
YHTEISKUNTAOPPI – VUOSILUOKAT 5-6 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 5 ja 6 

Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi, vastuuntuntoisiksi ja yritteliäiksi kansalaisiksi. 

Oppilaita ohjataan toimimaan erilaisuutta ymmärtävässä, ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa kunnioittavassa moniarvoisessa yhteiskunnassa 

demokratian arvojen ja periaatteiden mukaan. Oppiaineen tehtävänä on antaa yhteiskunnan toiminnasta ja kansalaisen 

vaikutusmahdollisuuksista tiedollinen perusta ja rohkaista oppilaita kehittymään oma-aloitteisiksi yhteiskunnallisiksi ja taloudellisiksi toimijoiksi. 

Vuosiluokilla 5 ja 6 yhteiskuntaopin opetuksen painopisteenä on perehtyminen yhteisölliseen elämään ja rakentavaan vuorovaikutukseen. 

Oppilaita rohkaistaan kuuntelemaan muita, ilmaisemaan mielipiteitään ja perustelemaan näkemyksiään. Oppilaat harjoittelevat päätöksentekoa 

ja vaikuttamisessa tarvittavia taitoja kouluyhteisössä sekä muiden lähiyhteisön toimijoiden kanssa. Opetus vahvistaa oppilaiden kiinnostusta 

työtä, työelämää ja yrittäjyyttä sekä eri ammatteja kohtaan. Oppilaat tutustuvat oman taloudenhoidon ja vastuullisen kuluttamisen perusasioihin. 

 

Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 5 ja 6 

 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta 
 
 Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse 
 vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahankäyttöön ja talouden 
 hoitoon sekä  vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa. 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta 
 
 Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä 
 päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä  
 sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin. 
 Eduskunta 
 Hallitus 
 Presidentti 
 
 
 



S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 
 
 Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten 
 yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä esimerkiksi luokassa, koulussa, erilaisissa harrastuksissa ja järjestöissä, mediassa 
 sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa. 
 
S4 Taloudellinen toiminta 
 
 Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään 
 kuluttamiseen. Lisäksi tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, 
 työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin. 
 

Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 5 ja 6 

 
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi käyttämällä monipuolisia toiminnallisia, 
vuorovaikutuksellisia ja elämyksellisiä työtapoja. Tällaisia ovat erilaiset simulaatiot, väittelyt, projektit, draama ja yhteistyö paikallisten 
yhteiskunnallisten toimijoiden, kuten erilaisten järjestöjen ja yhdistysten, kanssa. Tutkivan oppimisen rooli korostuu.  
 
Jatkuva ajankohtaisten asioiden ja tapahtumien seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä. Median tarkastelulla ja 
tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisellä on keskeinen osa opiskelussa. 
 
Oppilaskuntatoiminta on oleellinen osa yhteiskuntaopin opetusta. Oppilaskuntatoiminnan avulla oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistavaan 
toimintaan. 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 5 ja 6 
 
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaat näkemään itsensä yhteiskunnan jäseninä, joilla on oikeuksia ja 
velvollisuuksia sekä tukea heidän kasvuaan yhteistyökykyisiksi erilaisten yhteisöjen jäseniksi. Oppilaita tuetaan erityisesti  yhteiskuntaa ja taloutta 
koskevan tiedon etsimisessä, ymmärtämisessä ja soveltamisessa, jolla on merkitystä heidän oman elämänsä ja tulevaisuutensa kannalta. 
Oppilaita kannustetaan osallisuuteen ja keskusteluun. 
 
Yhteiskuntaoppi sisältää käsitteitä, joiden avaaminen on keskeistä opetuksessa. Paitsi käsitteitä, opitaan myös erilaisten kuvien, graafien ja 
tilastojen tulkintaa oppilaan ikä ja oppimiskyky huomioiden. 
 
 
 
 



Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokilla 5 ja 6 
 

Yhteiskuntaopissa oppimisen arvioinnilla ja palautteella oppilaita ohjataan ja kannustetaan toimimaan aktiivisesti  ja rakentavasti omissa  
lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännössä yhteiskunnasta oppimiaan tietoja ja taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monipuolisesti erilaisia 
toiminnan ja tuottamisen tapoja. 
 
Oppilaan suorittamaa itsearviointia kehitetään vuosiluokkien 5 ja 6 aikana teettämällä oppilailla erilaisia omaa oppimista mittaavia kyselyjä. 

 
Yhteiskuntaopin sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää yhteiskuntaopin valtakunnallisia arviointikriteereitä. 
Opinnoissa edistymisen kannalta on keskeistä, että oppilas hahmottaa ympäröivän yhteiskunnan toimintaa sekä näkee itsensä osana 
kansalaisyhteiskuntaa omat vaikuttamismahdollisuutensa ja vastuunsa tiedostaen. 
 

