
 

KEMIA – VUOSILUOKAT 7-9 

Oppiaineen tehtävä  
 

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä. Kemian opetus auttaa 

ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. 

Opetus tukee oppilaiden valmiuksia tehdä valintoja sekä käyttää tietoja ja taitoja elämän eri tilanteissa. Opetus välittää kuvaa kemian 

merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten 

hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.  

  

Kemian opetuksen tehtävänä on tukea kemiaan liittyvien käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä. Vuosiluokilla 7-9 

opiskelun pääpaino on makroskooppisella tasolla, mutta oppilaiden abstraktin ajattelun kehittyessä yhteyttä submikroskooppisiin ja 

symbolisiin malleihin vahvistetaan. Oppilaiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja 

selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä.  Opetus ohjaa luonnontieteille 

ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen 

arviointiin eri tilanteissa.  

 

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen.  Tutkimusten tekemisellä on 

oleellinen merkitys käsitteiden sisäistämisessä, tutkimisen taitojen oppimisessa ja luonnontieteiden luonteen hahmottamisessa. 

Tutkimusten tekeminen kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa oppilaita kemian opiskeluun.  

 

Opetuksen tehtävänä on ohjata oppilaita hahmottamaan kemian osaamisen merkitystä myös jatko-opintojen ja työelämän kannalta. 

Yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään tarjoamalla oppilaille mahdollisuuksia soveltaa kemiaa erilaisissa konteksteissa sekä tutustua 

monipuolisesti ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista.  

 

Kemian oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  

 

Monipuolisilla työtavoilla ja oppimisympäristöillä tuetaan kemian tavoitteiden saavuttamista. Tutkimuksellinen lähestymistapa tukee 

käsitteiden rakentumista ja tutkimisen taitojen oppimista. Tavoitteiden kannalta keskeistä on oppilaiden osallisuus ja vuorovaikutus 



yksinkertaisten tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Kokeellisessa työskentelyssä noudatetaan kemikaali- ja jätelainsäädäntöä 

sekä työturvallisuuslainsäädäntöä ja erityisesti nuoria työntekijöitä koskevia rajoituksia.   

 

Oppimisympäristöissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa luontevalla tavalla. Jotta kemian ja teknologian soveltamiseen voidaan 

tutustua monipuolisesti, koulun tilojen lisäksi hyödynnetään paikallisia mahdollisuuksia kuten lähiympäristöä sekä yhteistyötä yritysten ja 

asiantuntijoiden kanssa, esimerkiksi Savonlinnan Kuitulaboratorio. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki kemiassa vuosiluokilla 7-9 

 

Kemian tavoitteiden kannalta keskeistä on ohjata oppilaita itsenäiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä tunnistamaan 

oppimistapojaan. Käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä tuetaan, jotta oppilaille muodostuu käsitteistä selkeitä kokonaisuuksia. 

Kokeellisessa työskentelyssä oppilaita ohjataan turvalliseen ja sujuvaan työskentelyyn. Tutkimustehtävillä voidaan eriyttää opetusta, 

jolloin oppilaat voivat toimia erilaisissa rooleissa tai edetä yksilöllisesti ajattelutaitojen eri tasoille. Erilaisilla malleilla ja niiden käyttötavoilla 

voidaan myös haastaa oppilaiden kehittyviä abstraktin ajattelun taitoja. Ohjaus ja tuki, työtapojen valinta, osallisuus toiminnan 

suunnittelussa sekä onnistumisen kokemukset tukevat oppilaiden oppijaminäkuvan vahvistumista 

 

Oppilaan oppimisen arviointi kemiassa vuosiluokilla 7-9  

Työskentelyn jäsentäminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi, projekteiksi tai kokeellisiksi töiksi, joilla on omat tavoitteensa ja 

arviointiperusteensa, tukee monipuolista arviointia. Kokeellisen työskentelyn arviointi voi edetä hierarkkisesti turvallisen työskentelyn 

periaatteista taitotehtäviin ja suljetuista tutkimustehtävistä aina avoimiin tutkimuksiin asti. Oppilaita ohjataan tunnistamaan omia 

ennakkotietojaan, -taitojaan ja -käsityksiään. Työskentelyn etenemistä ohjataan rakentavan palautteen ja kysymysten avulla. Kannustava 

