
LIIKUNTA – VUOSILUOKAT 7-9 

 

Oppiaineen tehtävä 

Liikunnan opetuksen tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä 

myönteistä suhtautumista omaan kehoon. Oppiaineessa tärkeitä ovat yksittäisiin liikuntatunteihin liittyvät positiiviset kokemukset ja 

liikunnallisen elämäntavan tukeminen. Oppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen. Liikunnan avulla 

edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta. Opetus on turvallista, ja se perustuu 

eri vuodenaikojen ja paikallisten olosuhteiden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Liikunnassa hyödynnetään koulun tiloja, lähiliikuntapaikkoja ja 

luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisilmapiiriin. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat liikkumaan ja liikunnan avulla. Liikkumaan kasvamisen osatekijöitä ovat oppilaiden ikä- ja kehitystason 

mukainen fyysisesti aktiivinen toiminta, motoristen perustaitojen oppiminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoitteleminen. Oppilaat saavat 

tietoja ja taitoja erilaisissa liikuntatilanteissa toimimiseen. Liikunnan avulla kasvamiseen kuuluu toisia kunnioittava vuorovaikutus, 

vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehittyminen. 

Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomaiseen kisailuun ja 

ponnisteluun sekä toisten auttamiseen. Liikunnassa oppilas saa valmiuksia terveytensä edistämiseen. 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9 

”Liikutaan yhdessä minäkäsitystä ja osallisuutta vahvistaen, taitoja soveltaen.” 

Vuosiluokilla 7-9 pääpaino on monipuolisessa perustaitojen soveltamisessa ja fyysisten ominaisuuksien harjoittamisen opiskelussa eri 

liikuntamuotojen ja -lajien avulla. Erityisen tärkeää on vahvistaa oppilaan myönteistä minäkäsitystä ja oman muuttuvan kehon 

hyväksymistä. Opetus tukee oppilaiden hyvinvointia, kasvua itsenäisyyteen, osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävään 

omaehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vastuuta 

omasta ja ryhmän toiminnasta. 



Liikunnan oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja 

ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat 

mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnallisuutta 

ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa. 

Liikuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille 

siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä. 

 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9 

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppilaille 

mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on keskeistä 

oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän selkeys. 

Pätevyydenkokemuksia ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tuetaan oppilaslähtöisillä ja osallistavilla työtavoilla, sopivilla tehtävillä ja 

rohkaisevalla palautteella. Vuosiluokkien 7-9 opetuksessa kiinnitetään erityistä huomiota toimintakyvyn tukemiseen ja mieluisan 

liikuntaharrastuksen ylläpitämiseen tai löytämiseen. 

Eriyttämisessä tulee huomioida oppilaiden liikuntamotiivien monipuolisuus. Liikunnan sisältöjen suunnittelussa oppilaan toiveiden ja 

tarpeiden huomioon ottaminen on tärkeää. Oppilasjohtoisten työtapojen käyttäminen liikunnanopetuksessa lisää oppilaan 

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan oppimiseensa ja edistää samalla kaikkien oppilaiden fyysistä aktiivisuutta liikuntatunneilla. Oppilaan 

valinnan mahdollisuuksia liikuntatuntien sisällä tulee tukea, kuitenkin niin, että valintatilanteet eivät johda sosiaaliseen vertailuun tai 

syrjintään. 

Eriyttämistä voi tehdä muuntelemalla opiskelun laajuutta, syvyyttä ja etenemisnopeutta. Myös opetuksen sisältöjä, välineitä, 

oppimisympäristöä, opetusmenetelmiä (työtapoja), opetusviestintää, oppilaiden ryhmittelyä tai harjoitteluun käytettävissä olevaa aikaa 

vaihtelemalla voidaan vastata oppilaiden erilaisiin tarpeisiin. Yksilöllinen palaute hyödyttää jokaista oppilasta. Oppimisen arvioinnissa 

eriyttäminen voi tarkoittaa erilaisia mahdollisuuksia näyttää osaamistaan. Oleellista eriyttämisessä on oppilaantuntemus. 



