
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, lähilii-
kuntapaikkoja ja luontoa monipuolisesti. Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja oppimisil-
mapiiriin.  

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 vuorovai-
kutus, vastuullisuus, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen, tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä myönteisen minäkäsityksen kehit-
tyminen.  Liikunta tarjoaa mahdollisuuksia iloon, keholliseen ilmaisuun, osallisuuteen, sosiaalisuuteen, rentoutumiseen, leikinomai-
seen 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 edistävää oma-
ehtoiseen liikunnan harrastamiseen. Oppilaat osallistuvat kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun sekä ottavat vas-
tuuta 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 ulko-
tiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoa-
mat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetuksen yhteydessä korostetaan fyysistä aktiivisuutta ja yhteistoiminnalli-
suutta ylläpitäviä työtapoja, kannustavaa vuorovaikutusta ja toisten auttamista sekä henkisesti ja fyysisesti turvallista toimintaa.  Lii-
kuntateknologian hyödyntämisellä tuetaan liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamista. Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirty-
misessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.  
 

Ohjaus, eriyttäminen ja tuki liikunnassa vuosiluokilla 7-9  

Kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri on edellytys liikunnanopetuksen tavoitteiden saavuttamiselle. Toiminnan tulee antaa kaikille oppi-
laille mahdollisuus onnistumiseen ja osallistumiseen sekä tukea hyvinvoinnin kannalta riittävää toimintakykyä. Opetuksessa on kes-
keistä oppilaiden yksilöllisyyden huomioon ottaminen, turvallinen työskentelyilmapiiri sekä organisoinnin ja opetusviestinnän sel-
keys.  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 mahdol-
lisuuksia vaikuttaa omaan oppimiseensa ja edistää samalla kaikkien oppilaiden fyysistä aktiivisuutta liikuntatunneilla. Oppilaan valin-
nan mahdollisuuksia liikuntatuntien sisällä tulee tukea, kuitenkin niin, että valintatilanteet eivät johda sosiaaliseen vertailuun tai syrjin-
tään.  

Eriyttämistä voi tehdä muuntelemalla opiskelun laajuutta, syvyyttä ja etenemisnopeutta. Myös opetuksen sisältöjä, välineitä, oppimis-
ympäristöä, opetusmenetelmiä (työtapoja), opetusviestintää, oppilaiden ryhmittelyä tai harjoitteluun käytettävissä olevaa aikaa vaih-
telemalla 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 (ta-
voitteet 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 määri-
tellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut liikunnan oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosana muodostetaan suhteut-
tamalla oppilaan osaamisen taso liikunnan valtakunnallisiin päättöarvioinnin kriteereihin. Osaaminen liikunnassa kehittyy kumulatiivi-
sesti. 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 kom-
pensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.  

Puolet eli 50 % liikunnan arvosanasta perustuu edistymiseen numeroiduissa tavoitteissa eli - liikuntataidoissa (kuten havaintomoto-
riikassa [tavoite numero 2], tasapaino- ja liikkumistaidoissa [T3] sekä välineenkäsittelytaidoissa [T4]) monipuolisesti eri ympäris-
töissä eri vuodenaikoina sekä uima- ja vesipelastustaidoissa [T6] - fyysisten ominaisuuksien (eli voima, nopeus, kestävyys ja liikku-
vuus) 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 motivoi-
miseksi, vahvuuksien ja parannettavien piirteiden osoittamiseksi, kehityksen seuraamiseksi ja oppilaiden ohjaamiseksi liikunnalliseen 
ja terveelliseen elämäntapaan.  
 

Laaja-alainen osaaminen liikunnassa vuosiluokilla 7-9  

oppiaineessa, kuten muissakin oppiaineissa, yleisen perustetekstin mukaisesti. Liikunta kuuluu yhtenä oppiaineena taito- ja taideai-
neiden 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)  
Koulukohtaisten resurssien mukaan TVT- välineistön monipuolinen hyödyntäminen oppimisen ja opetuksen suunnittelussa, toteu-
tuksessa 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 nii-
den soveltamista monipuolisesti kehittäviä turvallisia tehtäviä (kuten liikuntaleikit ja pallopelit). Tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsit-
telytaitoja 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, vesilii-
kunnan ja vesipelastuksen opetusta.  

Monipuoliset tehtävät, leikit, harjoitteet ja pelit mahdollistavat osallisuuden, pätevyyden, itsenäisyyden sekä kehollisen ilmaisun ja es-
teettisyyden kokemuksia. Liikunnan opetukseen valitaan tehtäviä, joilla opetellaan harjoittelemaan voimaa, nopeutta, kestävyyttä 
ja liikkuvuutta. Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään omaa fyysistä toimintakykyään.  Val-
takunnallisen fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Move!:n mittaukset tehdään niin, että ne tukevat 8. vuosiluokalla kou-
lussa  järjestettäviä laajoja terveystarkastuksia.  