palaute tukee erityisesti tutkimisen taitojen kehittymistä ja motivaation rakentumista. Kokonaisuuksien lopussa arvioidaan asetettujen 

tavoitteiden saavuttamista ja suunnataan huomiota kohti uusia kehittämishaasteita. Arviointi perustuu monimuotoisten tuotosten lisäksi 

työskentelyn havainnointiin.  Tuotosten sisällön lisäksi arvioidaan opiskeluprosessia ja työn eri vaiheita kuten kysymysten 

muodostamista, aiheen rajaamista, tiedonhakua, näkökulmien perustelemista, käsitteiden käyttöä, ilmaisun selkeyttä ja työn loppuun 

saattamista. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta sekä opettajan ja oppilaiden välisiä keskusteluja voidaan käyttää arvioinnin 

tukena. 

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

miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut kemian oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla 

oppilaan osaamisen taso kemian päättöarvioinnin kriteereihin. Kemiassa oppilaan osaaminen kehittyy yleensä eri tavoitealueilla 



oppimäärän päättövaiheeseen saakka. 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. 

 

Laaja-alainen osaaminen kemiassa vuosiluokilla 7-9 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Avoimilla tehtävillä pyritään kehittämään oppilaan aktiivisuutta ja ajattelua. Erilaisilla opiskelu- ja lähestymistavoilla oppilaat löytävät 

itselleen parhaan oppimistyylin. 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Pari- ja ryhmätöissä oppilaat harjoittelevat yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Oppilaat esittelevät töitä ja tuloksia suullisesti, kirjallisesti 
sekä teknologian avulla. 
 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Kemian tunneilla harjoitellaan kemiallisten aineiden turvallista käyttöä, tutustutaan erilaisten aineiden ominaisuuksiin ja kemiallisiin 
reaktioihin, paloturvallisuuteen sekä kestävään luonnonvarojen käyttöön. 
 

Monilukutaito (L4) 

Töissä ja tehtävissä arvioidaan tuloksia, tulkitaan ja tuotetaan erilaisia tekstejä, kuvia ja videoita sekä ohjataan oppilasta käyttämään ja 
arvioimaan kriittisesti eri tietolähteitä. Oppilaat harjoittelevat selittämään ilmiöitä kemian keskeisten käsitteiden avulla. 
 
Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Harjoitellaan laboratoriotöiden ja tutkimustehtävien kuvaamista, tulkintaa ja mallintamista.  
 
Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 



Laboratoriotöissä ja tutkimustehtävissä harjoitellaan ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä tavoitteellista työskentelyä. 

Opiskelussa tulee esille kemian tutkimus ja merkitys aineiden tuotekehittelyssä. Tutustutaan erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, 

joissa tarvitaan kemian osaamista. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 

Kemian opetuksen lähtökohtana on oppilaan oma kokemus luonnontieteellisistä ilmiöistä. Töissä ja tutkimuksissa jokainen oppilas voi 

osallistua ja vaikuttaa työn toteuttamiseen ja omaan oppimiseensa. Kemian osaamista tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Oppilaita ohjataan tarkastelemaan valintoja kuluttajana luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta. 

 

Kemian tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

 

S1 Luonnontieteellinen tutkimus: Turvallisen työskentelyn periaatteet ja perustyötaidot luovat pohjan kokeelliselle työskentelylle. Eri 

sisältöalueista ja oppilaiden mielenkiinnon kohteista valitaan sopivia aihepiirejä suljettuihin ja avoimiin tutkimuksiin. Erilaisissa 

tutkimuksissa painotetaan tarkoituksenmukaisesti tutkimusprosessin eri vaiheita kuten ongelman tai ilmiön pohtimista, suunnittelua, 

koejärjestelyn toteuttamista, havainnointia, tulosten koontia ja käsittelyä sekä tulosten arviointia ja esittämistä. Tutustutaan tieto- ja 

viestintäteknologian hyödyntämiseen tutkimusten eri vaiheissa. 

S2 Kemia omassa elämässä ja elinympäristössä: Sisältöjä valitaan siten, että oman elämän ja elinympäristön ilmiöitä pohditaan 

erityisesti terveyden ja turvallisuuden näkökulmista. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon paikallinen toimintaympäristö ja 

lähiympäristön tila. Tutustutaan kodin kemikaaleihin ja paloturvallisuuteen. Tutkitaan olomuotojen muutoksia.  