Oppilaan oppimisen arviointi liikunnassa vuosiluokilla 7-9 

Oppilaiden kasvamista liikuntaan ja liikunnan avulla tuetaan monipuolisella, kannustavalla ja ohjaavalla palautteella ja arvioinnilla. Ne 

tukevat oppilaiden myönteistä käsitystä itsestä liikkujana. Palautteessa ja arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden yksilölliset vahvuudet 

sekä kehittymistarpeet ja tuetaan niitä. Liikunnan opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon oppilaan terveydentila ja 

erityistarpeet. 

Liikunnan arviointi perustuu fyysisen-, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin. Arvioinnin kohteina ovat oppiminen (tavoitteet 

2-6) ja työskentely (tavoitteet 1 ja 7-10), joten fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Move!-mittausten 

tuloksia ei käytetä oppilaan arvioinnin perusteina. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä siten, että oppilailla on mahdollisuus 

osoittaa parasta osaamistaan. Oppilaita ohjataan itsearviointiin. 

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

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

suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehit tyy 

kumulatiivisesti. 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. 

Puolet eli 50 % liikunnan arvosanasta perustuu edistymiseen numeroiduissa tavoitteissa eli - liikuntataidoissa (kuten 

havaintomotoriikassa [tavoite numero 2], tasapaino- ja liikkumistaidoissa [T3] sekä välineenkäsittelytaidoissa [T4]) monipuolisesti eri 

ympäristöissä eri vuodenaikoina sekä uima- ja vesipelastustaidoissa [T6] - fyysisten ominaisuuksien (eli voima, nopeus, kestävyys ja 

liikkuvuus) arvioinnissa, ylläpidossa ja kehittämisessä [T5]  

Toinen 50 % liikunnan arvosanasta perustuu työskentelyyn, jota kuvaavat tavoitteet numero 1 sekä 7–10. Tarkemmin avattuna nämä 

tarkoittavat: - aktiivista työskentelyä tunnilla, mm. kokeilemalla erilaisia liikuntamuotoja parhaansa yrittäen [T1] - turvallista ja asiallista 

toimintaa tunneilla [T7] - rakentavaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä [T8] - vastuullista toimintaa ja reilun pelin periaatteiden mukaista 

toimintaa tunnilla [T9] 



Mittaaminen itsessään ei ole tärkeää. Sen sijaan tärkeää on, että - mikäli mitataan - mittaustuloksia käytetään oppilaiden motivoimiseksi, 

vahvuuksien ja parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden ohjaamiseksi liikunnalliseen ja 

terveelliseen elämäntapaan.  

 

Laaja-alainen osaaminen liikunnassa vuosiluokilla 7-9 

Laaja-alaiseen osaamiseen liittyviä tietoja, taitoja, arvoja, asenteita sekä tahdon muodostamaa kokonaisuutta tavoitellaan liikunnan 

oppiaineessa, kuten muissakin oppiaineissa, yleisen perustetekstin mukaisesti. Liikunta kuuluu yhtenä oppiaineena taito- ja taideaineiden 

kokonaisuuteen, jossa erilaisten taitojen laaja-alainen osaaminen korostuu ja asennoituminen omaan kehoon, motivaatio ja tahto tehdä 

asioita ohjaavat ajattelua sekä oppimaan oppimista. Erityisen tärkeätä on luoda mahdollisuuksia itsetuntoa vahvistaviin osaamisen ja 

onnistumisen kokemuksiin sekä ohjata jokaista oppilasta tunnistamaan oma erityislaatunsa ja omat vahvuutensa ja näkemään 

realistisesti myös kehittymistarpeensa. 

Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1) 

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) 

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3) 

Monilukutaito (L4) 

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) 

Koulukohtaisien resurssien mukaan TVT- välineistön monipuolinen hyödyntäminen oppimisen ja opetuksen suunnittelussa, 

toteutuksessa ja arvioinnissa. 

Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6) 

Savonlinnan seudulla hyödynnetään yritysyhteistyötä eri urheilujärjestöjen ja – yritysten kanssa. 

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7) 



Liikunnan tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  

S1 Fyysinen toimintakyky 

Opetukseen sisältyy runsaasti fyysisesti aktiivista toimintaa. Liikunnan opetukseen valitaan havainto- ja ratkaisuntekotaitoja ja niiden 

soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitoja 

vahvistetaan liikuntamuotojen (kuten jää-, lumi-, luonto-, perus-, musiikki- ja tanssiliikunta sekä palloilut ja voimistelut) ja liikuntalajien 

avulla monipuolisesti eri vuodenaikoina ja erilaisissa oppimisympäristöissä. Liikunnan opetukseen kuuluu uinnin, vesiliikunnan ja 

vesipelastuksen opetusta. 

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja 

esteettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään. 

Valtakunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla koulussa 

järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia. 

S2 Sosiaalinen toimintakyky 

Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen valitaan 

erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avustamaan 

muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yhteisöllisyyttä 

lisätään ryhmätehtävillä. 

 

S3 Psyykkinen toimintakyky 

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoitteen 

saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään myönteisten 

tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä annetaan tietoa 

liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikunnan 

harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 

 

 



Vuosiluokka 7 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

7 

 

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia 

liikuntamuotoja ja 

harjoittelemaan parhaansa 

yrittäen 

S1  Monipuoliset ja toiminnalliset tehtävät, 

harjoitteet ja pelit eri liikuntamuodoissa 

(palloilut, kehonhallintaharjoitteet, 

kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, 

luontoliikunta, musiikkiliikunta ja lumi- ja 

jääliikunta) 

 

L1, L3 Oppilas osoittaa oppimis- ja 

yrittämishalua 

koululiikunnassa, varustautuu 

liikuntatunnille asiallisesti ja 

huolehtii puhtaudestaan 

 

 

Oppilas harjaannuttaa 

havaintomotorisia taitojaan ja 

osaa tehdä liikuntatilanteisiin 

sopivia ratkaisuja 

 

 

Oppilas osaa harjoittelun 

avulla kehittää tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan sekä 

käyttää, yhdistää ja soveltaa 

niitä monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

T2 ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

havaintomotorisia taitojaan 

eli havainnoimaan itseään 

ja ympäristöään aistien 

avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja 

S1 Kehonhahmotusta ja monipuolisesti 

havaintotaitoja kehittävät tehtävät kuten 

pallopelit, perusliikunta, suunnistus, tanssi, 

yleistaitoharjoittelu ja liikuntaleikit 

L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan, jotta 

oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

S1 

 

Monipuoliset tasapainotaitoja kehittävät 

liikuntamuodot, kuten voimistelu välineillä, 

kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja 

jääpelit, pallopelit ja mahdollisuuksien 

mukaan laskettelu/hiihto 

L3 

 



monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

Liikkumistaitoja kehittävät liikuntamuodot 

kuten jääliikunta, suunnistus, perusliikunta, 

musiikkiliikunta, palloilut, 

kehonhallintaharjoitteet (esim. 

koordinaatiotikkaat, parkour), voimistelut ja 

frisbee golf 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

 

 

Oppilas osaa harjoittelun 

avulla kehittää 

välineenkäsittelytaitojaan 

sekä käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuolisesti 

erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuodoissa 

 

 

Oppilas harjoittelee 

arvioimaan, ylläpitämään ja 

kehittämään toimintakykyään 

 

T4 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään 

välineenkäsittelytaitojaan, 

jotta oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

S1 

 

 

 

 

 

 

Monipuoliset välineenkäsittelytaitoja 

(heittäminen, kiinniottaminen 

(haltuunottaminen), potkiminen, 

syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, 

lyöminen, työntäminen) kehittävät 

liikuntamuodot kuten jää-, lumi-, perus- ja 

musiikkiliikunta sekä palloilut ja voimistelut 

Eri pallopelien tekniikat välineiden 

käsittelyyn sekä vesipelastus 

 