S2 Sosiaalinen toimintakyky  

Liikuntatehtävien avulla oppilaat oppivat arvioimaan ja kehittämään omaa sosiaalista toimintakykyään. Liikunnan opetukseen vali-
taan erilaisia pari- ja ryhmätehtäviä, leikkejä, harjoituksia ja pelejä, joissa opitaan ottamaan toiset huomioon sekä auttamaan ja avus-
tamaan muita. Tehtävien myötä opitaan vastuun ottamista yhteisistä asioista ja niiden järjestelyistä sekä säännöistä. Myönteistä yh-
teisöllisyyttä lisätään ryhmätehtävillä.  



S3 Psyykkinen toimintakyky  

Liikunnan opetuksessa käytetään tehtäviä, joissa opitaan pitkäjännitteisesti ponnistelemaan yksin ja yhdessä muiden kanssa tavoit-
teen saavuttamiseksi. Erilaisilla tehtävillä harjoitellaan vastuun ottamista. Iloa ja virkistystä tuottavilla liikuntatehtävillä edistetään 
myönteisten tunteiden kokemista, jotka vahvistavat pätevyyden kokemuksia ja myönteistä minäkäsitystä. Opetuksen yhteydessä an-
netaan tietoa liikunnan merkityksestä kasvulle ja kehitykselle, tutustutaan harjoittelun periaatteisiin sekä annetaan tietoa liikun-
nan  harrastusmahdollisuuksista ja toimintatavoista eri liikuntamuodoissa. 
 

Vuosiluokka 7 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 
 

Tavoite 

  

(Perusteiden 
tekstiä) 

Si-
säl-
löt 

Sisällön tarken-
nus 

  

(Paikallista tar-
kennusta) 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet 

Laaja- 
alainen 
osaami- 
nen 

Arvioin-
nin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
9 

T1 kannustaa 
oppilasta fyy-
siseen aktiivi-
suuteen, ko-
keilemaan eri-
laisia   

liikuntamuo-
toja ja   

harjoittele-
maan par-
haansa yrit-
täen 

S1 Monipuoliset ja toi-
minnalliset tehtä-
vät, harjoitteet ja 
pelit eri liikunta-
muodoissa (palloi-
lut, kehonhallinta-
harjoitteet,  

kehonhuolto, ve-
siliikunta, perus-
liikunta, luontolii-
kunta, musiikkilii-
kunta ja lumi- 
ja jääliikunta)  

Oppilas 
on fyysi-
sesti aktii-
vinen, ko-
keilee eri-
laisia lii-
kunta-
muotoja 
ja harjoit-
telee aktii-
visesti. 

L1, L3 Fyysi-
nen ak-
tiivisuus 
ja yrittä-
minen 

   

Oppilas osal-
listuu satun-
naisesti ja va-
likoiden lii-
kuntatuntien 
toimintaan. 

Oppilas 
osallistuu 
liikuntatun-
neille ja ko-
keilee eri-
laisia liikun-
tamuotoja. 

Oppilas 
osallistuu 
liikunta-
tuntien toi-
mintaan 
yleensä 
aktiivisesti 
kokeillen 
ja harjoi-
tellen eri-
laisia lii-
kuntamuo-
toja. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
ja harjoit-
telee ope-
tettuja lii-
kuntamuo-
toja. 

T2 ohjata op-
pilasta har-
jaannuttamaan 

S1 Kehonhahmo-
tusta ja monipuo-
lisesti havainto- 

Oppilas 
havainnoi 
itseään ja 

L1, L3, 
L4 

Rat-
kaisu- 
jen teko 

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
havaintojaan 

Oppilas 
ymmärtää 
ja osaa 

Oppilas 
tekee ha-
vaintojen 

Oppilas 
valitsee 



havaintomoto-
risia taitojaan 
eli havainnoi-
maan itseään 
ja ympäristö-
ään aistien 
avulla sekä te-
kemään liikun-
tatilanteisiin 
sopivia ratkai-
suja 

taitoja kehittävät 
tehtävät ku-
ten pallopelit, pe-
rusliikunta, suun-
nistus, 
tanssi, yleistaito-
harjoittelu ja lii-
kuntaleikit 

ympäristö-
ään eri 
aistien 
avulla ja 
tekee tar-
koituksen-
mukaisia 
ratkaisuja. 

erilai-
sissa lii-
kuntati-
lanteissa 

   

ja hyödyntää 
niitä opetta-
jan autta-
mana 
omassa toi-
minnassaan. 

kertoa te-
kemiään 
havaintoja 
sekä yhdis-
tää niitä toi-
mintaansa. 

pohjalta 
useimmi-
ten tarkoi-
tuksenmu-
kaisia rat-
kaisuja 
erilaisissa 
liikuntati-
lanteissa. 

tarkoituk-
senmukai-
sia ha-
vaintoja 
ratkaisun-
teon pe-
rustaksi, 
pystyy pe-
rustele-
maan rat-
kaisunsa 
ja sopeut-
taa liikku-
mistaan 
niiden mu-
kaan. 

