
EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO – VUOSILUOKAT 7-9 

 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 

 

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 oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen 

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

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

yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  

 

Vuosiluokilla 7-9 uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. 

Opetuksessa syvennetään ja rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista 

maailmassa. Opetuksessa tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan 

uskontojen yhteiskunnallista ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia 

teemoja tieteessä, mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa. Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä 

opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri 

uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin.  Opetuksessa pohditaan ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia 

eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun kohti aikuisuutta. 

 

 

 

 



 

Ev.lut. uskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

 

Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan 

kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen 

ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden 

oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta.  Opetuksessa 

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

oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. Oppimisympäristöissä hyödynnetään sähköisiä oppimisympäristöjä, kuten 

Google Apps for Education, sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Paikalliset kulttuurisesti arvokkaat oppimisympäristöt, kuten 

Olavinlinna, Riihisaari, Ihamaniemen luostari sekä Lintulan ja Valamon luostari antavat myös mahdollisuuden luokkahuoneen 

ulkopuoliseen opiskeluun.  

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ev.lut. uskonnossa vuosiluokilla 7-9 

 

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

katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito.  Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja 

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 7-9 

 

Arviointi perustuu työskentelyn havainnointiin ja keskusteluihin sekä oppilaiden monimuotoisten tuotosten tarkasteluun. Tuotosten 

sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita. Arviointi on monipuolista ja oppilaille annettava palaute ohjaavaa ja 

kannustavaa. Oppilaille annetaan säännöllisesti tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 

Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään arvioinnin tukena.  

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona oppiaineen opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena.  Päättöarvioinnilla 

määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen oppiaineessa kehittyy kumulatiivisesti 

oppilaiden ajattelun taitojen syventyessä. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki valtakunnalliset päättöarvioinnin 



kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle vastaava tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Oppilas saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin kriteerien määrittämää osaamista. Arvosanan kahdeksan tason ylittäminen joidenkin 

tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta. 

 

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

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

tutkielmia 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 7-9 

 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Uskonnossa harjoitellaan argumentaation ja retoriikan taitoja, tiedonetsimistaitoja ja monipuolisten tekstien tulkitsemista. 

 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Uskonnossa korostuu kulttuurinen lukutaito ja erilaisten ihmisten kunnioittava kohtaaminen.  Lisäksi omien ajatusten rakentavaa 

ilmaisemista harjoitellaan suullisesti ja kirjallisesti. 

 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Uskonnossa nivotaan käsiteltävät teoria-asiat osaksi arkielämästä nousevia elämänkysymyksiä. Oppilas ymmärtää terveen 

uskonnollisuuden sisältävän rakenteita, joiden puitteissa yksilö voi kokea omassa elämässään mielekkyyttä, tarkoitusta ja yhteisöllisyyttä 

ja osaa nimetä mielenterveydelle haitallisia uskonnollisuuden piirteitä. 

 

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 tiedonetsimisessä, 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 ja analysoidaan ihmisoikeusloukkausten syitä ja 

seurauksia. 

 

Ev.lut. uskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksen sisältöjen valinnassa keskeistä on kristinusko eri puolilla maailmaa, painottaen nykytilannetta. 

Opetuksessa tarkastellaan kristinuskon syntyä, leviämistä ja jakaantumista kirkkokunniksi. Perehdytään suurimpiin kristillisiin 

kirkkokuntiin: katolinen ja ortodoksinen kirkko sekä protestanttiset kirkot, erityisesti luterilainen kirkko. Opetuksessa perehdytään 

kirkkokuntien levinneisyyteen, keskeisiin opetuksiin. Tutkitaan Raamatun syntyhistoriaa, keskeistä sisältöä ja tulkintatapoja sekä 

uskonnon kulttuurivaikutuksia. Perehdytään syvemmin kristinuskoon Suomessa ja sen kulttuurivaikutuksiin. Jäsennetään omaa suhdetta 

