
ORTODOKSIUSKONTO - VUOSILUOKAT 3-6 
 
 
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.  
 
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. 
 
 
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.  
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ortodoksiuskonnossa 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. 
 
 
Oppilaan oppimisen arviointi ortodoksiuskonnossa vuosiluokalla 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 arvioinnissa 
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.   
 
 
Ortodoksiuskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6 

 
Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttamista. Sisältöjen valinnassa hyödynnetään paikallisia 
mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma huomioidaan 
sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.  
 
S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, 

symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä 
uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja 
kulttuurin kanssa. 
 



S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja 

arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa 
tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu 
kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. 
Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa. 
 
S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat 

oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu.  Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, 
itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen 
ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä 
eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun. 
 

Vuosiluokka 3 - ortodoksiuskonnon 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  

 

T2 ohjata oppilas 

tutustumaan opiskeltavan 

uskonnon rituaaleihin ja 

tapoihin sekä pyhiin 

paikkoihin ja rakennuksiin  

S1-3 S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen 
uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. 
Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän 
peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset 
toimitukset arjessa ja juhlassa. Tutustutaan 
omaan seurakuntaan ja sen rakennuksiin 
sekä jumalanpalveluksiin. Perehdytään 
Vanhan Testamentin kirjallisuuteen 
ortodoksisen opetuksen näkökulmasta. 
Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon 
tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena 
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen 
liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan 
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä 
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen 

L1 

 

 

 

 

L1, L2 

 

 

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 



 

T6 ohjata oppilas 

tutustumaan 

juutalaisuuteen, 

kristinuskoon ja islamiin ja 

niiden vaikutukseen ja 

historiaan Euroopassa  

 

T7 kannustaa oppilasta 

kunnioittamaan omaa ja 

toisen pyhää sekä 

käyttäytymään 

asianmukaisesti erilaisissa 

uskonnollisissa 

tilaisuuksissa ja tilanteissa  

medioissa kotimaassa ja maailmalla.  

 

S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat 
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden 
arvostaminen sekä omassa että eri 
uskontojen kulttuureissa. Perehdytään 
juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin 
ortodoksisen kristillisyyden kanssa. 
Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia 
yhteisöjä elämänkatsomuksen muotona. 
Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja 
uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja 
uskonnon suhteeseen osallistumalla koulun 

eri juhliin.  

S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat 
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden 
Testamentin sanoma yksilön eettisten 
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa 
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn 
ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden 
seurauksia sekä vaikutuksia 
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja 
myönteisen elämännäkemyksen 
muodostamiseen. Opetuksessa otetaan 
huomioon toisen ihmisen arvostaminen, 
huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä 
elämän kunnioittaminen ja kestävä 
tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa vastuun 
kantamista kirkon ja yksilön elämässä 
omassa arjessa yksilön elämässä.  

 

 

 

L2 

 

 

 

 

 

 

 

L2, L5, 

L6 

kautta osoitettu osaaminen.   

Tärkeää on niiden kautta osoitettu 

taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. 

Yksityiskohtaisen muistamisen 

sijaan arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä ajattelun 

kehittymiseen.   

 



 

Vuosiluokka 4 - ortodoksiuskonnon 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 

T3 auttaa oppilasta 

tunnistamaan uskonnollisen 

kielen erityispiirteitä ja 

vertauskuvallisuutta  

T7 kannustaa oppilasta 

kunnioittamaan omaa ja 

toisen pyhää sekä 

käyttäytymään 

asianmukaisesti erilaisissa 

uskonnollisissa 

tilaisuuksissa ja tilanteissa  

 

T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

ihmisoikeuksiin ja erityisesti 

YK:n Lapsen oikeuksien 

S1-3 S1 Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen 
uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. 
Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän 
peruspiirteet, pyhät mysteeriot ja kirkolliset 
toimitukset arjessa ja juhlassa. Tutustutaan 
omaan seurakuntaan ja sen rakennuksiin 
sekä jumalanpalveluksiin. Perehdytään 

Jeesuksen elämävaiheisiin ja opetukseen 
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden 
tapahtumissa. Tutkitaan Suomen 
ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa 
uskonnollisena rakennuksena, 
kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää 
symboliikkaa. Opetuksessa otetaan 
huomioon kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä 
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen 
medioissa kotimaassa ja maailmalla. 