S3 Kemia yhteiskunnassa: Kemian ilmiöihin ja sovelluksiin liittyviä sisältöjä valitaan erityisesti ihmiskunnan hyvinvoinnin ja teknologian 

näkökulmista. Pääpaino on kestävässä luonnonvarojen käytössä, ja tuotteiden elinkaariajattelu on yhtenä tarkastelutapana. Tutustutaan 

erilaisiin koulutuspolkuihin ja ammatteihin, joissa tarvitaan kemian osaamista. 

S4 Kemia maailmankuvan rakentajana: Sisältöjä valitaan siten, että niissä tulee esiin kemian luonne tieteenä, aineen ja energian 

säilymisen periaatteet sekä luonnon mittasuhteet. Sisältöihin kuuluvat myös tutustuminen kemiaan liittyviin uutisiin, ajankohtaisiin 

ilmiöihin, sovelluksiin ja nykypäivän tutkimukseen. 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: Tutkitaan monipuolisesti seosten ja puhtaiden aineiden ominaisuuksia kuten vesi- ja 

rasvaliukoisuutta. Alkuaineiden ominaisuuksien pohjalta tutustutaan aineen koostumiseen atomeista, atomin rakenteeseen ja jaksolliseen 



järjestelmään. Malleja ja simulaatioita käytetään yhdisteiden rakentumisen hahmottamisessa. Tutustutaan hiileen, sen yhdisteisiin ja 

ravintoaineisiin. Perehdytään johonkin orgaaniseen yhdisteryhmään.  

 
S6 Aineiden ominaisuudet ja muutokset: Tutustutaan energian ja aineiden muuttumiseen kemiallisissa reaktioissa. Havainnoidaan 

reaktionnopeutta ja pohditaan siihen vaikuttavia tekijöitä. Perehdytään hiilen kiertokulkuun ja sen merkitykseen elämälle.  Tutustutaan 

pitoisuuteen ja happamuuteen arkisten esimerkkien yhteydessä. Harjoitellaan kemian merkkikielen ja yksinkertaisten reaktioyhtälöiden 

tulkitsemista. 

 

 

Vuosiluokka 7 - kemian tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
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7 

 

Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 kannustaa ja innostaa 
oppilasta kemian opiskeluun  

S1-S6 S1 Luonnontieteellinen tutkimus: 

turvallinen työskentely laboratoriossa, 

laboratoriotöiden tekeminen ohjeiden 

avulla ja yksinkertaisen 

työselostuksen laatiminen 

S2 Kemia omassa elämässä ja 

elinympäristössä: kodin kemikaalit, 

palaminen ja paloturvallisuus 

S3 Kemia yhteiskunnassa: missä 

kemiaa ja kemian osaamista tarvitaan 

S4 Kemia maailmankuvan 

L1 Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, 
asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti  

S1-S6 L1, L6 Oppilas osaa asettaa omia 

tavoitteita pienten 

kokonaisuuksien osalta ja 

työskennellä niiden 

saavuttamiseksi. 

Oppilas osaa kuvata omaa 

osaamistaan opettajan antaman 



rakentajana: alkuaineet ja niiden 

kemialliset merkit  

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: 

seos ja puhdas aine, atomi, molekyyli 

ja yhdiste 

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja 

muutokset: kemiallisen reaktion 

reaktioyhtälön tulkintaa ja 

reaktionopeuden tutkimista 

palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella. 

 

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään kemian 
osaamisen merkitystä omassa 
elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, miten 

kemian tietoja ja taitoja tarvitaan 

erilaisissa tilanteissa.  

Oppilas osaa kuvata kemian 

osaamisen merkitystä eri 

ammateissa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia 
valintojaan luonnonvarojen 
kestävän käytön ja tuotteen 
elinkaaren kannalta 

S1-S6 L3, L7 Oppilas tietää, että kemian 

osaamista tarvitaan kestävän 

tulevaisuuden rakentamiseksi.  

Tutkimisen taidot    

T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysymyksiä 
tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 Oppilas osaa muodostaa 

kysymyksiä tarkasteltavasta 

ilmiöstä. 