luterilaisuuteen, suomalaisuuteen ja eurooppalaisuuteen. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan suurten maailmanuskontojen levinneisyyttä, perusopetuksia ja vaikutusta kulttuuriin 

eri puolilla maailmaa. Tutustutaan lisäksi luonnonuskontoihin ja uusiin uskonnollisiin liikkeisiin sekä uskonnottomuuteen 

elämänkatsomuksena. Uskontoja tarkastellaan tieteellisestä näkökulmasta ottaen huomioon uskonnon eri ulottuvuudet. Sisältöjen 

valinnassa otetaan huomioon uskon ja tiedon sekä uskonnollisen kielen ja tieteellisen kielen erottaminen, uskontokritiikki sekä uskontojen 

näkyminen kulttuurin eri osa-alueilla, mediassa, politiikassa, populaarikulttuurissa, taiteessa ja tapakulttuurissa. Syvennetään ekumenian 

sekä uskontojen ja katsomusten välisen dialogin ymmärtämistä osana uskontojen välistä toimintaa ja maailmanrauhaa. 

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa keskeistä on etiikan peruskäsitteiden tunteminen ja ymmärtäminen. Perehdytään syvällisemmin 

kristinuskon ja muiden uskontojen eettiseen opetukseen ja eri kristillisten kirkkojen eettisiin painotuksiin sekä Raamatun ja etiikan 

suhteeseen. Tutustutaan YK:n Yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen ja ihmisoikeusetiikkaan. Opetuksen sisällöiksi valitaan 

elämänkysymyksiin, suomalaiseen yhteiskuntaan, globaaliin vastuuseen sekä ympäristöön ja eläimiin liittyviä eettisiä kysymyksiä. 

Tarkastellaan eettisiä kysymyksiä mediasta otetuilla ajankohtaisilla esimerkeillä. Pohditaan omien valintojen eettisiä ulottuvuuksia ja 

niiden vaikutusta omaan ja toisten hyvinvointiin. 



Vuosiluokka 7 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

7 

 

T1 ohjata oppilasta 

havaitsemaan uskonnon ja 

kulttuurin vuorovaikutus 

sekä tunnistamaan 

uskontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S1 Raamatun kulttuurivaikutukset. 
Kirkkokuntien synty ja nykypäivä, 
erityisesti luterilainen, ortodoksinen ja 
katolinen kirkko. Kristilliset kirkot, 
herätysliikkeet ja vapaat suunnat 
Suomessa.  
 

L1 Arviointi perustuu työskentelyn 

havainnointiin ja keskusteluihin 

sekä oppilaiden monimuotoisten 

tuotosten tarkasteluun. 

Tuotosten sisällön lisäksi 

arvioidaan opiskeluprosessia ja 

työn eri vaiheita. Arviointi on 

monipuolista ja oppilaille 

annettava palaute ohjaavaa ja 

kannustavaa. Oppilaille 

annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään 

arvioinnin tukena.  

T1 ja T4: Oppilas tunnistaa ja 

osaa nimetä Raamatun 

kulttuurivaikutuksia. Hän osaa 

antaa esimerkkejä 

uskonnollisista aiheista 

mediassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa ja 

T2 ohjata oppilasta 
syventämään tietojaan 
opiskeltavasta uskonnosta 
ja sen vaikutuksista  
 

S1 Raamatun syntyhistoria, sisältö ja sanoma. 
Jeesuksen elämänvaiheet ja opetukset 
evankeliumeissa. Kristillisten kirkkojen 
levinneisyys ja keskeiset opetukset sekä 
vaikutus yhteiskunnissa. 
 

L2 

T4 ohjata oppilasta 
tuntemaan eri uskontojen 
ja katsomusten tapoja ja 
symboleita sekä 
tunnistamaan uskonnollisia 
aiheita mediassa, 
maailmanpolitiikassa, 
 taiteessa ja 
populaarikulttuurissa 
 

S1 Kristilliset symbolit. 
Kirkolliset juhlat ja niihin liittyvä 
tapakulttuuri kouluvuoden kulkuun sitoen. 
Kristillinen taide, erityisesti ikonit. 
Raamatun hyödyntäminen elokuvissa, 
musiikissa ja peleissä. 
Ajankohtaisia uskonnollisia aiheita 
tiedotusvälineistä . 
 