L3 

 

 

 

 

 

 

T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, 

ylläpitämään ja 

kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: voimaa, 

nopeutta, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta 

S1 Fyysisiä ominaisuuksia harjoittavat 

tehtävät kuten perusliikunta, pallopelit, 

uinti, suunnistus, voimistelut, 

kuntosaliharjoittelu ja kehonhuolto 

Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen 

kampanjoihin, mm. liikkuva koulu, taisto, 

#munliike, sporttituntikilpailu 

L3 



 T6 vahvistaa uima- ja 

vesipelastustaitoja, jotta 

oppilas osaa sekä uida 

että pelastautua ja 

pelastaa vedestä 

S1 Erilaisten vedessä etenemistapojen 

harjoittelua (esim. liukuminen, 

sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, 

vapaauinti ym.) sekä vesipelejä 

L3 Oppilas vahvistaa uima- ja 

vesipelastustaitoja 

 

 

Oppilas osaa toimia 

turvallisesti ja asiallisesti 

oppitunneilla ja liikkuessa 

liikuntapaikoille 

Oppilas osaa työskennellä 

kaikkien kanssa ja säädellä 

toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan toiset 

huomioon ottaen 

 

 

 

Oppilas toimii vastuullisesti ja 

ottaa toiset huomioon sekä 

noudattaa sopimuksia, 

sääntöjä ja reilun pelin 

periaatetta 

 T7 ohjata oppilasta 

turvalliseen ja asialliseen 

toimintaan 

S1 Monipuoliset tehtävät eri ympäristöissä 

esimerkiksi pallopelit, suunnistus, uinti, 

jääliikunta, laskettelu, yhteistanssi ja 

voimistelut 

L3, L6, L7 

 T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset 

huomioon ottaen 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

kehitetään minäkuvaa, itsesäätelyn taitoja, 

tunnetaitoja, ihmissuhdetaitoja 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

yhteisistä asioista vastuun ottaminen. 

L2, L3, L6, 

L7 

 T9 ohjata oppilasta 

toimimaan reilun pelin 

periaatteella sekä 

ottamaan vastuuta 

yhteisistä 

oppimistilanteista 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

harjoitellaan reilun pelin periaatteita, 

empaattisuutta ja vastuullisuutta 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

L2, L6, L7 



yhteisistä asioista vastuun ottaminen 

Noudattaa eri liikunta- ja pelimuotojen 

sääntöjä 

 

 

 

 

Oppilas osaa ottaa vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

vahvistaa itsenäisen 

työskentelyn taitoja 

 

 T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta omasta 

toiminnasta ja vahvistaa 

oppilaan itsenäisen 

työskentelyn taitoja 

S3 Erilaisia tehtäviä, harjoituksia, pelejä ja 

leikkejä, joissa harjoitellaan 

vastuunottamista ja pitkäjänteistä 

työskentelyä 

L1, L2, L3 

 T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, 

pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä 

S3 Monipuoliset ja turvalliset sisällöt L1, L2  

 

 

 

 

Oppilas tuntee liikunnan ja 

terveyden välisiä yhteyksiä 

 

 T12 auttaa oppilasta 

ymmärtämään riittävän 

fyysisen aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elämäntavan 

merkitys 

kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille 

S3 Fyysisen aktiivisuuden merkityksen 

pohdinta 

L3 



 T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoihin 

ja taitoihin, jotta hän saa 

edellytyksiä löytää itselleen 

sopivia iloa ja virkistystä 

tuottavia 

liikuntaharrastuksia 

S3 Eri liikuntamuotoihin tutustuminen  

 

L1, L3 

 

 

Vuosiluokka 8 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 

 

Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

oppiminen 

Arviointi 

8 

 

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia 

liikuntamuotoja ja 

harjoittelemaan parhaansa 

yrittäen 

S1 Monipuoliset ja toiminnalliset tehtävät, 

harjoitteet ja pelit eri liikuntamuodoissa 

(palloilut, kehonhallintaharjoitteet, 

kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, 

luontoliikunta, musiikkiliikunta ja lumi- ja 

jääliikunta) 

