamistaan monipuoli-

sesti. Arviointi kohdistuu sekä oppilaiden tiedolliseen osaamiseen että maantiedon taitoihin, kuten geomediataitoihin ja tiedon kriittiseen arviointitaitoon. 

Lisäksi arvioidaan taitoa käyttää maantiedolle ominaista välineistöä sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Arvioinnin ja palautteen tehtävänä on osaltaan kehit-

tää jokaisen oppilaan työskentelytaitoja.   

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona maantiedon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa opetussuun-

nitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun päättyessä saavutta-

nut maantiedon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa mää-

ritellyt maantiedon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikalli-

sessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on maantiedon tavoitteiden ja kriteerien perusteella muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut 

oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. 

Arvosanojen 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan maantiedon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin 

päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen 

jonkin muun tavoitteen osalta. Työskentelyn arviointi sisältyy maantiedon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan.  

 

Maantiedossa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla oppimäärän päättövaiheeseen saakka. Oppilaan työskentelyn ohjaamisella maantie-

dossa tarkoitetaan esimerkiksi suullisten lisäohjeiden antamista, ohjaavien kysymysten esittämistä, välineillä havainnollistamista tai vastaavien esimerkkien 

antamista työskentelyn aikana. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin.  
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Opetuksen ta-

voite 

Sisältöalueet Opetuksen ta-

voitteista johde-

tut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

5  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

7  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

8  

Osaamisen ku-

vaus arvosanalle 

9 

Maantieteellinen tieto ja ymmärrys 

T1 tukea oppi-

laan jäsentyneen 

karttakuvan ra-

kentumista maa-

pallosta 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

hahmottamaan 

maapallon kart-

takuvan ja sen 

peruspiirteet.  

Hän oppii kes-

keisten kohtei-

den sijainnin ja 

nimistön. 

 

Maapallon kart-

takuvan hahmot-

taminen ja kes-

keisen paikanni-

mistön tuntemi-

nen 

Oppilas osaa ker-

toa maanosan ja 

valtion eron.  

 

Oppilas nimeää 

kartalta valtame-

ret ja maanosat. 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin 

kaupunkeja ja 

keskeisimpiä 

kohteita Suo-

mesta sekä valti-

oita Euroopasta 

ja muualta maail-

masta sekä tietää 

nimeämiensä 

kohteiden ja val-

tioiden sijainnin. 

Oppilas osaa 

maapallon kart-

takuvan perus-

piirteet, kuten 

vuoristoja, niemi-

maita, salmia ja 

merialueita, sekä 

tietää keskeisten 

kohteiden sijain-

nin ja nimistön. 

 

Oppilas osaa 

käyttää karttaku-

van peruspiirteitä 

tarkoituksenmu-

kaisesti, kuten 

soveltaa kohtei-

den sijaintia ja ni-

mistöä maantie-

teellisten ilmiöi-

den kuvailussa ja 

selittämisessä.  

 

T2 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

luonnonmaan-

tieteellisiä ilmi-

öitä ja vertaile-

maan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla 

S1–S4, S6 Oppilas oppii 

luonnonmaantie-

teellisten ilmiöi-

den vaikutuksia.  

Hän oppii tunnis-

tamaan ja kuvai-

lemaan luonnon-

maisemia Suo-

messa ja muualla 

maapallolla. 

Luonnonmaan-

tieteellisten ilmi-

öiden tuntemus 

Oppilas osaa an-

taa esimerkkejä 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamista il-

miöistä.  

 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

maisemia. 

Oppilas osaa ker-

toa maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mista ilmiöistä 

esimerkkien 

avulla. 

 

Oppilas osaa se-

littää maapallon 

muodon ja liik-

keiden aiheutta-

mia ilmiöitä esi-

merkkien avulla.  

 

Oppilas nimeää 

ja sijoittaa kar-

talle 

Oppilas ymmär-

tää Maan plane-

taarisuuden sekä 

osaa selittää 

maapallon muo-

don ja liikkeiden 

aiheuttamia ilmi-

öitä ja kertoa mi-

ten ne 
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Oppilas nimeää 

lämpövyöhyk-

keet. 

 

Oppilas nimeää 

ja antaa esimerk-

kejä joistakin il-

masto- ja kasvilli-

suusalueista.  

  

Oppilas tunnistaa 

ja kuvailee luon-

nonmaisemia 

Suomessa ja 

maapallolla. 