L2, L4, 

L6 

T5 ohjata oppilasta 
havaitsemaan ja 
arvioimaan erilaisia 

S1 Luomiskertomuksen ja luonnontieteen 
suhde. 
Raamatun tulkinnan tavat ja eri 

L1, L2, 

L4, L5, 



argumentaation tapoja 
sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 
 

kirjaryhmien käyttämät kirjallisen 
viestinnän keinot. 
 

L7 tunnistaa kristillisiä symboleita. 

Oppilas osaa nimetä tärkeimmät 

kristilliset kirkkokunnat, vapaat 

suunnat ja herätysliikkeet 

Suomessa.  

T2: Oppilas osaa kuvailla 

kristinuskon syntyhistoriaa ja 

vaikutusta. Hän tuntee 

Raamatun ja kristillisten 

kirkkojen perusopetukset. 

T5: Oppilas tunnistaa ja osaa 

antaa esimerkkejä erilaisista 

argumentaation tavoista 

Raamatun kirjaryhmissä. 

T7 ja T8: Oppilas pohtii 

ihmisyyteen kuuluvia 

elämänkysymyksiä ja osaa 

kertoa ajankohtaisista eettisistä 

kysymyksistä.  Oppilas osaa 

kuvata kristinuskon merkitystä 

osana yhteiskuntaa ja etiikkaa. 

 T7 auttaa oppilasta 
pohtimaan uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 
merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja 
ohjaajina 
 

S1 Kristillinen kirkko ja etiikka osana 
yhteiskuntaa. 
 

L5, L6 

 T8 rohkaista oppilasta 
pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 
 

S1 Ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä ja 
elämänkysymyksiä, jotka nousevat 
oppilaiden arjesta tai tiedotusvälineistä. 
 

L7 

 T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä ja 
vapaa-ajalla 
 

S1 Vierailut paikallisiin kristillisiin seurakuntiin, 
Olavinlinnaan, Riihisaareen ja lähiseudun 
luostareihin ja / tai vierailijat oppitunneilla. 
 

L6 

 

 

 

 



Vuosiluokka 8 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

 

8 

 

T1 ohjata oppilasta 

havaitsemaan uskonnon ja 

kulttuurin vuorovaikutus 

sekä tunnistamaan 

uskontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S2 Uskonto ilmiönä, uskontojen luokittelutavat 
ja uskonnon ulottuvuudet. Uskontojen 
maailmanlaajuinen levinneisyys. 
 

 

 Arviointi perustuu työskentelyn 

havainnointiin ja keskusteluihin 

sekä oppilaiden monimuotoisten 

tuotosten tarkasteluun. 

Tuotosten sisällön lisäksi 

arvioidaan opiskeluprosessia ja 

työn eri vaiheita. Arviointi on 

monipuolista ja oppilaille 

annettava palaute ohjaavaa ja 

kannustavaa. Oppilaille 

annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään 

arvioinnin tukena.  

T1: Oppilas osaa kuvata 

uskontojen luokittelua, 

levinneisyyttä ja ulottuvuuksia. 

T3: Oppilas osoittaa 

hallitsevansa perustiedot 

suurista maailmassa 

T3 ohjata oppilasta 
perehtymään uskontoihin 
ja katsomuksiin eri puolilla 
maailmaa sekä 
uskonnottomuuteen 
 

S2 Tärkeimmät maailmanuskonnot: 
juutalaisuus, islam, hindulaisuus, 
buddhalaisuus, Kiinan uskonnot ja Japanin 
uskonnot sekä luonnonuskonnot ja 
uususkonnot. Uskonnoton tapakulttuuri ja 
ateismi katsomuksena. 
 

