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Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 3-6 

 

Uskonnon opetuksen tehtävänä on antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja katsomuksellinen yleissivistys. Opetus perehdyttää oppilaita 

opiskeltavaan uskontoon ja sen monimuotoisuuteen. Se tutustuttaa uskonto- ja katsomusperinteisiin Suomessa sekä uskontoihin ja 

katsomuksiin muualla maailmassa. Oppiaine edistää uskonnon ja kulttuurin välisen suhteen ymmärtämistä sekä uskontojen ja 

katsomusten monilukutaitoa. Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. 

Oppilaita ohjataan kriittiseen ajatteluun sekä tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia eri näkökulmista. Opetuksessa pohditaan uskon ja 

tiedon suhdetta sekä uskonnoille ominaista kieltä, symboliikkaa ja käsitteistöä. Uskonnon opetus antaa valmiuksia uskontojen ja 

katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetus kannustaa oppilaita kunnioittamaan elämää, 

ihmisarvoa sekä omaa ja toisen pyhää. 

  

Opetuksessa tutustutaan opiskeltavan uskonnon ja muiden uskontojen sekä katsomusten eettiseen ajatteluun ja rohkaistaan oppilaita 

pohtimaan omakohtaisesti eettisiä kysymyksiä. Opetus tukee oppilaan itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen 

kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaalle aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja 

maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen yhteiskunnan 

vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

 

Vuosiluokilla 3-6 uskonnon opetuksessa laajennetaan ja syvennetään oman uskonnon perustietoja. Opetuksessa perehdytään 

opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeiseen oppiin, eettisiin periaatteisiin, rituaaleihin ja tapoihin.  Oppilaita 

kannustetaan ihmettelyyn ja kyselyyn. Opetuksessa tutustutaan Suomen ja Euroopan uskonnollisiin juuriin sekä uskonnolliseen ja 

katsomukselliseen elämään nyky-Suomessa ja Euroopassa. Oppilaat harjaannuttavat medialukutaitoaan ja heitä ohjataan arvioimaan ja 

käyttämään eri lähteistä etsimäänsä tietoa sekä hyödyntämään sitä eri tilanteissa. 

Opetuksessa käsitellään lasten oikeuksia ja yksilön vastuuta omista teoistaan. Opetuksessa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja 

sekä tuetaan oppilaita muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiä. Oppilaita rohkaistaan ystävyyteen, myönteisen luokka- ja 

kouluyhteisön rakentamiseen sekä toimimaan syrjintää vastaan. 

 



Ev.lut. uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 3-6 

 

Asioita tarkastellaan kerronnallisuuden, draaman, kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on 

opittavien asioiden alustava käsitteellistäminen. Uskonnon opetuksessa käytetään sisältöjen oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia 

siten, että oppilaiden oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa korostetaan kiireettömyyttä ja keskustelua. Opetuksessa 

voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös 

oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Tavoitteena on ilmentää koulussa edustettujen uskontojen ja katsomusten 

moninaisuutta kunnioittavasti.  

 

Oppimisympäristöissä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä (esim. Google Apps for Education), sekä virtuaalisia 

oppimisympäristöjä.  Lisäksi lähiympäristöjen sakraalitilat antavat mahdollisuuden vierailuille ja tapakulttuurin opettelulle pyhissä 

paikoissa. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 3-6 

 

Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja 

katsomukselliset taustat ja kehittyvä kielitaito. Keskeisten käsitteiden ymmärtämistä tuetaan. Opetuksessa luodaan oppimista ja 

osallisuutta edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  

 

Uskonnossa korostuu peruskäsitteiden omaksuminen ja hallinta. Käsitteiden oppimiselle annetaan aikaa, sitä ohjataan ja tuetaan 

oppilaiden taitotaso huomioiden. 

 

Oppilaan oppimisen arviointi ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 3-6 

 

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja 

tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset 

kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen.   Tärkeää on niiden kautta 



osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.   

 

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon 

valtakunnallisia arviointikriteereitä.   