Vuosiluokat 5 ja 6 – yhteiskuntaopin tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 Tavoite 

 

Sisällöt Sisällön tarkennus 

 

Laaja-

alainen 

osaaminen 

Arviointi 

Arvioinnin kohteet 

 

 

 

 

MERKITYS, ARVOT JA 

ASENTEET 

T1 ohjata oppilasta 

kiinnostumaan 

ympäröivästä 

yhteiskunnasta ja 

yhteiskuntaopista 

tiedonalana 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta autetaan  

ymmärtämään, mitä 

yhteiskunnalla 

tarkoitetaan. Häntä 

 

S1, S2, 

S3, S4 

 

 Kuvattu yllä. 

 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

 

T1 Motivaation kehittymistä ei 
käytetä arvosanan  
muodostamisessa.  
 
Oppilaita ohjataan  
pohtimaan kokemuksiaan 

osana itsearviointia. 

 

 

 



ohjataan yhteiskunnan 

toiminnan 

perusedellytysten ja 

yhteiskunnan jäsenyyden 

merkityksen 

ymmärtämiseen. 

 Vuosiluokka 6 

Oppilasta autetaan 

syventämään 

ymmärrystään 

yhteiskunnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 Eettistä arviointikykyä ei 
käytetä arvosanan 
muodostamisen periaatteena. 
 
Oppilaita ohjataan  
pohtimaan kokemuksiaan 

osana itsearviointia. 

 

 

 

 

 

 

T2 tukea oppilasta 

harjaannuttamaan eettistä 

arviointikykyään liittyen 

erilaisiin inhimillisiin, 

yhteiskunnallisiin ja 

taloudellisiin 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

itsearviointiin ja harkintaan 

omissa eettisissä 

valinnoissaan.  

Vuosiluokka 6 

 Oppilasta tuetaan hänen 

pyrkimyksessään 

ymmärtää erilaisia 

yhteiskunnallisia 

S1,S2, 

S3, S4 

 

 L1,L2, L3, 

L4,L5, L6, 

L7 



kysymyksiä.   

 

T3 Yhteisten sääntöjen ja  
tasa-arvon periaatteiden 
tarkastelu. 
 
Oppilas osaa selittää 
yhteisten sääntöjen 
merkityksen ja toimia niiden 
mukaisesti. 
 
Oppilas osaa perustella, miksi 
ihmisoikeudet 
ovat tärkeitä ja mihin 

oikeusjärjestelmää tarvitaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISKUNNASSA 

TARVITTAVIEN 

TIETOJEN JA TAITOJEN 

OMAKSUMINEN SEKÄ 

YHTEISKUNNALLINEN 

YMMÄRRYS 

T3 ohjata oppilasta 

hahmottamaan itsensä 

yksilönä ja erilaisten 

yhteisöjen jäsenenä, 

ymmärtämään 

ihmisoikeuksien ja tasa-

arvon merkityksen sekä 

hahmottamaan 

yhteiskunnan oikeudellisia 

periaatteita 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta autetaan 

ymmärtämään sääntöjen 

merkitys  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta perehtyy 

ihmisoikeuksiin. 

 

S1,S2, 

S3, S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1, L2, 

L3,L4, L5, 

L6L, L7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

T4 ohjata oppilasta 

tarkastelemaan median 

roolia ja merkitystä 

omassa arjessa ja 

yhteiskunnassa 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

tulkitsemaan erilaisia 

medioita ja analysoimaan 

median roolia omassa 

elämässään.  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta tuetaan hänen 

harjoitellessaan erilaisten 

medioiden käyttöä 

vaikuttamisen välineenä.  

Oppilasta ohjataan 

kriittiseen medioiden 

seuraamiseen.  

 

 

S1,S2,S

3 

 

 

 

L1, L2, L3, 

L4, L5, L7 

 

 

 

 

 

 

T4 Median roolin tarkastelu. 
 
Oppilas osaa kuvailla, 
millainen merkitys 
medialla on hänen omassa 
elämässään ja miten 
erilaisia medioita voidaan 
käyttää vaikuttamisen 

välineenä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T5 Työnteon ja yrittäjyyden 
merkityksen tarkastelu. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä työnteon ja  
yrittäjyyden merkityksestä 
perheen toimeentulon 

T5 ohjata oppilasta 

oivaltamaan työnteon ja 

yrittäjyyden merkityksen 

lähiyhteisössään 

Vuosiluokka 5 

S1 S3, 

S4- 

 L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 



Oppilasta ohjataan 

ymmärtämään työnteon 

merkitys. 