T3 ohjata op-
pilasta harjoit-
telun avulla 
kehittämään 
tasapaino- ja 
liikkumistaito-
jaan, jotta op-
pilas osaa 
käyttää, yhdis-
tää ja soveltaa 
niitä monipuo-
lisesti erilai-
sissa oppimis-
ympäristöissä, 
eri vuoden-
aikoina ja eri 
liikuntamuo-
doissa 

S1 Monipuoliset ta-
sapainotaitoja ke-
hittävät liikunta-
muodot, kuten 
voimistelu väli-
neillä, kehonhal-
lintaharjoitteet, 
taitoluistelu ja 
jääpelit, pallopelit 
ja mahdollisuuk-
sien mukaan las-
kettelu/hiihto 

Oppilas 
kehittää 
tasapaino- 
ja liikku-
mistaito-
jaan erilai-
sissa op-
pimisym-
päris-
töissä. 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(tasa-
paino- ja 
liikku-
mistai-
dot) eri 
liikunta-
muo-
doissa 

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää tasa-
paino- ja liik-
kumistaitoja 
joissakin ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää tasa-
paino- ja 
liikkumistai-
toja useim-
missa ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa ta-
sapaino- 
ja liikku-
mistaitoja 
useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää ja 
soveltaa 
tasapaino- 
ja liikku-
mistaitoja 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 



T4 ohjata op-
pilasta harjoit-
telun avulla 
kehittämään 
välineenkäsit-
telytaitojaan, 
jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja so-
veltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa op-
pimisympäris-
töissä, eri väli-
neillä, eri vuo-
denaikoina ja 
eri liikunta-
muodoissa 

S1 Monipuoliset väli-
neenkäsittelytai-
toja (heittäminen, 
kiinniottaminen   

(haltuunottami-
nen), potkimi-
nen,   

syöttäminen, 
pomputtaminen, 
laukominen, lyö-
minen, työntämi-
nen) kehittävät 
liikuntamuodot 
kuten jää-, lumi-, 
perus- ja musiik-
kiliikunta sekä 
palloilut ja voi-
mistelut  

Eri pallopelien 
tekniikat välinei-
den käsittelyyn 
sekä vesipelastus 

Oppilas 
kehittää 
välineen-
käsittely-
taitojaan 
erilaisissa 
oppimis-
ympäris-
töissä. 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(väli-
neenkä-
sittelytai-
dot) eri 
liikunta-
muo-
doissa 

Oppilas osaa 
käyttää väli-
neenkäsittely-
taitoja joissa-
kin opete-
tuissa liikun-
tamuodoissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää väli-
neenkäsit-
telytaitoja 
useim-
missa ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa vä-
lineenkä-
sittelytai-
toja 
useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää ja 
soveltaa 
välineen-
käsittely-
taitoja 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

T5 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan, ylläpitä-
mään ja kehit-
tämään fyysi-
siä ominai-
suuksiaan: voi-
maa, no-
peutta, 

S1 Fyysisiä ominai-
suuksia harjoitta-
vat tehtävät kuten 
perusliikunta, pal-
lopelit, uinti, 
suunnistus, voi-
mistelut,   

kuntosaliharjoit-
telu ja kehon-
huolto  

Oppilas 
arvioi, yl-
läpitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan. 

L3 Fyysis-
ten 
kunto-
ominai-
suuksien 
arviointi, 
ylläpito 
ja kehit-
täminen 

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
fyysisten 
kunto-ominai-
suuksien arvi-
ointimenetel-
miä ja toisen 
ohjauksessa 
harjoittaa 
ominaisuuksi-
aan 

Oppilas 
osaa ker-
toa ja valita 
erilaisten 
fyysisten 
kunto-omi-
naisuuk-
sien arvi-
ointiin so-
veltuvia 
menetelmiä 

Oppilas 
osaa arvi-
oida fyysi-
siä kunto-
ominai-
suuksiaan 
ja sen 
pohjalta 
harjoittaa 
voimaa, 
nopeutta, 

Oppilas 
tunnistaa 
omia vah-
vuuksiaan 
ja heik-
kouksiaan 
ja tunnis-
tamisen 
perus-
teella 
osaa 



kestävyyttä ja 
liikkuvuutta Mahdollisuuksien 

mukaan osallistu-
minen kampan- 
joihin, mm. liik-
kuva koulu, 
taisto, #munliike, 
sporttituntikilpailu 

ja harjoittaa 
omatoimi-
sesti joitain 
fyysisiä 
ominai-
suuksiaan. 

kestä-
vyyttä ja 
liikku-
vuutta 

ylläpitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan 

T6 vahvistaa 
uima- ja vesi-
pelastustai-
toja, jotta oppi-
las osaa sekä 
uida että pe-
lastautua ja 
pelastaa ve-
destä 

S1 Erilaisten ve-
dessä etenemis-
tapojen harjoitte-
lua (esim. liuku-
minen,   

sukeltaminen, 
rintauinti, selkä-
uinti, vapaauinti 
ym.) sekä vesipe-
lejä 

Oppilas 
vahvistaa 
uima- ja 
vesipelas-
tustaito-
jaan. 