 

S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat 
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden 
arvostaminen sekä omassa että eri 
uskontojen kulttuureissa. Perehdytään 
juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin 
ortodoksisen kristillisyyden kanssa. 
Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia 

L1, L2 

 

 

 

 

 

L2, L3, 

L4 

 

 

 

L2, L5, 

L6 

 

 

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 arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä ajattelun 



sopimukseen sisältyviä 

arvoja yksilön ja yhteisön 

näkökulmasta  

 

 

 

 

 

 

 

yhteisöjä ja uskonnottomuutta 
elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan 
alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin 
sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon 
suhteeseen osallistumalla koulun eri juhliin. 

S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat 
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden 
Testamentin sanoma yksilön eettisten 
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa 
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa. Pohditaan raamatun kertomusten 
ja arjen esimerkkien avulla omia eettisiä 
valintoja ja niiden seurauksia sekä 
vaikutuksia itsetuntemuksen, 
elämäntaitojen ja myönteisen 
elämännäkemyksen muodostamiseen. 
Opetuksessa otetaan huomioon toisen 
ihmisen arvostaminen, huolenpito 
ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän 
kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. 
Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun 
kantamista kirkon ja yksilön elämässä. 
Tutustutaan alustavasti eri uskontojen 
eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä 
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja 
kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja 
syvennetään käsitystä YK:n 
Lapsenoikeuksien sopimuksen 
merkityksestä.  

 

L2 

kehittymiseen.   

 

 

 



Vuosiluokka 5 - ortodoksiuskonnon 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  

 

 

T5 opastaa oppilasta 

perehtymään Suomen ja 

Euroopan uskonnollisiin ja 

katsomuksellisiin juuriin ja 

nykytilaan  

 

 

T6 ohjata oppilas 

tutustumaan 

juutalaisuuteen, 

kristinuskoon ja islamiin ja 

niiden vaikutukseen ja 

 S1 Opetuksessa paneudutaan 

ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja 

peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat 

kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. 

Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä 

sekä Paavalin ja muiden apostolien 

toimintaa. Tutkitaan Suomen ortodoksisen 

kirkon tunnuspiirteitä ja kirkkoa 

uskonnollisena rakennuksena, 

kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää 

symboliikkaa. Syvennetään tietämystä 

pyhistä rakennuksista ja niiden 

symboliikasta vierailemalla oman 

seurakunnan pyhäköissä. Opetuksessa 

otetaan huomioon kirkkomusiikki, 

kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus 

ja näkyminen medioissa kotimaassa ja 

maailmalla.  

 

S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat 

pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden 

arvostaminen sekä omassa että eri 

uskontojen kulttuureissa. Perehdytään 

L4, L5, 

L6 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1, L2 

 

 

 

 

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 arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä ajattelun 

kehittymiseen.   



historiaan Euroopassa 

 

T8 ohjata oppilas 

perehtymään opiskeltavan 

uskonnon eettisiin 

opetuksiin sekä eri 

uskontoja yhdistäviin 

eettisiin periaatteisiin  

islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin 

ortodoksisen kristillisyyden kanssa. 

Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia 

yhteisöjä ja uskonnottomuutta 

elämänkatsomuksen muotona.  

S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat 

ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden 

Testamentin sanoma yksilön eettisten 

kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa 

elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. Ohjataan oppilasta eettiseen 

ajatteluun raamatun kertomusten ja arjen 

esimerkkien avulla. Opetuksessa otetaan 

huomioon toisen ihmisen arvostaminen, 

huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä 

elämän kunnioittaminen ja kestävä 

tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa 

globaalia vastuun kantamista kirkon ja 

yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti 

eri uskontojen eettisten opetusten yhteisiin 

piirteisiin sekä eurooppalaisen 

ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten 

arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään 

käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien 

sopimuksen merkityksestä.  

 

 

 

 

 

L7 

 

 

 

 

 

L2 

 



 

Vuosiluokka 6 - ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

lv Tavoite Sisällöt Sisällön tarkennus Laaja-

alainen 

osaami-

nen 

          Arviointi 

6 T9 ohjata oppilasta 

ymmärtämään 

ihmisoikeuksiin ja erityisesti 

YK:n Lapsen oikeuksien 

sopimukseen sisältyviä 

arvoja yksilön ja yhteisön 

näkökulmasta  

 

T10 ohjata oppilasta 

arvioimaan tekemiään 

valintoja ja pohtimaan 

toiminnan taustalla 

vaikuttavia arvoja eettisten 

periaatteiden ja kestävän 

tulevaisuuden 

näkökulmasta  

 

S 1-3 S1 Opetuksessa paneudutaan 
ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja 
peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat 
liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät 
mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa 
ja juhlassa. 