 

keskeisimmät 

maapallon il-

masto- ja kasvilli-

suusalueet 

ja kertoo joitakin 

niiden syntyyn 

vaikuttavia teki-

jöitä.  

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneista teki-

jöistä Suomessa 

ja maapallolla. 

vaikuttavat ihmi-

sen toimintaan.  

 

Oppilas osaa ver-

tailla maapallon 

keskeisimpiä il-

masto- ja kasvilli-

suusalueita ja se-

littää niiden syn-

tyyn vaikuttavia 

tekijöitä.  

 

Oppilas selittää 

luonnonmaise-

mien syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä Suomessa ja 

maapallolla. 

T3 ohjata oppi-

lasta tutkimaan 

ihmismaantie-

teellisiä ilmiöitä 

ja kulttuurimai-

semia sekä ym-

märtämään eri-

laisia kulttuureja, 

elinkeinoja ja ih-

misten elämää 

S1–S6 Oppilas oppii ih-

mismaantieteel-

listen ilmiöiden 

vaikutuksia. Hän 

oppii kulttuurien 

piirteiden ja kult-

tuurimaisemien 

vaihtelua Suo-

messa ja maapal-

lon eri alueilla. 

Ihmismaantie-

teellisten ilmiöi-

den tuntemus 

Oppilas osaa ni-

metä joitakin ih-

mismaantieteelli-

siä ilmiötä, kuten 

väestö, elinkei-

not, liikenne-

muodot ja mat-

kailu Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

Oppilas osaa ni-

metä ja antaa 

esimerkkejä ih-

mismaantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa.  

 

Oppilas osaa ker-

toa ihmismaan-

tieteellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-

massa. 

 

Oppilas kertoo, 

millaiset tekijät 

vaikuttavat 

Oppilas osaa se-

littää erilaisista 

ihmismaantie-

teellisistä ilmi-

öistä Suomessa 

ja muualla maail-

massa ja perus-

tella syntyyn vai-

kuttaneita teki-

jöitä. 
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Suomessa ja 

maapallon eri 

alueilla 

 

 

Oppilas nimeää 

joitakin tekijöitä, 

jotka vaikuttavat 

kulttuurien piir-

teisiin. 

 

Oppilas kuvailee 

erilaisia kulttuuri-

maisemia. 

 

 

 

kulttuurien piir-

teisiin eri alueilla. 

 

Oppilas vertailee 

kulttuurimaise-

mia eri alueilla. 

 

 

 

 

Oppilas kuvailee 

kulttuurien piir-

teiden vaihtelua 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

 

Oppilas selittää, 

mitkä tekijät vai-

kuttavat kulttuu-

rimaisemien syn-

tyyn Suomessa ja 

muualla maail-

massa. 

T4 kannustaa op-

pilasta pohti-

maan ihmisen 

toiminnan ja 

luonnonympäris-

tön välistä vuo-

rovaikutusta 

sekä ymmärtä-

mään luonnon-

varojen kestävän 

käytön merkitys 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ih-

misen toiminnan 

ja luonnonympä-

ristön välistä 

vuorovaikutusta.  

 

Oppilas ymmär-

tää luonnonvaro-

jen kestävän käy-

tön merkityksen. 

Luonnon ja ihmi-

sen toiminnan 

välisen vuorovai-

kutuksen ymmär-

täminen sekä 

luonnonvarojen 

kestävä käyttö 

Oppilas osaa tun-

nistaa, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan, kuten elin-

keinoihin. 

 

Oppilas nimeää 

erilaisia luonnon-

varoja. 

Oppilas osaa ku-

vailla, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimin-

taan.  

 

Oppilas luokitte-

lee luonnonva-

roja niiden kestä-

vyyden näkökul-

masta.  

Oppilas osaa ker-

toa, miten luon-

nonympäristö 

vaikuttaa ihmi-

sen toimintaan 

Suomessa ja eri 

puolilla maapal-

loa. 

 

Oppilas kertoo, 

miksi luonnonva-

rojen kestävä 

Oppilas osaa se-

littää, miten 

luonnonympä-

ristö vaikuttaa ih-

misen toimintaan 

ja nimeää alueel-

lisia esimerkkejä 

niistä. 