 

L1, L3 Oppilas osoittaa oppimis- ja 

yrittämishalua 

koululiikunnassa, varustautuu 

liikuntatunnille asiallisesti ja 

huolehtii puhtaudestaan 

 



T2 ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

havaintomotorisia taitojaan 

eli havainnoimaan itseään 

ja ympäristöään aistien 

avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja 

S1 Monipuoliset havainto- ja 

ratkaisuntekotaitoja kehittävät tehtävät 

kuten pallopelit,  

suunnistus, tanssi, yleistaitoharjoittelu, 

liikuntaleikit ja kuntosaliharjoittelu 

Suunnistus, pallopelit, tanssi, jooga ja 

kuntosaliharjoittelu 

L1, L3, L4  

Oppilas harjaannuttaa 

havaintomotorisia taitojaan ja 

osaa tehdä liikuntatilanteisiin 

sopivia ratkaisuja 

 

 

Oppilas osaa harjoittelun 

avulla kehittää tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan sekä 

käyttää, yhdistää ja soveltaa 

niitä monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

 

 

 

Oppilas osaa harjoittelun 

avulla kehittää 

välineenkäsittelytaitojaan 

sekä käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuolisesti 

T3 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan, jotta 

oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

S1 

 

Monipuoliset tasapainotaitoja kehittävät 

liikuntamuodot, kuten voimistelu välineillä, 

kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja 

jääpelit, pallopelit ja mahdollisuuksien 

mukaan laskettelu/hiihto 

Liikkumistaitoja kehittävät liikuntamuodot 

kuten jääliikunta, suunnistus, perusliikunta, 

musiikkiliikunta, palloilut, 

kehonhallintaharjoitteet (esim. 

koordinaatiotikkaat, parkour), voimistelut ja 

frisbee golf 

L3 

 

 

T4 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään 

välineenkäsittelytaitojaan, 

jotta oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilaisissa 

S1 

 

 

 

Monipuoliset välineenkäsittelytaitoja 

(heittäminen, kiinniottaminen 

(haltuunottaminen), potkiminen, 

syöttäminen, pomputtaminen, laukominen, 

lyöminen, työntäminen) kehittävät 

liikuntamuodot kuten jää-, lumi-, perus- ja 

L3 

 

 

 



oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri vuodenaikoina 

ja eri liikuntamuodoissa 

 musiikkiliikunta sekä palloilut ja voimistelut 

Eri pallopelien tekniikat välineiden 

käsittelyyn sekä vesipelastus 

 

 

erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri vuodenaikoina ja 

eri liikuntamuodoissa 

 T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, 

ylläpitämään ja 

kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: voimaa, 

nopeutta, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta 

S1 Fyysisiä ominaisuuksia harjoittavat 

tehtävät kuten perusliikunta, pallopelit, 

uinti, suunnistus, voimistelut, 

kuntosaliharjoittelu ja kehonhuolto 

Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen 

kampanjoihin, mm. liikkuva koulu, taisto, 

#munliike, sporttituntikilpailu 

L3 Oppilas harjoittelee 

arvioimaan, ylläpitämään ja 

kehittämään toimintakykyään 

 

 

 

Oppilas vahvistaa uima- ja 

vesipelastustaitoja 

 T6 vahvistaa uima- ja 

vesipelastustaitoja, jotta 

oppilas osaa sekä uida että 

pelastautua ja pelastaa 

vedestä 

S1 Erilaisten vedessä etenemistapojen 

harjoittelua (esim. liukuminen, 

sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, 

vapaauinti) sekä vesipelejä ja 

pelastautumisen harjoittelua (esim. veden 

polkeminen, skullaus, kylkiuinti, 

apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, 

vedessä hinaaminen, pelastushyppy ym.) 