 

Uskonnossa hyödynnetään monipuolisia arviointimenetelmiä ja tuotoksia, kuten tavoitteenasettelua opetusjakson alussa ja itsearviointia 

jakson päätteeksi, vertaisarviointia projektien ja ryhmätöiden jälkeen, case-tyyppisten tehtävien ratkaisua ja niiden arviointia, 

lunttilappukokeita, kirjoitustehtäviä ja produktioita. Monipuolisissa näytöissä huomioidaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit. 

Tuntityöskentelyn osuus (esimerkiksi keskusteluun osallistuminen) arvosanan määräytymisessä otetaan huomioon osana 

opiskeluprosessia. 

 

 

Laaja-alainen osaaminen ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 3-6 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Uskonnossa harjoitellaan keskustelun ja kuuntelemisen taitoja, tiedonetsimistaitoja ja monipuolisten tekstien tulkitsemista. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Uskonnossa korostuu kulttuurinen lukutaito ja oman kulttuurin juurien ja nykytilan tuntemus, sekä erilaisten ihmisten kunnioittava 

kohtaaminen.  Lisäksi omien ajatusten rakentavaa ilmaisemista harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Uskonnossa käsitellään kehitysvaiheesta ja arkielämästä nousevia elämänkysymyksiä.  

 

 

 



Monilukutaito (L4) 

Uskonnossa harjoitellaan monipuolisesti tekstien, kuvien, tilastojen ja symbolien lukemista, analysoidaan erilaisia vaikuttamisen keinoja 

ja harjoitellaan tekstien, kuvien ja monimediaisten tuotosten tekemistä.  

 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään tiedon etsimisessä, oppimisen arvioinnissa ja monipuolisten tuotosten laatimisessa. 

 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Uskonto kannustaa vastuulliseen ja rehelliseen elämäntapaan ja antaa välineitä uskontosensitiiviseen ihmisten ja kulttuurien 

kohtaamiseen myös työelämässä. 

 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Uskonto selkiyttää omaa arvopohjaa, auttaa suhtautumaan kriittisesti elämää tuhoaviin ilmiöihin sekä antaa välineitä eettisesti kestäviin 

ratkaisuihin. Uskonnossa käsitellään ihmisarvoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä. 

 

 

Ev.lut. uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia. Sisältöjen valinnassa 

huomioidaan kristinuskon moninaisuus ja erityisesti protestanttisuus osana kristinuskoa. Opetuksessa tutustutaan Martin Lutherin ja 

Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina. Perehdytään luterilaisuuden oppiin, sakramentteihin, rukouksiin, 

jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan. Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana, sen erilaisia tyylilajeja sekä 

uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja vertauskuvallisuutta. Opetuksessa perehdytään Jeesuksen elämään, opetuksiin ja merki tykseen 

kristinuskossa. Pohditaan Paavalin ja varhaisen kristillisyyden merkitystä kristinuskon kehittymiselle maailmanuskonnoksi. Tutustutaan 

Raamatun keskeisten kertomusten vuorovaikutukseen taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa sekä tarkastellaan kristinuskon näkymistä 

populaarikulttuurissa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta, elämänkaaren kristillisistä rituaaleista sekä niihin l iittyvästä 

moninaisesta tapakulttuurista. Tutustutaan syvällisemmin kirkkoon uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään 

symboliikkaan. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.   



 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä. Tutustutaan alustavasti 

juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia yhdistäviin profeettoihin, pyhiin paikkoihin ja kertomuksiin sekä Jeesuksen asemaan näissä 

uskonnoissa. Tärkeinä tarkastelun kohteina ovat koulun lähialueilla vaikuttavat uskonnolliset yhteisöt. Opetuksessa tutkitaan Suomen ja 

Euroopan uskonnollista ja katsomuksellista nykytilaa ja sen taustaa sekä uskonnottomuutta. Alustavasti tutustutaan ekumeniaan ja 

uskontodialogiin sekä tarkastellaan uskontoja mediasta ja populaarikulttuurista otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä.  

 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon tärkeimpiä eettisiä ohjeita: Kultaista sääntöä, rakkauden kaksoiskäskyä ja 

kymmentä käskyä. Pohditaan Kultaisen säännön etiikkaa kristinuskossa ja eri uskonnoissa. Opetuksessa käsitellään keskeisiä 

elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta ja Uudesta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Tärkeitä sisältöjä ovat 

ihmisoikeusetiikka, YK:n Lapsen oikeuksien sopimus sekä ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohditaan oppilaan 

omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, 

itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen 

keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 

 

Vuosiluokka 3 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

 

3 

 

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

S1 Vanhan testamentin keskeiset 
kertomukset. 
 