 

Oppilas peruste-

lee, miten ihmi-

sen toiminta ai-

heuttaa erilaisia 
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käyttö on tär-

keää. 

ympäristöongel-

mia. 

 

Oppilas osaa se-

littää luonnonva-

rojen kestävän 

käytön ja ympä-

ristöongelmien 

suhteita ja perus-

tella luonnonvar-

jojen kestävän 

käytön merkityk-

sen. 

Maantieteelliset taidot 

T5 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellistä ajattelu-

taitoa sekä kykyä 

esittää maantie-

teellisiä kysy-

myksiä 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

ajattelutaitoja.  

 

Oppilas oppii 

esittämään 

maantieteellisiä 

kysymyksiä. 

Maantieteelli-

nen ajattelutaito 

 

 

Oppilas osaa ker-

toa keskeisten 

maantieteen pe-

ruskäsitteiden 

merkityksen. 

 

Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

 

Oppilas osaa 

määritellä maan-

tieteellisiä perus-

käsitteitä. 

 

Oppilas tunnistaa 

eri aluetasoja, 

kuten oma lä-

hiympäristö, 

kunta, Suomi, Eu-

rooppa ja koko 

maailma. 

 

Oppilas osaa ku-

vailla ilmiöitä 

käyttäen maan-

tieteen peruskä-

sitteitä. 

 

Oppilas kuvailee 

alueiden välisiä 

eroja joillakin 

aluetasoilla. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellisiä 

Oppilas osaa se-

littää ilmiöitä 

käyttämällä tar-

koituksenmukai-

sesti maantie-

teellisiä käsit-

teitä.  

 

Oppilas vertailee 

maantieteellisiä 

ilmiöitä eri alue-

tasoilla ja selittää 
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Oppilas kuvailee 

aluetta kartoista 

tai kuvista. 

 

Oppilas muodos-

taa tarkastelta-

vaan aihepiiriin 

liittyviä yksinker-

taisia maantie-

teellisiä kysymyk-

siä. 

 

 

kysymyksiä ja 

pohtii vastauksia 

niihin. 

syitä alueiden vä-

lisiin eroihin. 

 

Oppilas esittää 

perusteltuja 

maantieteellisiä 

kysymyksiä ja 

vastauksia niihin. 

 

 

T6 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään tilatajua 

sekä symbolei-

den, mittasuhtei-

den, suuntien ja 

etäisyyksien ym-

märrystä 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii so-

veltamaan kart-

tataitoja käytän-

nössä.  

 

Oppilas oppii 

käyttämään kar-

tan symboleja ja 

mittasuhteita 

sekä ottamaan 

suuntia ja mittaa-

maan etäisyyksiä. 

 

Tilatajun kehitty-

minen 

Oppilas osaa il-

mansuunnat. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää joita-

kin karttamerk-

kejä. 

 

Oppilas osaa il-

maista kohteen 

sijainnin ilman-

suuntien avulla. 

 

Oppilas tunnistaa 

ja nimeää kartta-

merkkejä. 

 

Oppilas mittaa ja-

namittakaavan 

avulla etäisyyk-

siä. 

Oppilas osaa 

suunnata maas-

tokartan todelli-

suuden mukai-

sesti ja liikkua 

maastossa kartan 

avulla. 

  

Oppilas mittaa 

suhdelukumitta-

kaavan avulla 

etäisyyksiä kar-

talla. 

Oppilas osaa 

käyttää tarkoi-

tuksenmukaisesti 

eri karttatyyp-

pejä sekä ilma- ja 

satelliittikuvia. 
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T7 ohjata oppi-

lasta harjaannut-

tamaan arkielä-

män geomedia-

taitoja sekä luke-

maan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

S1–S6 

 

Oppilas oppii 

geomediataitoja.  

 

Oppilas oppii lu-

kemaan, tulkitse-

maan ja laati-

maan karttoja ja 

muita malleja 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä 

Geomediataidot Oppilas osaa tun-

nistaa yksinker-

taisia asioita kar-

toilta, diagram-

meista ja kuvista.  

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja sekä kartta-

palveluja maan-

tieteellisistä ilmi-

öistä. 

 

Oppilas laatii yk-

sinkertaisia kart-

toja ja diagram-

meja. 

Oppilas osaa tul-

kita kuvia, dia-

grammeja, kart-

toja, karttapalve-

luja sekä muuta 

geomediaa 

maantieteelli-

sistä ilmiöistä.  