 

T4 ohjata oppilasta 
tuntemaan eri uskontojen 
ja katsomusten tapoja ja 
symboleita sekä 
tunnistamaan uskonnollisia 
aiheita mediassa, 
maailmanpolitiikassa, 
taiteessa ja 
populaarikulttuurissa. 
 

S2 Ajankohtaisia uskontoaiheisia uutisia 
mediassa. Uskontojen juhlaperinteet 
kouluvuoden kulkuun sitoen. 
Maailmanuskontojen esiintyminen 
taiteissa. 
 

 

T8 rohkaista oppilasta 
pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia 

S2 Maailmanuskontojen eettiset opetukset ja 
ajankohtaisia eettisiä kysymyksiä, jotka 
nousevat oppilaiden arjesta tai 

 



elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 
 

tiedotusvälineistä. 
 

vaikuttavista uskonnoista ja 

uskonnottomuudesta. Hän osaa 

kuvailla uskonnoissa ja 

katsomuksissa vallitsevaa 

moninaisuutta. 

T4: Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä uskonnollisista 

aiheista mediassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa ja 

tunnistaa maailmanuskontojen 

symboleita ja juhlia. 

T8 ja 9: Oppilas pohtii 

ihmisyyteen kuuluvia 

elämänkysymyksiä ja osaa 

kertoa ajankohtaisista eettisistä 

kysymyksistä.  Oppilas osaa 

kuvata uskontojen eettisiä 

periaatteita ja harjoittelee niiden 

soveltamista omaan 

pohdintaansa. 

 T9 innostaa oppilasta 
tutkimaan omien 
valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja 
kannustaa kestävään 
elämäntapaan 
 

S2 Globaali etiikka ja maailmanuskontoja 
yhdistävät ja erottavat eettiset periaatteet. 
 

 

 T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä ja 
vapaa-ajalla 
 

S2 Vierailut paikallisissa ei-kristillisissä 
seurakunnissa ja/tai vierailijat 
oppitunneilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vuosiluokka 9 – ev.lut. uskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

oppiminen 

Arviointi 

 

9 

 

T4 ohjata oppilasta 
tuntemaan eri uskontojen 
ja katsomusten tapoja ja 
symboleita sekä 
tunnistamaan uskonnollisia 
aiheita mediassa, 
maailmanpolitiikassa, taite
essa ja 
populaarikulttuurissa 
 

S3 Ajankohtaisia uskonnollisia aiheita 
tiedotusvälineistä . 
 

L2, L4, L6 Arviointi perustuu 

työskentelyn havainnointiin ja 

keskusteluihin sekä 

oppilaiden monimuotoisten 

tuotosten tarkasteluun. 

Tuotosten sisällön lisäksi 

arvioidaan opiskeluprosessia 

ja työn eri vaiheita. Arviointi 

on monipuolista ja oppilaille 

annettava palaute ohjaavaa 

ja kannustavaa. Oppilaille 

annetaan säännöllisesti tietoa 

oppimisen edistymisestä ja 

suoriutumisesta suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin. 

Oppilaiden itsearviointia ja 

vertaispalautetta käytetään 

arvioinnin tukena.  

Päättöarvioinnilla 

määritellään, miten oppilas 

on opiskelun päättyessä 

saavuttanut uskonnon 

oppimäärän tavoitteet. 

Päättöarvosana 

T5 ohjata oppilasta 
havaitsemaan ja 
arvioimaan erilaisia 
argumentaation tapoja 
sekä uskonnon ja tieteen 
kielen välisiä eroja 
 

S3 Eettisten kysymysten ja 

elämänkysymysten argumentaatioon ja 

retoriikkaan perehtyminen ja 

harjoitteleminen 

L1, L2, L4, 

L5, L7 

T6 ohjata oppilasta 
perehtymään eettisen 
ajattelun keskeisiin 
käsitteisiin, ihmisoikeuksiin 
sekä opiskeltavan 
uskonnon ja muiden 
uskontojen ja katsomusten 
eettisiin periaatteisiin 

S3 Keskeiset etiikan käsitteet ja 
ihmisoikeussopimusten sisältö. Moraalin 
kehittymisen vaiheet keskeisimpien 
teorioiden mukaan. Etiikan teoriat 
arkipäivän elämänkysymyksiin 
yhdistettynä. 
 