 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä 
muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja 

S1-S6 L2, L5 Oppilas hallitsee perustyötaidot, 

osaa työskennellä turvallisesti 

sekä tehdä havaintoja ohjeiden 

tai suunnitelman mukaan. 



johdonmukaisesti  

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 
 

S1-S6 L2, L5 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja 

esittää tutkimusten tuloksia.  

 

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan kemian 
soveltamista teknologiassa 
sekä osallistumaan kemiaa 
soveltavien ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen 
yhteistyössä muiden kanssa 
 

S1-S6 L2, L3, 
L5 

Oppilas osaa kuvata joitakin 

esimerkkejä kemian 

soveltamisesta teknologiassa. 

 

T9 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja tutkimustulosten 
hankkimiseen, käsittelemiseen 
ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 
 

S1-S6 L5 Oppilas osaa käyttää tieto- ja 

viestintäteknologisia välineitä tai 

sovelluksia tiedon ja 

tutkimustulosten hankkimiseen, 

käsittelemiseen ja esittämiseen. 

 

Kemian tiedot ja niiden 
käyttäminen 

   



T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian käsitteitä 
täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti 
luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 Oppilas osaa käyttää kemian 

keskeisiä käsitteitä oikeassa 

asiayhteydessä. 

Oppilas osaa kuvata ja selittää 

ilmiöitä kemian keskeisten 

käsitteiden avulla. 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia malleja 
kuvaamaan ja selittämään 
aineen rakennetta ja kemiallisia 
ilmiöitä 
 

S1-S6 L1 Oppilas osaa kuvata aineen 

rakennetta ja joitakin kemiallisia 

reaktioita. 

T12 ohjata oppilasta 
käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä kemialle 
ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 Oppilas osaa hakea tietoa 

erilaisista tietolähteistä.  

Oppilas osaa ilmaista ja 

perustella erilaisia näkemyksiä 

kemialle ominaisella tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1-S6 L1, L4 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla tieteellisiä 

tapoja tuottaa tietoa. 

 

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja aineiden 
muutoksista 

S5, S6 L1 Oppilas osaa käyttää aineen 

ominaisuuksien, rakenteiden ja 

aineiden muutoksien keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja malleja 

tutuissa tilanteissa. 



T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan kemian tietojaan 
ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 
  

S1-S6 L6 Oppilas osaa käyttää kemian 

tietojaan ja taitojaan 

monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai 

tilanteessa, jossa kemiaa 

sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

 

Vuosiluokka 8 - kemian tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
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Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 kannustaa ja innostaa 
oppilasta kemian opiskeluun  

S1-S6 S1 Luonnontieteellinen tutkimus: 

turvallisen laboratoriotyöskentelyn 

perustyötaitojen laajentaminen ja 

vahvistaminen, työselostuksen 

laatiminen ja laborointikoe 

S2 Kemia omassa elämässä ja 

elinympäristössä: vesitutkimus 

L1 Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 



T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, 
asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti  

S1-S6 S3 Kemia yhteiskunnassa: metallit 

S4 Kemia maailmankuvan 

rakentajana: 

alkuaineet ja niiden kemialliset merkit, 

reaktioyhtälön tulkintaa 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: 

atomimalli ja jaksollinen järjestelmä 

kemian työvälineenä, ionisidos, 

kovalenttinen sidos ja metallisidos 

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja 

muutokset: hapan, emäs ja neutraali, 

ilmakehän kaasut, metallit, 

sähkökemiallinen jännitesarja, 

elektrolyysi ja korroosio 

 

L1, L6 Oppilas osaa asettaa omia 

tavoitteita pienten 

kokonaisuuksien osalta ja 

työskennellä niiden 

saavuttamiseksi. 

Oppilas osaa kuvata omaa 

osaamistaan opettajan antaman 

palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella. 

 

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään kemian 
osaamisen merkitystä omassa 
elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, miten 

kemian tietoja ja taitoja tarvitaan 

erilaisissa tilanteissa.  

Oppilas osaa kuvata kemian 

osaamisen merkitystä eri 

ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia 
valintojaan luonnonvarojen 
kestävän käytön ja tuotteen 
elinkaaren kannalta 

 
S1-S6 

L3, L7 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, miten 

kemian osaamista tarvitaan 

kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi.  