L3 

 T7 ohjata oppilasta 

turvalliseen ja asialliseen 

toimintaan 

S1 Monipuoliset tehtävät eri ympäristöissä 

esimerkiksi pallopelit, suunnistus, uinti, 

jääliikunta, laskettelu, yhteistanssi ja 

voimistelut 

L3, L6, L7 Oppilas osaa toimia 

turvallisesti ja asiallisesti 

oppitunneilla ja liikkuessa 

liikuntapaikoille 



 T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset 

huomioon ottaen 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

kehitetään minäkuvaa, itsesäätelyn taitoja, 

tunnetaitoja, ihmissuhdetaitoja 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

yhteisistä asioista vastuun ottaminen. 

L2, L3, L6, 

L7 

 

Oppilas osaa työskennellä 

kaikkien kanssa ja säädellä 

toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan toiset 

huomioon ottaen 

 

 

Oppilas toimii vastuullisesti ja 

ottaa toiset huomioon sekä 

noudattaa sopimuksia, 

sääntöjä ja reilun pelin 

periaatetta 

 

 

 

Oppilas osaa ottaa vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

työskennellä itsenäisesti 

 

 T9 ohjata oppilasta 

toimimaan reilun pelin 

periaatteella sekä 

ottamaan vastuuta 

yhteisistä oppimistilanteista 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

harjoitellaan reilun pelin periaatteita, 

empaattisuutta ja vastuullisuutta 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

yhteisistä asioista vastuun ottaminen 

Noudattaa eri liikunta- ja pelimuotojen 

sääntöjä 

L2, L6, L7 

 T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta omasta 

toiminnasta ja vahvistaa 

oppilaan itsenäisen 

työskentelyn taitoja 

S3 Erilaisia tehtäviä, harjoituksia, pelejä ja 

leikkejä, joissa harjoitellaan 

vastuunottamista ja pitkäjänteistä 

työskentelyä 

L1, L2, L3 



 T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, 

pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä 

S3 Monipuoliset ja turvalliset sisällöt L1, L2  

 

 

 T12 auttaa oppilasta 

ymmärtämään riittävän 

fyysisen aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elämäntavan 

merkitys 

kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille 

S3 Fyysisen aktiivisuuden merkityksen 

pohdinta 

L3 Oppilas tuntee liikunnan ja 

terveyden välisiä yhteyksiä 

 T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoihin 

ja taitoihin, jotta hän saa 

edellytyksiä löytää itselleen 

sopivia iloa ja virkistystä 

tuottavia 

liikuntaharrastuksia 

S3 Eri liikuntamuotoihin tutustuminen 

 

L1, L3 

 

 

 



Vuosiluokka 9 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

oppiminen 

Arviointi 

9 

 

T1 kannustaa oppilasta 

fyysiseen aktiivisuuteen, 

kokeilemaan erilaisia 

liikuntamuotoja ja 

harjoittelemaan parhaansa 

yrittäen 

S1  Monipuoliset ja toiminnalliset tehtävät, 

harjoitteet ja pelit eri liikuntamuodoissa 

(palloilut, kehonhallintaharjoitteet, 

kehonhuolto, vesiliikunta, perusliikunta, 

luontoliikunta, musiikkiliikunta ja lumi- ja 

jääliikunta) 

L1, L3 Oppilas osoittaa oppimis- ja 

yrittämishalua 

koululiikunnassa, varustautuu 

liikuntatunnille asiallisesti ja 

huolehtii puhtaudestaan 

 

Oppilas harjaannuttaa 

havaintomotorisia taitojaan ja 

osaa tehdä liikuntatilanteisiin 

sopivia ratkaisuja 

 

 

