
YHTEISKUNTAOPPI – VUOSILUOKKA 9 

 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokalla 9 

Vuosiluokan 9 yhteiskuntaopin opetuksessa korostetaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja –taitoja demokratiassa sekä vastuuta omaan 
elämään liittyvien valintojen tekemisessä. Päätöksentekoa ja vaikuttamista harjoitellaan kouluyhteisössä ja muiden lähiyhteisön toimijoiden 
kanssa. Opetuksessa kiinnitetään huomiota yhteiskunnan ja yhteisöllisen elämän rakenteisiin sekä niihin liittyviin käsitteisiin. 
 
Yhteiskuntaopin opetuksessa oppilaita ohjataan arvioimaan yhteiskunnan ja talouden kysymyksiä sekä vertailemaan niihin liittyviä erilaisia 
mielipiteitä ja toimintavaihtoehtoja erilaisten ihmisryhmien ja arvopäämäärien kannalta. Yhteiskunnallisten asioiden opiskelussa näkökulma 
laajenee paikallisesta aina globaaleihin kysymyksiin saakka. 
 
 
Yhteiskuntaopin tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokalla 9 
 

Vuosiluokkien 5, 6 ja 9 yhteiskuntaopin sisältöalueet ovat samat. Opetuksessa pyritään siihen, että opeteltavan aineksen muistamisesta ja 
ymmärtämisestä siirrytään oppilaan iän ja taitojen karttuessa kohti soveltavaa, analysoivaa, arvioivaa ja mahdollisesti jo uutta tietoa luovaan 
oppimiseen. Jatkuva ajankohtaisten asioiden seuraaminen, analysoiminen ja niistä keskusteleminen on keskeistä, samoin vuorovaikutus 
yhteiskunnan toimijoiden kanssa. 
 
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta 
 
 Perehdytään yksilön vastuisiin, velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä oman elämän ja talouden hallintaan. Paneudutaan erilaisiin 
 mahdollisuuksiin oman tulevaisuuden suunnittelussa tutustumalla työelämään ja elinkeinoihin. Käsitellään sekä oman että lähiyhteisöjen,  
 kuten perheiden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämistä. 
 
S2 Demokraattinen yhteiskunta  
 
 Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Tutustutaan vallan kolmijaon periaatteeseen. 
 Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista 
 yksilön, järjestöjen ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti. 
 
 
 
 
 



S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen 
 
 Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanaviin ja keinoihin. Harjoitellaan yhteiskunnallisessa osallistumisessa, 
 työelämässä ja taloudellisessa toiminnassa tarvittavia taitoja luomalla aitoja tilaisuuksia koulun arjessa aktiiviselle, vastuulliselle ja 
 rakentavalle yhteistyölle ja vaikuttamiselle myös yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. 
 
S4 Taloudellinen toiminta 
 
 Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten 
 taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja 
 yrittäjyyden kautta. Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat ja mahdollisuudet. 
 
 
Yhteiskuntaopin oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokalla 9 
 
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 yhdistysten, kanssa. Tutkivan oppimisen ja median seuraamisen ja käyttämisen 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. Opetuksessa käytetään oppiainerajat ylittäviä lähestymistapoja. 
 
Yhteiskuntaoppi sisältää käsitteitä, joiden avaaminen on keskeistä opetuksessa. Paitsi käsitteitä, opetuksessa harjoitellaan myös erilaisten 
kuvien, graafien ja tilastojen tulkintaa. 
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki yhteiskuntaopissa vuosiluokalla 9 
 
Oppiaineen tavoitteiden ja luonteen kannalta keskeistä on ohjata oppilaita näkemään itsensä kansalaisyhteiskunnan jäseninä sekä tukea heidän 
kasvuaan erilaisten yhteisöjen aktiivisiksi jäseniksi. Oppilaiden monipuolista kommunikointia, osallisuutta ja yhteistoimintaa tuetaan käytännön 
harjoitteilla. Heitä harjaannutetaan etsimään, ymmärtämään ja soveltamaan yhteiskuntaa ja taloutta koskevaa tietoa, jonka merkitystä he 
arvioivat paitsi omasta myös yleisestä näkökulmasta. 
 
Oppiaineen käsitteellinen luonne ja esimerkiksi kuvien, graafien ja tilastojen avaaminen otetaan huomioon opetusjärjestelyissä ja työtavoissa.  



Oppilaan oppimisen arviointi yhteiskuntaopissa vuosiluokalla 9 
 

Oppimisen arviointi on yhteiskuntaopissa oppilaita ohjaavaa ja kannustavaa. Monipuolisella palautteella oppilaita kannustetaan toimimaan 
aktiivisesti omissa lähiyhteisöissään ja soveltamaan käytännön arjessa yhteiskunnallista ja taloudellista osaamistaan. 
 
Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden monimuotoiset toiminnan ja tuottamisen tavat. Arvioinnilla tuetaan yhteiskunnallisten tietojen ja taitojen  
soveltamista ja kiinnitetään huomiota siihen, miten monipuolisesti ja näkemyksiään perustellen oppilaat oppivat rakentamaan omaa käsitystään 
yhteiskunnasta. 
 