L2, L7 

T7 auttaa oppilasta 
pohtimaan uskontojen ja 
katsomusten 
maailmanlaajuista 

S3 Kristillinen ihmiskäsitys ja muita 
ihmiskäsityksiä. Kristillisen etiikan 
perusdokumentit (10 käskyä, kultainen 
sääntö, rakkauden kaksoiskäsky, VT:n 

L5, L6 



merkitystä ihmisten 
valintojen perusteina ja 
ohjaajina 
 

profeettojen opetukset, Vuorisaarna, UT:n 
kirjeiden opetukset ja kristillinen traditio, 
kuten Katekismus) ja niiden sisältö. 
Yhteiskunnalliset arvot Suomessa ja 
maailmalla ja niiden suhde yhteiskunnan 
uskonnolliseen tilanteeseen. 
 

muodostetaan 

suhteuttamalla oppilaan 

osaamisen taso 

valtakunnallisiin 

päättöarvioinnin 

kriteereihin. Osaaminen 

oppiaineessa kehittyy 

kumulatiivisesti oppilaiden 

ajattelun taitojen 

syventyessä. 

Päättöarvosanan 

muodostamisessa otetaan 

huomioon kaikki 

valtakunnalliset 

päättöarvioinnin kriteerit 

riippumatta siitä, mille 

vuosiluokalle vastaava 

tavoite on asetettu 

paikallisessa 

opetussuunnitelmassa. 

 T8 rohkaista oppilasta 
pohtimaan ihmisyyteen 
kuuluvia 
elämänkysymyksiä, 
ajankohtaisia eettisiä 
kysymyksiä ja omien 
arvojen suhdetta niihin 

S3 Keskeisiä arkipäivän elämästä nousevia 

eettisiä kysymyksiä ja elämänkysymyksiä, 

kuten perhe- ja seksuaalietiikka, 

ympäristöetiikka, median etiikka, 

lääketieteen etiikka, maahanmuuttajat ja 

rasismi, päihdeongelma, talouden etiikka. 

L7 

 T9 innostaa oppilasta 
tutkimaan omien 
valintojensa eettisiä 
ulottuvuuksia ja niiden 
vaikutusta hyvinvointiin ja 
kannustaa kestävään 
elämäntapaan 

S3 Arvojen luokittelu ja omien arvojen 
selkiyttäminen. Omien valintojen 
seurausten pohtiminen ja tutkiminen.  

L1, L2 

 T10 rohkaista oppilaita 
kohtaamaan erilaisia 
ihmisiä nyt ja 
tulevaisuudessa jatko-
opinnoissa, työelämässä ja 
vapaa-ajalla 

S3 Vierailut ja/tai vierailijat oppitunneilla 
ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin ja 
elämänkysymyksiin liittyen. Toisen ihmisen 
kunnioittaminen ja dialogisuus. 
 

L6 Valtakunnalliset kriteerit, 

katso erillinen taulukko. 

 

 

 

 



Uskonnon päättöarvioinnin kriteerit hyvälle osaamiselle (arvosanalle 8) oppimäärän päättyessä  

Opetuksen tavoite Sisältö-

alueet 

Arvioinnin kohteet 

oppiaineessa 

Arvosanan kahdeksan osaaminen 

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan 

uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus 

sekä tunnistamaan uskontoon liittyvä 

monimuotoisuus 

S1, S2 Uskontojen merkityksen 

hahmottaminen 

kulttuurissa ja 

yhteiskunnassa 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä uskontoon liittyviä 

piirteitä ympäröivässä kulttuurissa. 