Oppilas osaa ydintaidot 

juoksuissa, hypyissä ja 

heitoissa 

Oppilas osaa voimistelun, 

välinevoimistelun ja 

T2 ohjata oppilasta 

harjaannuttamaan 

havaintomotorisia taitojaan 

eli havainnoimaan itseään 

ja ympäristöään aistien 

avulla sekä tekemään 

liikuntatilanteisiin sopivia 

ratkaisuja 

S1 Monipuoliset havainto- ja 

ratkaisuntekotaitoja kehittävät tehtävät 

kuten pallopelit,  

suunnistus, tanssi, yleistaitoharjoittelu, 

liikuntaleikit ja kuntosaliharjoittelu 

Suunnistus, pallopelit, tanssi, jooga ja 

kuntosaliharjoittelu 

L1, L3, L4 

T3 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään tasapaino- ja 

liikkumistaitojaan, jotta 

oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilaisissa 

S1 

 

Monipuoliset tasapainotaitoja kehittävät 

liikuntamuodot, kuten voimistelu välineillä, 

kehonhallintaharjoitteet, taitoluistelu ja 

jääpelit, pallopelit ja mahdollisuuksien 

mukaan laskettelu/hiihto 

Liikkumistaitoja kehittävät liikuntamuodot 

L3 

 



oppimisympäristöissä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

liikuntamuodoissa 

kuten jääliikunta, suunnistus (esim. 

kompassin käyttö), perusliikunta, 

musiikkiliikunta, palloilut, 

kehonhallintaharjoitteet (esim. 

koordinaatiotikkaat, parkour), voimistelut ja 

frisbee golf 

 

 

 

 

 

 

 

telinevoimistelun liikkeitä 

Oppilas osoittaa 

toiminnassaan ymmärtävänsä 

rytmin merkityksen 

liikunnassa ja tanssissa  

Oppilas osaa luistella 

sujuvasti 

Oppilas osaa suunnistaa 

karttaa ja kompassia apuna 

käyttäen sekä tietää 

jokamiehen oikeuksista ja 

velvollisuuksista 

Oppilas hallitsee hiihdon 

harrastamiseen tarvittavat 

perustekniikat (hiihdon opetus 

toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan) 

Oppilas osaa kehittää 

välineenkäsittelytaitojaan 

sekä käyttää, yhdistää ja 

soveltaa niitä monipuolisesti 

erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri vuodenaikoina ja 

T4 ohjata oppilasta 

harjoittelun avulla 

kehittämään 

välineenkäsittelytaitojaan, 

jotta oppilas osaa käyttää, 

yhdistää ja soveltaa niitä 

monipuolisesti erilaisissa 

oppimisympäristöissä, eri 

välineillä, eri 

vuodenaikoina ja eri 

S1 

 

 

 

 

 

Monipuoliset välineenkäsitteytaitoja ja 

niiden soveltamista kehittävät 

liikuntamuodot kuten jää-, lumi-, perus- ja 

musiikkiliikunta sekä palloilut ja voimistelut 

Eri pallopelien tekniikat välineiden 

käsittelyyn sekä vesipelastus 

 

L3 

 

 

 

 

 



liikuntamuodoissa    eri liikuntamuodoissa  

 

 

 

Oppilas osaa ylläpitää, 

arvioida ja kehittää 

toimintakykyään 

 

 

 

Oppilas hallitsee uimataidon 

sekä osaa vesipelastamisen 

taitoja 

 

Oppilas osaa toimia 

turvallisesti ja asiallisesti 

oppitunneilla ja liikkuessa 

liikuntapaikoille 

Oppilas osaa työskennellä 

kaikkien kanssa ja säädellä 

toimintaansa ja 

T5 kannustaa ja ohjata 

oppilasta arvioimaan, 

ylläpitämään ja 

kehittämään fyysisiä 

ominaisuuksiaan: voimaa, 

nopeutta, kestävyyttä ja 

liikkuvuutta 

S1 Fyysisiä ominaisuuksia harjoittavat 

tehtävät kuten perusliikunta, pallopelit, 

uinti, suunnistus, voimistelut, 

kuntosaliharjoittelu ja kehonhuolto 

Mahdollisuuksien mukaan osallistuminen 

kampanjoihin, mm. liikkuva koulu, taisto, 

#munliike, sporttituntikilpailu 

L3 

 T6 vahvistaa uima- ja 

vesipelastustaitoja, jotta 

oppilas osaa sekä uida 

että pelastautua ja 

pelastaa vedestä 

S1 Erilaisten vedessä etenemistapojen 

harjoittelua (esim. liukuminen, 

sukeltaminen, rintauinti, selkäuinti, 

vapaauinti) sekä vesipelejä ja 

pelastautumisen harjoittelua (esim. veden 

polkeminen, skullaus, kylkiuinti, 

apuvälineiden kanssa uinti, pelastusuinti, 

vedessä hinaaminen, pelastushyppy ym.) 