Oppilaan arviointi yhteiskuntaopissa on jatkuvaa ja perustuu monipuolisiin arviointimenetelmiin. Formatiiviset ja summatiiviset kokeet, erilaiset 
portfolityöt, ajankohtaisten asioiden seuraamista edellyttävät seurannat, uutiskatsaukset, ryhmätyöt ja käsitteiden ymmärtämistä mittaavat 
sanakokeet ovat arvioinnin välineitä. Lisäksi oppilaat suorittavat itsearviointia sekä vertaisarviointia. 
 
Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut yhteiskuntaopin oppimäärän tavoitteet.  
Päättöarvosana muodostetaan suhteuttamalla oppilaan osaamisen taso yhteiskuntaopin valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. 
Yhteiskuntaopissa oppilaan osaaminen kehittyy kaikilla 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. 

 
 

Vuosiluokka 9 - yhteiskuntaopin tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 Tavoite 
 

Sisällöt Sisällön tarkennus 
 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Arviointi 
Arvioinnin kohteet 

 

 
 

MERKITYS, ARVOT JA 
ASENTEET 
 
T1 ohjata oppilasta 
syventämään kiinnostustaan 
ympäröivään yhteiskuntaan 
ja yhteiskuntaoppiin 
tiedonalana 

 
 

 
S1, S2, 
S3, S4  

 
 
 
Kuvattu yllä. 

 
 
 
L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

 
 
 
T1 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena.  
 
Oppilasta ohjataan  



 

Oppilasta ohjataan 
sisäistämään yhteiskunnan 
perusarvoja.  

pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 
 
 
 
T2 Ei käytetä arvosanan 
muodostumisen 
periaatteena.  
 
Oppilasta ohjataan  
pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 
 
 
 
 
 
 
 
T3 Oikeusvaltion  
periaatteiden ja toiminnan 
hahmottaminen. 
 
Oppilas osaa kuvailla ja 
selittää 
ihmisoikeusperiaatteita, 
oikeusvaltion keskeisiä 
periaatteita sekä 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän 
rakennetta ja toimintaa. 
 
 
 
 
 
 

 

T2 ohjata oppilasta 
harjaannuttamaan eettistä 
arviointikykyään liittyen 
erilaisiin inhimillisiin, 
yhteiskunnallisiin ja 
taloudellisiin kysymyksiin  
 
Oppilasta ohjataan siten, 
että hänen kykynsä arvioida 
omaa toimintaansa ja 
osuuttaan yhteiskunnan 
jäsenenä kehittyy edelleen. 
 

 

S1, S2, 
S3, S4 

  
L1, L2, L3, L4, L5, 
L7 

YHTEISKUNNASSA 
TARVITTAVIEN TIETOJEN 
JA TAITOJEN 
OMAKSUMINEN SEKÄ 
YHTEISKUNNALLINEN 
YMMÄRRYS 
 

T3 ohjata oppilasta 
hahmottamaan oikeusvaltion 
periaatteita, ihmisoikeuksien 
yleismaailmallista merkitystä 
sekä syventämään tietojaan 
suomalaisen 
oikeusjärjestelmän  
 

Oppilas perehdytetään 
oikeusvaltion periaatteisiin, 
suomalaiseen 
oikeusjärjestelmään ja sen 

 

S1, S2, 
S3, S4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
L1,L2, L3, L7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



toimintaan. 
 
Oppilas tutustuu tarkemmin 
keskeisiin 
ihmisoikeussopimuksiin 
 
 
T4 ohjata oppilasta 
syventämään ja pitämään 
ajan tasalla yhteiskuntaa, 
talouden toimintaa ja 
yksityistä taloudenpitoa 
koskevia tietojaan ja 
taitojaan sekä arvioimaan 
kriittisesti median roolia ja 
merkitystä 
 

Oppilasta harjaannutetaan 
seuraamaan ajankohtaista 
mediaa ja tuetaan hänen 
kykyään hankkia tietoa 
erilaisten medioiden kautta. 
 
Oppilasta ohjataan 
yksityisen ja julkisen 
talouden seurantaan. 
 

 
 
 
 
 
 
 

S1, S2, 
S3, S4 

 
 
 
 
 
 
 
L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

 
 
 
 
 
 
 
T4 Yhteiskuntaa, mediaa,  
taloutta ja taloudenpitoa 
koskevat tiedot ja taidot. 
 
Oppilas osaa kuvailla 
yhteiskunnan, 
talouden ja median toimintaa 
sekä tarkastella niihin liittyvää 
julkista keskustelua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T5 Yrittäjyys- ja 
työelämätaidot. 
 