Oppilas osaa kuvata erilaisia 

valintoja luonnonvarojen 

kestävän käytön kannalta. 

Tutkimisen taidot    



T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysymyksiä 
tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 Oppilas osaa muodostaa 

kysymyksiä tarkasteltavasta 

ilmiöstä. 

Oppilas osaa tarkentaa 

kysymyksiä tutkimuksen tai 

muun toiminnan kohteeksi 

esimerkiksi rajaamalla muuttujia. 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä 
muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 L2, L5 Oppilas hallitsee perustyötaidot, 

osaa työskennellä turvallisesti 

sekä tehdä havaintoja ohjeiden 

tai suunnitelman mukaan. 

Oppilas osaa toteuttaa 

yhteistyössä muiden kanssa 

suljettuja ja avoimia tutkimuksia. 

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 

S1-S6 L2, L5 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja 

esittää tutkimusten tuloksia.  

Oppilas osaa arvioida tulosten 

oikeellisuutta ja luotettavuutta 

sekä osaa kuvata 

tutkimusprosessin toimivuutta. 

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan kemian 
soveltamista teknologiassa 
sekä osallistumaan kemiaa 
soveltavien ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen 
yhteistyössä muiden kanssa 

S1-S6 L2, L3, 
L5 

Oppilas osaa kuvata joitakin 

esimerkkejä kemian 

soveltamisesta teknologiassa. 

Oppilas osaa työskennellä 

yhteistyössä yksinkertaisen 

kemiaa soveltavan ratkaisun 

ideoinnissa, suunnittelussa, 



kehittämisessä ja 

soveltamisessa. 

T9 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja tutkimustulosten 
hankkimiseen, käsittelemiseen 
ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

S1-S6 L5 Oppilas osaa käyttää tieto- ja 

viestintäteknologisia välineitä tai 

sovelluksia tiedon ja 

tutkimustulosten hankkimiseen, 

käsittelemiseen ja esittämiseen. 

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

ja päätelmiä simulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden 
käyttäminen 

   

T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian käsitteitä 
täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti 
luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 Oppilas osaa käyttää kemian 

keskeisiä käsitteitä oikeassa 

asiayhteydessä ja yhdistää niitä 

toisiinsa. 

Oppilas osaa kuvata ja selittää 

ilmiöitä kemian keskeisten 

käsitteiden avulla. 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia malleja 
kuvaamaan ja selittämään 
aineen rakennetta ja kemiallisia 
ilmiöitä 
 

S1-S6 L1 Oppilas osaa kuvata aineen 

rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä 

malleilla tai kuvauksilla. 

T12 ohjata oppilasta 
käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä kemialle 
ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 Oppilas osaa hakea tietoa 

erilaisista tietolähteistä ja valita 

joitakin luotettavia tietolähteitä.   

Oppilas osaa ilmaista ja 



perustella erilaisia näkemyksiä 

kemialle ominaisella tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1-S6 L1, L4 Oppilas osaa kuvata kemiaan 

liittyvien esimerkkien avulla 

luonnontieteellisen tiedon 

luonnetta ja kehittymistä. 

Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla tieteellisiä 

tapoja tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, 
rakenteesta ja aineiden 
muutoksista 

S5, S6 L1 Oppilas osaa käyttää aineen 

ominaisuuksien, rakenteiden ja 

aineiden muutoksien keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja malleja 

tutuissa tilanteissa. 

T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan kemian tietojaan 
ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 
  

S1-S6 L6 Oppilas osaa käyttää kemian 

tietojaan ja taitojaan 

monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai 

tilanteessa, jossa kemiaa 

sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

 

 

 



Vuosiluokka 9 - kemian tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

Arviointi 

päättöarvioinnin kriteerit 

hyvälle osaamiselle 

(arvosanalle 8) 

 

9 

 