L1 Uskonnon sanallista arviota tai 

arvosanaa antaessaan opettaja 

arvioi oppilaan osaamista 

suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa 



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

S1, S2, 

S3 

Tapakulttuuri ja käyttäytyminen 
kirkollisissa toimituksissa ja pyhissä 
paikoissa, erityisesti luterilaisessa 
kirkkotilassa. 
 

L2, L5, 
L6 

asetettuihin tavoitteisiin. 

T1: Oppilas osaa nimetä ja 

kuvata Vanhan testamentin 

keskeisiä sisältöjä. 

T7: Oppilas tietää, miten 

luterilaisessa kirkkotilassa 

käyttäydytään ja pyrkii 

toimimaan kunnioittavasti ja 

asianmukaisesti uskonnollisissa 

paikoissa ja tilanteissa 

T8: Oppilas tunnistaa ja osaa 

nimetä Vanhan testamentin 

keskeisiä eettisiä opetuksia. 

T9: Oppilas osaa nimetä 

ihmisoikeuksia yksilön 

näkökulmasta. 

T10 ja 11: Oppilas osallistuu 

yhteiseen keskusteluun, osaa 

nimetä arkielämästä eettisiä 

valintatilanteita ja harjoittelee 

omien ajatusten ilmaisemista ja 

perustelemista. Hän harjoittelee 

soveltamaan Vanhan 

T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eettisiin 
opetuksiin 
 

S1, S2, 

S3 

Vanhan testamentin eettiset 
opetukset, esimerkiksi 10 käskyä. 
 

 L7 

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

S2, S3 Lasten oikeudet, esimerkiksi lapsen 
oikeus lepoon, harrastuksiin ja 
koulunkäyntiin. 
 

 L2 

T10 ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään valintoja  

S2, S3 Ajankohtaiset ja kehitysvaiheeseen 
sopivat eettiset kysymykset ja 
elämänkysymykset. 
 

L1, L3, 
L6 

 T11 luoda oppilaalle 

mahdollisuuksia keskustella 

eettisistä kysymyksistä, 

ilmaista rakentavasti 

ajatuksiaan ja tunteitaan sekä 

harjoitella perustelemaan omia 

näkemyksiään 

S1, S2, 

S3 

 L1, L4, 
L6, L7 



 T12 auttaa ja tukea oppilasta 

muodostamaan ja 

vahvistamaan myönteistä 

maailmankatsomusta, 

itsetuntoa ja luottamusta 

elämään 

S3  L1 testamentin periaatteita omassa 

pohdinnassaan. 

 

Vuosiluokka 4 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

4 

 

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

S1 Uuden testamentin keskeinen sisältö, 
erityisesti Jeesuksen elämänvaiheet 
ja opetukset. 
 

 

 L1 Uskonnon sanallista arviota tai 

arvosanaa antaessaan opettaja 

arvioi oppilaan osaamista 

suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

T1: Oppilas osaa nimetä ja 

kuvata  Uudentestamentin 

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

S1 Kirkolliset toimitukset luterilaisessa 
kirkossa. 
 

L1, L2 



T3 auttaa oppilasta 
tunnistamaan uskonnollisen 
kielen erityispiirteitä ja 
vertauskuvallisuutta 
 

S1, S2 Raamatun kertomusten 
pohdintakysymykset (esimerkiksi 
tunnusteot ja vertaukset). 

L2, L3, 

L4 

 

 

keskeisiä sisältöjä. 

T2: Oppilas osaa kertoa 

esimerkkien avulla kirkollisista 

toimituksista ja tapakulttuurista. 

T3: Oppilas tuntee keskeisiä 

Uuden testamentin vertauksia ja 

tunnustekoja ja osaa pohtia 

niiden erityispiirteitä. 

T7: Oppilas tietää, miten 

erilaisissa pyhissä paikoissa 

käyttäydytään ja pyrkii 

toimimaan kunnioittavasti ja 

asianmukaisesti uskonnollisissa 

paikoissa ja tilanteissa 

T8: Oppilas tunnistaa ja osaa 

nimetä Uuden testamentin 

keskeisiä eettisiä opetuksia. 