Vuosiluokka 6 

Oppilaan ymmärrystä 

työnteon merkityksestä 

lisätään ohjaamalla häntä 

yrittäjyyteen. 

lähteenä ja yhteiskunnan 

toimivuuden perustana. 

 T6 tukea oppilasta 

ymmärtämään, että eri 

toimijoiden tuottamaan 

yhteiskunnalliseen tietoon 

liittyy erilaisia arvoja, 

näkökulmia ja 

tarkoitusperiä 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta ohjataan 

havaitsemaan eri 

toimijoiden tuottaman  

tiedon erilaisuus.  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta harjaannutetaan 

tulkitsemaan erilaisia 

kuvioita ja graafeja. 

Häntä opastetaan 

tekemään tulkintoja 

erilaisista yhteiskunnallista 

S1, S2, 

S3 

 L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

T6 Erilaisten arvojen,  
näkökulmien ja 
tarkoitusperien 
hahmottaminen. 
 
Oppilas osaa selittää 
esimerkkien avulla, että eri  
toimijoiden tuottamaan 
yhteiskunnalliseen 
tietoon liittyy erilaisia 
arvoja, näkökulmia ja 

tarkoitusperiä. 



tietoa sisältävistä lähteistä.  

 YHTEISKUNNALLISEN 

TIEDON KÄYTTÄMINEN 

JA SOVELTAMINEN 

T7 kannustaa oppilasta 

harjoittelemaan 

demokraattisen 

vaikuttamisen perustaitoja 

sekä keskustelemaan 

rakentavasti eri 

mielipiteistä 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta rohkaistaan 

kertomaan mielipiteensä 

yhteisistä kouluun ja 

lähiympäristöön liittyvistä 

asioista.  

Oppilasta ohjataan 

perustelemaan 

mielipiteitään. näkemykset. 

Vuosiluokka 6 

Oppilasta harjaannutetaan 

käyttämään erilaisia 

vaikuttamisen keinoja 

koulussa ja omassa 

lähipiirissään.  

 

S1, S2, 

S3 

  

L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

 

T7 Demokraattisen  
vaikuttamisen perustaitojen 
sekä yhteisössä 
toimimisen tietojen ja taitojen 
soveltaminen 
käytännössä. 
 
Oppilas osaa soveltaa 
demokraattisessa 
yhteisössä toimimisen 
periaatteita ja taitoja, kuten 
kuuntelemista, kantaa 
ottamista, sopeutumista 
enemmistöpäätöksiin 
sekä vaikuttamista 

lähiyhteisössä. 



 T8 tukea oppilasta 

ymmärtämään oman 

rahankäytön ja 

kulutusvalintojen perusteita 

sekä harjoittelemaan niihin 

liittyviä taitoja 

Vuosiluokka 5 

Oppilasta kannustetaan 

seuraamaan omaa 

rahankäyttöään. 

Vuosiluokka 6 

Oppilasta ohjataan 

seuraamaan säästämiseen 

ja kuluttamiseen 

vaikuttavia syitä ja 

säästämisen ja 

kuluttamisen vaikutuksia.  

Oppilasta ohjataan 

taloudellisuuteen.  

S1, S2, 

S3, S4 

 L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

T8 Rahankäytön ja 
kulutusvalintojen 
perusteiden soveltaminen. 
 
Oppilas osaa perustella 
omaan rahankäyttöönsä 
sekä kuluttamiseen liittyviä 
ratkaisuja sekä pystyy 
kertomaan, millaisia 
muihin ihmisiin sekä 
ympäristöön 
ulottuvia vaikutuksia hänen 

kuluttamispäätöksillään on. 

 T9 kannustaa oppilasta 

erilaisten yhteisöjen 

toimintaan ja 

harjoittelemaan median 

käyttöä turvallisella ja 

yhteiskunnallisesti 

tiedostavalla tavalla 

Vuosiluokka 5 

S1, S2, 

S3 

 L1, L2, L3, 

L4, L5, L6, 

L7 

T9 Mediataidot. 
 
Oppilas osaa käyttää mediaa 
yhteiskunnallisen 
ajattelun ja toiminnan 
välineenä sekä pohtia sen  
käyttämiseen liittyviä 

turvallisuusnäkökulmia. 



Oppilasta rohkaistaan 

tutustumaan erilaisten 

yhteisöjen toimintaan.  

Vuosiluokka 6 

Oppilasta rohkaistaan 

osallistumaan jonkun 

järjestön toimintaan.  

 