Merkitys, arvot ja asenteet     

T1 kannustaa ja innostaa 
oppilasta kemian opiskeluun  

S1-S6 S1 Luonnontieteellinen tutkimus: 

laboratoriotyöskentelyn suunnittelu, 

koejärjestelyn toteuttaminen, 

havainnointi, tulosten koonti ja 

käsittely sekä tulosten arviointi ja 

esittäminen 

S2 Kemia omassa elämässä ja 

elinympäristössä: ravintoaineprojekti 

S3 Kemia yhteiskunnassa: orgaanisen 

kemian sovelluksia, tuotteiden 

elinkaari ja luonnonvarojen käyttö 

S4 Kemia maailmankuvan 

rakentajana:  

orgaanisen kemian sovelluksia 

 

S5 Aineiden ominaisuudet ja rakenne: 

orgaanisten yhdisteiden 

molekyylikaava ja rakennekaava, 

hiilivedyt, alkoholit ja 

karboksyylihapot, hiilihydraatit, 

L1 Ei käytetä arvosanan 

muodostamisen perusteena. 

Oppilasta ohjataan pohtimaan 

kokemuksiaan osana 

itsearviointia. 

T2 ohjata ja kannustaa 
oppilasta tunnistamaan omaa 
kemian osaamistaan, 
asettamaan tavoitteita omalle 
työskentelylleen sekä 
työskentelemään 
pitkäjänteisesti  

S1-S6 L1, L6 Oppilas osaa asettaa omia 

tavoitteita pienten 

kokonaisuuksien osalta ja 

työskennellä niiden 

saavuttamiseksi. 

Oppilas osaa kuvata omaa 

osaamistaan opettajan antaman 

palautteen, vertaispalautteen ja 

itsearvioinnin perusteella. 

 

T3 ohjata oppilasta 
ymmärtämään kemian 
osaamisen merkitystä omassa 
elämässä, elinympäristössä ja 
yhteiskunnassa 

S1-S6 L6, L7 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, miten 

kemian tietoja ja taitoja tarvitaan 

erilaisissa tilanteissa.  



proteiinit ja rasvat  

 

S6 Aineiden ominaisuudet ja 

muutokset: 

hiilen kiertokulku ja merkitys elämälle, 

orgaanisten yhdisteiden kemiallisia 

reaktioita 

 

 

Oppilas osaa kuvata kemian 

osaamisen merkitystä eri 

ammateissa ja jatko-opinnoissa. 

T4 ohjata oppilasta käyttämään 
kemian osaamistaan kestävän 
tulevaisuuden rakentamisessa 
sekä arvioimaan omia 
valintojaan luonnonvarojen 
kestävän käytön ja tuotteen 
elinkaaren kannalta 

 
S1-S6 

L3, L7 Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla, miten 

kemian osaamista tarvitaan 

kestävän tulevaisuuden 

rakentamiseksi.  

Oppilas osaa kuvata erilaisia 

valintoja luonnonvarojen 

kestävän käytön ja tuotteen 

elinkaaren kannalta. 

Tutkimisen taidot    

T5 kannustaa oppilasta 
muodostamaan kysymyksiä 
tarkasteltavista ilmiöistä sekä 
kehittämään kysymyksiä 
edelleen tutkimusten ja muun 
toiminnan lähtökohdiksi  

S1-S6 L1, L7 Oppilas osaa muodostaa 

kysymyksiä tarkasteltavasta 

ilmiöstä. 

Oppilas osaa tarkentaa 

kysymyksiä tutkimuksen tai 

muun toiminnan kohteeksi 

esimerkiksi rajaamalla muuttujia. 

T6 ohjata oppilasta 
toteuttamaan kokeellisia 
tutkimuksia yhteistyössä 
muiden kanssa sekä 
työskentelemään turvallisesti ja 
johdonmukaisesti 

S1-S6 L2, L5 Oppilas hallitsee perustyötaidot, 

osaa työskennellä turvallisesti 

sekä tehdä havaintoja ohjeiden 

tai suunnitelman mukaan. 

Oppilas osaa toteuttaa 

yhteistyössä muiden kanssa 



suljettuja ja avoimia tutkimuksia. 

T7 ohjata oppilasta 
käsittelemään, tulkitsemaan ja 
esittämään omien 
tutkimustensa tuloksia sekä 
arvioimaan niitä ja koko 
tutkimusprosessia 

S1-S6 L2, L5 Oppilas osaa käsitellä, tulkita ja 

esittää tutkimusten tuloksia.  

Oppilas osaa arvioida tulosten 

oikeellisuutta ja luotettavuutta 

sekä osaa kuvata 

tutkimusprosessin toimivuutta. 