T10 ja 11: Oppilas osallistuu 

yhteiseen keskusteluun, osaa 

nimetä arkielämästä eettisiä 

valintatilanteita ja harjoittelee 

omien ajatusten ilmaisemista ja 

perustelemista. Hän harjoittelee 

soveltamaan Uuden testamentin 

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

S1, S2, 

S3 

Tapakulttuuri ja käyttäytyminen 
kirkollisissa toimituksissa ja pyhissä 
paikoissa (esim. luterilainen, 
ortodoksinen, katolinen kirkkotila sekä 
vapaiden suuntien kokoontumispaikat 
ja juutalaisuuden / islamin 
rukoushuoneet). 

L2, L5, 
L6 

 T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eettisiin 
opetuksiin 
 

S1, S2, 

S3 

Uuden testamentin eettiset opetukset, 
kuten Vuorisaarna, kultainen sääntö ja 
rakkauden kaksoiskäsky. 
 

L7 

 T10 ohjata oppilasta 
arvioimaan tekemiään valintoja  

S2, S3 Ajankohtaiset ja kehitysvaiheeseen 
sopivat eettiset kysymykset ja 
elämänkysymykset. 
 

L1, L3, 
L6 

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

S1, S2, 

S3 

 L1, L4, 
L6, L7 



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

S3  L1 periaatteita omassa 

pohdinnassaan. 

 

 

Vuosiluokka 5 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

5 

 

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

S1, S2, 
S3 

Raamatun käyttöön tutustuminen, 
uskon ja tiedon suhde 
 

 

L4, L5, 
L6 

Uskonnon sanallista arviota tai 

arvosanaa antaessaan opettaja 

arvioi oppilaan osaamista 

suhteessa paikallisessa 

opetussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

T4: Oppilas harjoittelee 

Raamatun käyttöä ja osaa 

pohtia uskon ja tiedon välistä 

suhdetta. 

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

S1, S2 Kristinuskon synty ja Paavali. 
Kirkkohistorian päälinjat ja 
kristinuskon leviäminen Eurooppaan. 
Euroopan uskonnollisuus nykyaikana 
ja merkittävät uskonnolliset 
rakennukset Euroopassa. 
 

L1, L2 



T6 ohjata oppilas tutustumaan 
juutalaisuuteen, kristinuskoon 
ja islamiin ja niiden 
vaikutukseen ja historiaan 
Euroopassa  
 

S2, S3 Juutalaisuuden, islamin ja kristinuskon 
yhteiset piirteet ja tärkeimmät 
kalenterijuhlat. 
 

L2 T5: Oppilas osaa kuvata 

kristinuskon syntyhistoriaa ja 

eurooppalaisen 

uskonnollisuuden juuria 

pääpiirteissään. 

T6: Oppilas osaa kuvata 

juutalaisuuden, kristinuskon ja 

islamin pääpiirteitä. 

T7: Oppilas tietää, miten 

erilaisissa pyhissä paikoissa 

käyttäydytään ja pyrkii 

toimimaan kunnioittavasti ja 

asianmukaisesti uskonnollisissa 

paikoissa ja tilanteissa. Hän 

osaa suhtautua kunnioittavasti 

eritavoin ajatteleviin ihmisiin.  

Oppilas osaa nimetä eri 

uskontojen symboleita. 

T8: Oppilas tunnistaa ja osaa 

nimetä Paavalin keskeisiä 

eettisiä opetuksia. 

T10 ja 11: Oppilas osallistuu 

yhteiseen keskusteluun, osaa 

nimetä arkielämästä eettisiä 

valintatilanteita ja harjoittelee 

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

S1, S2, 
S3 

Eritavalla uskovien ja ajattelevien 
kunnioittaminen sekä tapakulttuuri ja 
käyttäytyminen erilaisissa pyhissä 
paikoissa. Symboliikka eri 
uskonnoissa. 
 

L2, L5, 
L6 

 T8 ohjata oppilas perehtymään 
opiskeltavan uskonnon eettisiin 
opetuksiin 
 

S1, S2, 
S3 

Paavalin opetukset. 
 