L3 

 T7 ohjata oppilasta 

turvalliseen ja asialliseen 

toimintaan 

S1 Monipuoliset tehtävät eri ympäristöissä 

esimerkiksi pallopelit, suunnistus, uinti, 

jääliikunta, laskettelu/hiihto, yhteistanssi, 

voimistelut ja kuntosaliharjoittelu 

L3, L6, L7 

 T8 ohjata oppilasta 

työskentelemään kaikkien 

kanssa sekä säätelemään 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

kehitetään minäkuvaa, itsesäätelyn taitoja, 

L2, L3, L6, 

L7 



toimintaansa ja 

tunneilmaisuaan 

liikuntatilanteissa toiset 

huomioon ottaen 

tunnetaitoja, ihmissuhdetaitoja 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

yhteisistä asioista vastuun ottaminen 

tunneilmaisuaan toiset 

huomioon ottaen 

 

 

 

Oppilas toimii vastuullisesti ja 

ottaa toiset huomioon sekä 

noudattaa sopimuksia, 

sääntöjä ja reilun pelin 

periaatetta 

Oppilas osaa yleisimpien 

pallopelien perusteet ja pelaa 

niitä sovittujen sääntöjen 

mukaan 

 T9 ohjata oppilasta 

toimimaan reilun pelin 

periaatteella sekä 

ottamaan vastuuta 

yhteisistä 

oppimistilanteista 

S2 Erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, 

harjoituksia, pelejä ja leikkejä, joissa 

harjoitellaan reilun pelin periaatteita, 

empaattisuutta ja vastuullisuutta 

Kohtelias, ystävällinen ja vastuullinen 

käytös tasapuolisesti kaikkia kohtaan, 

ryhmän jäsenistä huolehtiminen sekä 

yhteisistä asioista vastuun ottaminen. 

Noudattaa eri liikunta- ja pelimuotojen 

sääntöjä 

L2, L6, L7 

 T10 kannustaa oppilasta 

ottamaan vastuuta omasta 

toiminnasta ja vahvistaa 

oppilaan itsenäisen 

työskentelyn taitoja 

S3 Erilaisia tehtäviä, harjoituksia, pelejä ja 

leikkejä, joissa harjoitellaan 

vastuunottamista ja pitkäjänteistä 

työskentelyä 

L1, L2, L3 Oppilas osaa ottaa vastuuta 

omasta toiminnasta ja 

työskennellä itsenäisesti 

 

 

 

 T11 huolehtia siitä, että 

oppilaat saavat riittävästi 

myönteisiä kokemuksia 

omasta kehosta, 

S3 Monipuoliset ja turvalliset sisällöt L1, L2 



pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä 

 

 

 

Oppilas tuntee liikunnan ja 

terveyden välisiä yhteyksiä 

 

 

 T12 auttaa oppilasta 

ymmärtämään riittävän 

fyysisen aktiivisuuden ja 

liikunnallisen elämäntavan 

merkitys 

kokonaisvaltaiselle 

hyvinvoinnille 

S3 Fyysisen aktiivisuuden merkityksen 

pohdinta 

L3 

 T13 tutustuttaa oppilas 

yleisten liikuntamuotojen 

harrastamiseen liittyviin 

mahdollisuuksiin, tietoihin 

ja taitoihin, jotta hän saa 

edellytyksiä löytää itselleen 

sopivia iloa ja virkistystä 

tuottavia 

liikuntaharrastuksia 

S3 Eri liikuntamuotoihin tutustuminen 

 

L1, L3 

 

 

 