T8 ohjata oppilasta 
hahmottamaan kemian 
soveltamista teknologiassa 
sekä osallistumaan kemiaa 
soveltavien ratkaisujen 
ideointiin, suunnitteluun, 
kehittämiseen ja soveltamiseen 
yhteistyössä muiden kanssa 

S1-S6 L2, L3, 
L5 

Oppilas osaa kuvata joitakin 

esimerkkejä kemian 

soveltamisesta teknologiassa. 

Oppilas osaa työskennellä 

yhteistyössä yksinkertaisen 

kemiaa soveltavan ratkaisun 

ideoinnissa, suunnittelussa, 

kehittämisessä ja 

soveltamisessa. 

T9 ohjata oppilasta käyttämään 
tieto- ja viestintäteknologiaa 
tiedon ja tutkimustulosten 
hankkimiseen, käsittelemiseen 
ja esittämiseen sekä tukea 
oppilaan oppimista 
havainnollistavien 
simulaatioiden avulla 

S1-S6 L5 Oppilas osaa käyttää tieto- ja 

viestintäteknologisia välineitä tai 

sovelluksia tiedon ja 

tutkimustulosten hankkimiseen, 

käsittelemiseen ja esittämiseen. 

Oppilas osaa tehdä havaintoja 

ja päätelmiä simulaatiosta. 

Kemian tiedot ja niiden 
käyttäminen 

   



T10 ohjata oppilasta 
käyttämään kemian käsitteitä 
täsmällisesti sekä jäsentämään 
omia käsiterakenteitaan kohti 
luonnontieteellisten teorioiden 
mukaisia käsityksiä 

S1-S6 L1 Oppilas osaa käyttää kemian 

keskeisiä käsitteitä oikeassa 

asiayhteydessä ja yhdistää niitä 

toisiinsa. 

Oppilas osaa kuvata ja selittää 

ilmiöitä kemian keskeisten 

käsitteiden avulla. 

T11 ohjata oppilasta 
käyttämään erilaisia malleja 
kuvaamaan ja selittämään 
aineen rakennetta ja kemiallisia 
ilmiöitä 
 

S1-S6 L1 Oppilas osaa kuvata aineen 

rakennetta ja kemiallisia ilmiöitä 

malleilla tai kuvauksilla. 

T12 ohjata oppilasta 
käyttämään ja arvioimaan 
kriittisesti eri tietolähteitä sekä 
ilmaisemaan ja perustelemaan 
erilaisia näkemyksiä kemialle 
ominaisella tavalla 

S1-S6 L2, L4 Oppilas osaa hakea tietoa 

erilaisista tietolähteistä ja valita 

joitakin luotettavia tietolähteitä.   

Oppilas osaa ilmaista ja 

perustella erilaisia näkemyksiä 

kemialle ominaisella tavalla. 

T13 ohjata oppilasta 
hahmottamaan 
luonnontieteellisen tiedon 
luonnetta ja kehittymistä sekä 
tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  

S1-S6 L1, L4 Oppilas osaa kuvata kemiaan 

liittyvien esimerkkien avulla 

luonnontieteellisen tiedon 

luonnetta ja kehittymistä. 

Oppilas osaa kuvata 

esimerkkien avulla tieteellisiä 

tapoja tuottaa tietoa. 

T14 ohjata oppilasta 
ymmärtämään perusperiaatteita 
aineen ominaisuuksista, 

S5, S6 L1 Oppilas osaa käyttää aineen 

ominaisuuksien, rakenteiden ja 



rakenteesta ja aineiden 
muutoksista 

aineiden muutoksien keskeisiä 

käsitteitä, ilmiöitä ja malleja 

tutuissa tilanteissa. 

T15 ohjata oppilasta 
soveltamaan kemian tietojaan 
ja taitojaan monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa sekä 
tarjota mahdollisuuksia tutustua 
kemian soveltamiseen 
erilaisissa tilanteissa kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 
  

S1-S6 L6 Oppilas osaa käyttää kemian 

tietojaan ja taitojaan 

monialaisessa 

oppimiskokonaisuudessa tai 

tilanteessa, jossa kemiaa 

sovelletaan eri ympäristöissä. 

 

 