Perehdytään Vanhan Testamentin 
kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen 
näkökulmasta sekä Jeesuksen 
elämävaiheisiin ja opetukseen 
evankeliumeissa sekä kirkkovuoden 
tapahtumissa.  

Tutustutaan luostareiden syntyyn, 
kirkkoisiin ja luostareihin tänä päivänä. 
Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä 
sekä Paavalin ja muiden apostolien 
toimintaa.  

Tutkitaan Suomen ortodoksisen kirkon 
tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena 
rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja 
siihen liittyvää symboliikkaa. Syvennetään 

tietämystä pyhistä rakennuksista ja niiden 
symboliikasta vierailemalla oman 

L2 

 

 

 

 

 

 

 

L1, L3, 

L6 

 

 

 

 

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 arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon 

soveltamiseen sekä ajattelun 

kehittymiseen.   



 

T11 luoda oppilaalle 

mahdollisuuksia keskustella 

eettisistä kysymyksistä, 

ilmaista rakentavasti 

ajatuksiaan ja tunteitaan 

sekä harjoitella 

perustelemaan omia 

näkemyksiään  

 

T12 auttaa ja tukea 

oppilasta muodostamaan ja 

vahvistamaan myönteistä 

maailmankatsomusta, 

itsetuntoa ja luottamusta 

elämään  

 

 

seurakunnan pyhäköissä. 

Opetuksessa otetaan huomioon 
kirkkomusiikki, kirkkotaide sekä 
ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen 
medioissa kotimaassa ja maailmalla.  

S2 Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat 
pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden 
arvostaminen sekä omassa että eri 
uskontojen kulttuureissa. Pohditaan 
ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja 
apostolisena, globaalina yhteisönä. 
Tutustutaan keskeisiin Euroopassa 
vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen 
uskontokarttaan. Tutustutaan alustavasti 
ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä 
ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen.  

S3 Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat 
ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden 
Testamentin sanoma yksilön eettisten 
kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa 
elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten 
kanssa.  

Syvennetään kymmenen käskyn osaamista 
ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden 
seurauksia sekä vaikutuksia 
itsetuntemuksen, elämäntaitojen ja 
myönteisen elämännäkemyksen 
muodostamiseen.  

Ohjataan oppilasta eettiseen ajatteluun 
raamatun kertomusten ja arjen esimerkkien 
avulla. Opetuksessa otetaan huomioon 
toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito 
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L6, L7 

 

 

 

 

 

L1 

Hyvän osaamisen kuvaus 6. 

luokan lopussa:  

Oppilas osaa nimetä opiskeltavan 

uskonnon lähteitä ja tekstejä sekä 

kuvata niiden keskeisiä sisältöjä.  

Oppilas osaa kertoa esimerkkien 

avulla opiskeltavan uskonnon 

keskeisistä rituaaleista, tavoista ja 

pyhistä paikoista sekä kuvata niiden 

merkitystä. 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä 

uskonnollisesta kielestä ja sen 

vertauskuvallisuudesta. Oppilas 

osaa hakea tietoa useasta 

lähteestä. Oppilas harjoittelee 

arvioimaan löytämänsä tiedon 

luotettavuutta ja objektiivisuutta 

Oppilas tunnistaa uskontojen 

merkityksiä yhteiskuntien 

kehityksessä, kulttuurissa ja 

mediassa ja osaa antaa niistä 

esimerkkejä.  

Hän osaa kuvata suomalaisen ja 

eurooppalaisen uskonnollisuuden 

juuria pääpiirteissään. Oppilas osaa 

kuvata juutalaisuuden, kristinuskon 

ja islamin pääpiirteet sekä niiden 

keskinäiset suhteet. 



ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän 
kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus.  

Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun 
kantamista kirkon ja yksilön elämässä. 
Tutustutaan alustavasti eri uskontojen 
eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä 
eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja 
kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja 
syvennetään käsitystä YK:n 
Lapsenoikeuksien sopimuksen 
merkityksestä.  

Oppilas tietää, miten toimitaan ja 

pyrkii toimimaan asianmukaisesti ja 

kunnioittavasti erilaisissa 

uskonnollisissa tilanteissa ja 

paikoissa. Oppilas tunnistaa ja osaa 

nimetä opiskeltavan uskonnon 

eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja 

katsomuksia yhdistäviä eettisiä 

periaatteita 

Oppilas tietää YK:n Lapsen 

oikeuksien sopimuksen keskeisen 

sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä 

ihmisoikeuksista. Oppilas osaa 

kertoa arjen esimerkkejä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisesta. Hän 

osaa soveltaa opiskelemansa 

uskonnon eettisiä periaatteita 

omassa pohdinnassaan. 

 

 

 