 

Oppilas laatii 

karttoja, dia-

grammeja sekä 

muita maantie-

teellisiä malleja. 

Oppilas osaa 

tehdä johtopää-

töksiä laatimis-

taan kartoista, 

diagrammeista, 

muusta geome-

dia-aineistosta 

sekä muista 

maantieteelli-

sistä malleista. 

T8 ohjata oppi-

lasta kehittä-

mään maantie-

teellisiä tutki-

mustaitoja 

  

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

maantieteellisiä 

tutkimustaitoja. 

Maantieteelliset 

tutkimustaidot 

Oppilas osallistuu 

pienimuotoisen 

tutkimuksen to-

teutukseen ja 

osaa kertoa, mitä 

tutkimuksessa on 

tehty. 

Oppilas osaa to-

teuttaa pieni-

muotoisen maan-

tieteellisen tutki-

muksen.  

 

Oppilas osaa va-

lita sopivan tavan 

tutkimustulosten 

esittämiseen. 

 

Oppilas osaa to-

teuttaa maantie-

teellisen tutki-

muksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa tutki-

mustuloksia geo-

median avulla 

sekä esittää tut-

kimustuloksia 

maantieteelle 

ominaisella ta-

valla. 

Oppilas osaa to-

teuttaa raken-

teeltaan selkeän 

maantieteellisen 

tutkimuksen. 

 

Oppilas havain-

nollistaa ja esit-

tää tuloksiaan 

monipuolisesti 

geomedian avulla 

ja liittää tutki-

mustulokset 
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osaksi maantie-

teellisiä ilmiöitä. 

T9 harjaannuttaa 

oppilasta havain-

noimaan ympä-

ristöä ja siinä ta-

pahtuvia muu-

toksia sekä akti-

voida oppilasta 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii ha-

vainnoimaan ym-

päristöä ja siinä 

tapahtuvia muu-

toksia erityisesti 

ilmastonmuu-

tosta ja luonnon 

monimuotoisuu-

den heikkene-

mistä.  

 

Oppilas oppii 

seuraamaan 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

omassa lähiym-

päristössä, Suo-

messa ja koko 

maailmassa. 

Ympäristöluku-

taito ja ympäris-

tön muutosten 

arvioiminen 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ohjatusti. 

 

Oppilas osaa tun-

nistaa ympäris-

tön muutoksia.  

 

 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin itsenäisesti 

ohjeen mukaan. 

 

Oppilas osaa ha-

vainnoida ympä-

ristön muutoksia, 

kuten ilmaston-

muutosta ja 

luonnon moni-

muotoisuuden 

heikkenemistä 

Suomessa ja 

muualla maail-

massa, ja antaa 

esimerkkejä 

näistä.  

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja opetta-

jan ohjaamana 

käsiteltävään il-

miöön. 

 

Oppilas osaa ker-

toa ympäristön 

muutoksista ja 

nimeää syitä kes-

keisimpiin ympä-

ristön muutok-

siin. 

 

Oppilas seuraa 

maantieteellisiin 

ilmiöihin liittyviä 

ajankohtaisia ta-

pahtumia ja selit-

tää joidenkin ta-

pahtumien taus-

toja. 

Oppilas osallistuu 

kenttätutkimuk-

siin ja kytkee ha-

vaintoja käsitel-

tävään ilmiöön. 

 

Oppilas osaa se-

littää syitä ympä-

ristön muutosten 

taustalla. 

 

Oppilas arvioi 

kriittisesti seu-

raamiensa maan-

tieteellisten ta-

pahtumien vaiku-

tuksia omassa lä-

hiympäristössä, 

Suomessa tai 

koko maail-

massa. 
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T10 tukea oppi-

lasta kehittä-

mään vuorovai-

kutus- ja ryhmä-

työtaitoja sekä 

argumentoi-

maan ja esittä-

mään selkeästi 

maantieteellistä 

tietoa 

S1–S6 

  

  

Oppilas oppii 

vuorovaikutus- ja 

ryhmätyötaitoja 

ja reflektoimaan 

omaa toimin-

taansa ryhmän 

jäsenenä. Hän 

oppii argumen-

toimaan ja esittä-

mään maantie-

teellistä tietoa 

selkeästi. 