T2 ohjata oppilasta syventämään 

tietojaan  opiskeltavasta uskonnosta ja 

sen vaikutuksista 

S1 Uskontoa koskevan tiedon 

hallitseminen 

Oppilas osaa kuvailla opiskelemansa uskonnon 

syntyhistoriaa ja vaikutusta. Hän tuntee uskonnon 

perusopetukset sekä osaa mainita tärkeimmät lähteet.  

T3 ohjata oppilasta perehtymään 

uskontoihin ja katsomuksiin eri puolilla 

maailmaa sekä uskonnottomuuteen  

S2 Maailman-uskontojen ja 

erilaisten katsomusten 

tunteminen  

Oppilas osoittaa hallitsevansa perustiedot suurista 

maailmassa vaikuttavista uskonnoista ja 

uskonnottomuudesta. Hän osaa kuvailla uskonnoissa 

ja katsomuksissa vallitsevaa moninaisuutta. 

T4 ohjata oppilasta tuntemaan eri 

uskontojen ja katsomusten tapoja ja 

symboleita sekä tunnistamaan 

uskonnollisia aiheita mediassa, 

maailmanpolitiikassa,  taiteessa ja 

populaarikulttuurissa 

S1-S3 Uskonnon ja kulttuurin 

lukutaito 

Oppilas osaa nimetä eri uskontoperinteiden tapoja ja 

symboleja. Hän osaa antaa esimerkkejä 

uskonnollisista aiheista mediassa, taiteessa ja 

populaarikulttuurissa. 

T5 ohjata oppilasta havaitsemaan ja 

arvioimaan erilaisia argumentaation 

tapoja sekä uskonnon ja tieteen kielen 

välisiä eroja 

S1, S3 Ajattelun ja vuoro-

vaikutuksen taidot 

Oppilas tunnistaa ja osaa antaa esimerkkejä erilaisista 

argumentaation tavoista sekä joistakin uskonnon ja 

tieteen kielen välisistä eroista.  



T6 ohjata oppilasta perehtymään 

eettisen ajattelun keskeisiin käsitteisiin, 

ihmisoikeuksiin sekä opiskeltavan 

uskonnon ja muiden uskontojen ja 

katsomusten eettisiin periaatteisiin 

S3 Etiikkaa koskeva tieto ja 

ihmisoikeus-etiikka 

Oppilas tuntee ja osaa nimetä etiikan keskeisiä 

käsitteitä. Hän osaa nimetä tärkeimmät 

ihmisoikeussopimukset ja kertoa niiden keskeisestä 

sisällöstä. Oppilas tuntee opiskeltavan uskonnon sekä 

muiden uskontojen ja katsomusten eettisiä 

periaatteita. 

T7 auttaa oppilasta pohtimaan 

uskontojen ja katsomusten 

maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 

valintojen perusteina ja ohjaajina 

S1, S3 Uskontojen ja 

katsomusten merkitys 

globaalisti 

Oppilas osaa kuvailla ja arvioida uskontojen ja 

katsomusten maailmanlaajuista merkitystä ihmisten 

valintojen perusteina ja ohjaajina. 

T8 rohkaista oppilasta pohtimaan 

ihmisyyteen kuuluvia 

elämänkysymyksiä, ajankohtaisia 

eettisiä kysymyksiä ja omien arvojen 

suhdetta niihin 

S1, S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä 

ja osaa kertoa ajankohtaisista eettisistä kysymyksistä.   

T9 innostaa oppilasta tutkimaan omien 

valintojensa eettisiä ulottuvuuksia ja 

niiden vaikutusta hyvinvointiin ja 

kannustaa kestävään elämäntapaan 

S2, S3 Eettinen ajattelu Oppilas pohtii omien valintojensa eettisiä ulottuvuuksia 

ja osaa kertoa niiden vaikutuksesta omaan ja toisten 

ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen. 

T10 rohkaista oppilaita kohtaamaan 

erilaisia ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa 

jatko-opinnoissa, työelämässä ja 

vapaa-ajalla 

S1-S3  Ei vaikuta arvosanan muodostamiseen. Oppilasta 

ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

 