L7 

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

S2, S3 
            

Ajankohtaiset ja kehitysvaiheeseen 
sopivat eettiset kysymykset ja 
elämänkysymykset. 
 

L1, L3, 
L6 

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

S1, S2, 
S3 

 L1, L4, 
L6, L7 



näkemyksiään 
 

omien ajatusten ilmaisemista ja 

perustelemista. Hän harjoittelee 

soveltamaan Paavalin opetusten 

periaatteita omassa 

pohdinnassaan. 

 

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

S3  L1 

 

 

Vuosiluokka 6 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

 

6 

 

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

S1, S2 Suomen uskonnollisuuden juuret ja 
nykytila. Reformaatio. Raamatun 
vaikutus taiteeseen ja 
populaarikulttuuriin. 
 

L1, L2 Uskonnon sanallista arviota 

tai arvosanaa antaessaan 

opettaja arvioi oppilaan 

osaamista suhteessa 

paikallisessa 

opetussuunnitelmassa 

asetettuihin tavoitteisiin.  

 

Määritellessään osaamisen 

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

S1, S2, 

S3 

Eritavalla uskovien ja ajattelevien 
kunnioittaminen sekä tapakulttuuri ja 
käyttäytyminen erilaisissa pyhissä 
paikoissa. 

L2, L5, L6 



tilanteissa. 
 

 tasoa 6. vuosiluokan 

lukuvuositodistusta varten 

opettaja käyttää uskonnon 

valtakunnallisia 

arviointikriteereitä, katso 

erillinen taulukko.   

 

 

 

 

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

S1, S2, 

S3 

Eri uskonnoille yhteisiä eettisiä 
periaatteita ja opetuksia. 
 

L7 

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

S2, S3 Globaali oikeudenmukaisuus. 
Lasten oikeuksien sopimus. 
 

L2 

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

S2, S3 Ajankohtaiset ja kehitysvaiheeseen 
sopivat eettiset kysymykset ja 
elämänkysymykset. 
 

L1, L3, L6 

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

S1, S2, 

S3 

 L1, L4, L6, 
L7 



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

S3  L1 

 

 

 

Uskonnon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten 

 

Tavoitteet 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin 
kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä / arvosanan kahdeksan osaaminen 

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

S1 Uskontoa 
koskevan tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito 

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan uskonnon lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.  
 

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

S1 Uskontoa 
koskevan tiedon 
hallitseminen, 
uskonnon 
monilukutaito 

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla opiskeltavan 
uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä 
paikoista sekä kuvata niiden merkitystä. 

T3 auttaa oppilasta tunnistamaan 
uskonnollisen kielen erityispiirteitä ja 

S1, S2 Uskonnon kielen 
ja symbolien 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kielestä ja 
sen vertauskuvallisuudesta  



vertauskuvallisuutta analysointi 

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

S1, S2, 
S3 

Oppimaan 
oppimisen taidot 
uskonnon 
opiskelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas 
harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotettavuutta ja 
objektiivisuutta. 

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

S1, S2 Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskuntien 
kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa antaa niistä 
esimerkkejä.  
Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen 
uskonnollisuuden juuria pääpiirteissään. 

T6 ohjata oppilas tutustumaan 
juutalaisuuteen, kristinuskoon ja 
islamiin ja niiden vaikutukseen ja 
historiaan Euroopassa 

S2, S3 Uskontoa ja 
kulttuuria 
koskeva tieto 

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin 
pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet.  

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

S1, S2, 
S3 

Uskonnon 
monilukutaito 

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan 
asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnollisissa 
tilanteissa ja paikoissa. 

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

S1, S2, 
S3 

Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä opiskeltavan uskonnon 
eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviä 
eettisiä periaatteita.  

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

S2, S3 Ihmisoikeus-
etiikka 
 

Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 
keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä 
ihmisoikeuksista. 



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

S2, S3 
            

Eettinen 
pohdinta    

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän 
tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa 
opiskelemansa uskonnon eettisiä periaatteita omassa 
pohdinnassaan.  

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

S1, S2, 
S3 

Ajattelun ja 
vuoro-
vaikutuksen 
taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuunnella 
toisia ja ilmaista itseään. 

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

S3  Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilaita ohjataan 
pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

 

 

 

 