Ryhmässä työs-

kentelyn, maan-

tieteellisen tie-

don esittämisen 

ja argumentoin-

nin taidot 

Oppilas osaa toi-

mia ohjatusti 

osana ryhmää.  

 

Oppilas erottaa 

toisistaan maan-

tieteellisen tie-

don ja mielipi-

teen. 

Oppilas osaa toi-

mia ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa omin sa-

noin. 

 

Oppilas kuunte-

lee toisten näke-

myksiä ja esittää 

omia näkemyksi-

ään maantieteel-

lisistä asioista. 

Oppilas osaa toi-

mia rakentavasti 

ryhmän jäse-

nenä. 

 

Oppilas esittää 

maantieteellistä 

tietoa oppiai-

neelle ominai-

sella tavalla. 

 

Oppilas esittää 

perusteluja 

omille näkemyk-

silleen maantie-

teellisistä asi-

oista. 

 

Oppilas osaa toi-

mia kannusta-

vana ryhmän jä-

senenä.  

 

Oppilas peruste-

lee esittämäänsä 

maantieteellistä 

tietoa. 

 

Oppilas peruste-

lee maantieteelli-

sen tiedon poh-

jalta johdonmu-

kaisesti omia nä-

kemyksiään 

maantieteelli-

sistä asioista. 

T11 ohjata oppi-

lasta vaalimaan 

luontoa, raken-

nettua ympäris-

töä ja niiden mo-

nimuotoisuutta 

sekä vahvistaa 

oppilaan osallis-

tumisen ja 

S1–S6 

  

Oppilas oppii 

osallistumisen ja 

vaikuttamisen 

taitoja eri alueta-

soilla. 

Osallistumis- ja 

vaikuttamistaito-

jen soveltaminen 

eri aluetasoilla. 

Oppilas osallistuu 

ohjatusti lähiym-

päristön vaalimi-

seen, kuten viih-

tyisyyden tai tur-

vallisuuden pa-

rantamiseen tai 

ympäristön mo-

nimuotoisuuden 

säilyttämiseen. 

Oppilas osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas antaa 

esimerkkejä ta-

voista osallistua 

ja vaikuttaa lä-

hiympäristöön, 

globaaleihin 

Oppilas osaa oh-

jatusti suunni-

tella ja osallistuu 

lähiympäristön 

vaalimiseen. 

 

Oppilas selittää, 

miten voi osallis-

tua ja vaikuttaa 

lähiympäristöön, 

Oppilas osaa 

suunnitella kei-

noja lähiympäris-

tön vaalimiseen 

ja toteuttaa 

niistä jonkin. 

 

Oppilas vertailee 

ja arvioi eri osal-

listumisen ja 



10 
 

vaikuttamisen 

taitoja 

ilmiöihin ja alu-

eellisiin kehitys-

kysymyksiin. 

 

 

globaaleihin ilmi-

öihin ja alueelli-

siin kehityskysy-

myksiin.  

 

vaikuttamisen ta-

poja lähiympäris-

töön, globaalei-

hin ilmiöihin ja 

alueellisiin kehi-

tyskysymyksiin. 

Maantiedon asenne- ja arvotavoitteet 

T12 tukea oppi-

lasta kasvamaan 

aktiiviseksi, vas-

tuullisesti toimi-

vaksi ja kestä-

vään elämänta-

paan sitoutu-

neeksi kansa-

laiseksi 

S1–S6 

 

Oppilas oppii kas-

vamaan aktii-

viseksi, vastuulli-

sesti toimivaksi ja 

kestävään elä-

mäntapaan sitou-

tuneeksi kansa-

laiseksi. 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 

   

T13 ohjata oppi-

lasta arvosta-

maan alueellista 

identiteettiään 

sekä luonnon, ih-

mistoiminnan ja 

kulttuurien mo-

ninaisuutta ja 

kunnioittamaan 

ihmisoikeuksia 

S1–S6 

 

Oppilas oppii ar-

vostamaan alu-

eellista identi-

teettiään sekä 

luonnon, ihmis-

toiminnan ja 

kulttuurien moni-

naisuutta ja kun-

nioittamaan ih-

misoikeuksia 

 Ei käytetä arvo-

sanan muodostu-

misen perus-

teena. Oppilasta 

ohjataan pohti-

maan kokemuksi-

aan osana itsear-

viointia. 
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kaikkialla maail-

massa 

kaikkialla maail-

massa. 

 

 