Oppilas osaa kuvailla 
työelämän ja yrittäjyyden 
yhteiskunnallista 

YHTEISKUNNALLISEN 
TIEDON KÄYTTÄMINEN JA 
SOVELTAMINEN 
 

T5 rohkaista oppilasta 
kehittymään yritteliääksi ja 
vastuulliseksi taloudelliseksi 
toimijaksi, joka tuntee 
yrittäjyyttä ja työelämää sekä 
niiden tarjoamia 

 
 
 
 

S1, S2, 
S3,S4 

  
 
 
 
L1, L2, L3, L5, 
L6,L7 



mahdollisuuksia ja osaa 
suunnitella omaa 
tulevaisuuttaan  
 
Oppilaassa herätetään 
kiinnostus oman uran 
suunnittelua kohtaan. 
Oppilasta ohjataan 
työelämän pelisääntöihin ja 
rohkaistaan yrittäjyyteen. 

merkitystä ja arvioida niiden 
tarjoamia mahdollisuuksia 
myös oman tulevaisuuden 
kannalta. 

  

T6 ohjata oppilasta 
tarkastelemaan 
yhteiskunnallista toimintaa 
sekä eri yhteisöjä ja 
vähemmistöryhmiä 
monipuolisesti ja 
avarakatseisesti 
 

Oppilasta ohjataan 
perehtymään 
vähemmistökulttuureihin 
asiallisesti ja 
suvaitsevaisesti. 
 
Oppilasta rohkaistaan 
edelleen tutustumaan 
erilaisten yhteiskunnan 
toimintaa tukevien järjestöjen 
ja yhteisöjen toimintaan. 
 

 

S1, S2, 
S3, S4 

  
L1, L2, L3, L4, L7 

 

T6 Eri yhteisöjen 
ja vähemmistöjen 
tarkastelu. 
 
Oppilas pystyy 
tarkastelemaan ja 
keskustelemaan erilaisista 
yhteisöistä ja  
vähemmistöistä rakentavasti 
ja jäsentyneesti. 

  
T7 ohjata oppilasta 
ymmärtämään 
yhteiskunnallisen 
päätöksenteon periaatteita ja 
demokraattisia 

 
S1, S2, 
S3, S4 

  
L1, L2, L4, L5, L7 

 

T7 Yhteiskunnallisen 
päätöksenteon 
periaatteiden 
hahmottaminen 
sekä demokraattisten 



toimintatapoja paikallisella, 
kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla sekä 
globaalisti ja toimimaan 
aktiivisena, omaa 
lähiyhteisöä kehittävänä 
kansalaisena 
 
Oppilas perehdytetään 
paikallisen tason hallintoon, 
valtion hallintoon sekä 
vallankäytön perusteisiin. 
 
Oppilasta ohjataan 
hankkimaan tietoa Euroopan 
unionin toiminnasta. 
 
Oppilasta rohkaistaan 
osallistumaan paikalliseen 
vaikuttamiseen. 

pelisääntöjen ja  
toimintatapojen 
tunteminen. 
 
Oppilas osaa antaa 
esimerkkejä 
poliittisesta päätöksenteosta, 
vallankäytöstä, 
yhteiskunnan rakenteista 
ja toiminnasta sekä 
paikallisella, 
kansallisella ja Euroopan 
unionin tasolla että  
globaalisti sekä toimia 
omaa lähiyhteisöä kehittäen 
demokraattisten 
pelisääntöjen ja 
toimintaperiaatteiden 
mukaisesti. 

  

T8 ohjata oppilasta talouden 
perusteiden ymmärtämiseen, 
oman talouden hallintaan ja 
vastuulliseen kuluttamiseen 
kestävän kehityksen 
periaatteiden mukaisesti 
 
Oppilasta tuetaan ja 
ohjataan oman rahankäytön 
ja kulutustottumusten 
tarkkailussa. 

 

S1, S2, 
S3, S4 

  
L1, L3, L4, L5, L6, 
L7 

 

T8 Talouden perusteiden 
hahmottaminen. 
 
Oppilas osaa perustella 
säästämisen, 
sijoittamisen ja kuluttamisen 
merkityksen sekä omassa 
elämässään että 
kansantaloudessa. 

  

T9 ohjata oppilasta 
laajentamaan 
yhteiskunnallisia 
näkemyksiään, 

 

S1, S2, 
S3, S4 

  
L1, L2, L3, L4, L5, 
L6, L7 

 
T9 Yhteiskunnallinen 
ajattelu, osallistumis- ja 
vaikuttamistaidot. 
 



osallistumaan 
yhteiskunnalliseen 
toimintaan ja keskusteluun 
sekä käyttämään 
mediataitojaan ja tietojaan 
yhteiskunnasta omien 
käsitystensä 
muodostamisessa ja 
kansalaisena toimimisessa 
 
Oppilasta rohkaistaan 
käyttämään oppimiaan 
vaikuttamisen keinoja 
oikealla tavalla. 
 
Häntä tuetaan ja hänen 
motivaatiotaan 
vaikuttamiseen vahvistetaan. 

Oppilas osaa ilmaista 
perustellun mielipiteensä 
tarkoituksenmukaisin 
keinoin, käyttää erilaisia 
vaikuttamistaitoja 
ja toimia rakentavasti 
osallistuvana kansalaisena 
lähiyhteisössä. 

 

 
 