L3 Uima- ja 
vesipe-
lastus-
taidot 

Oppilas osaa 
uida10 m. 

Oppilas ui 
50 m käyt-
täen kahta 
uintitapaa 
ja sukeltaa 
5 m. 

Oppilas 
osaa 
uida*, pe-
lastautua 
ja pelas-
taa ve-
destä 
(*Pohjois-
maisen ui-
mataidon 
kriteeri). 

Oppilas 
osaa uida 
sujuvasti 
kahdella 
uintitavalla 
sekä pe-
lastautua 
ja pelas-
taa ve-
destä eri 
tavoilla 

T7 ohjata op-
pilasta turvalli-
seen ja asialli-
seen toimin-
taan 

S1 Monipuoliset teh-
tävät eri ympäris-
töissä esimerkiksi 
pallopelit, suun-
nistus, uinti, jäälii-
kunta, laskettelu, 
yhteistanssi 
ja voimistelut 

Oppilas 
toimii tun-
neilla tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti. 

L3, L6, 
L7 

Toimin-
nan tur-
vallisuus 
liikunta-
tun-
neilla 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
toimitaan tur-
vallisesti ja 
asiallisesti, 
sekä toimii ja 
varustautuu 
yleensä ohjei-
den mukaan. 

Oppilas 
ymmärtää 
turvallisuu-
teen liitty-
viä riskite-
kijöitä ja 
toimii tun-
nilla turval-
lisesti sekä 
varustau-
tuu asialli-
sesti. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti lii-
kuntatun-
neilla. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti sekä 
edistää 
turvalli-
suutta lii-
kuntatun-
neilla. 



Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata op-
pilasta työs-
kentelemään 
kaikkien 
kanssa sekä 
säätelemään 
toimintaansa 
ja tunneilmai-
suaan liikunta-
tilanteissa toi-
set huomioon 
ottaen 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä,   

harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa kehitetään 
minäkuvaa, it-
sesäätelyn tai-
toja, tunnetaitoja, 
ihmissuhdetai-
toja  

Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia koh-
taan, ryhmän jä-
senistä huolehti-
minen sekä  yh-
teisistä asioista 
vastuun ottami-
nen. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa ja 
pystyy 
säätele- 
mään toi-
mintaansa 
ja tunneil-
maisuaan 
liikuntati-
lanteissa. 

L2, L3, 
L6, L7 

Tunne- 
ja vuoro-
vaiku-
tustaidot 
sekä 
työsken-
telytai-
dot 

Oppilas työs-
kentelee vali-
koimiensa ih-
misten 
kanssa sekä 
säätelee toi-
mintaansa ja 
tunneilmaisu-
aan niin, että 
pystyy toimi-
maan liikun-
tatilanteissa 
muiden 
kanssa. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa. 

Oppilas 
työskente-
lee eri lii-
kuntatilan-
teissa yh-
teisesti 
sovitulla 
tavalla ja 
toiset huo-
mioon ot-
taen. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa ja 
edistää 
ryhmän 
toimintaa 
ja oppi-
mista. 

T9 ohjata op-
pilasta toimi-
maan reilun 
pelin periaat-
teella sekä ot-
tamaan vas-
tuuta yhteisistä 
oppimistilan-
teista 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan reilun pelin 
periaatteita, em-
paattisuutta ja 
vastuullisuutta.  

Oppilas 
toimii rei-
lun pelin 
periaattei-
den mu-
kaisesti ja 
ottaa vas-
tuuta yh-
teisistä 

L2, L6, 
L7 

Vastuun 
kanto 
yhtei-
sissä 
oppi-
misti- 
lanteissa 

Oppilas osaa 
kertoa reilun 
pelin periaat-
teita ja kan-
taa satunnai-
sesti vastuuta 
yhteisistä op-
pimistilan- 
teista. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pelin 
periaatteita 
ja antaa 
muille työ-
rauhan. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pe-
lin periaat-
teita ja 
osoittaa 
ottavansa 
vastuuta 
yhteisistä 

Oppilas 
kantaa 
vastuuta 
yhteisestä 
toimin-
nasta ja 
edistää 
sitä. 



Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia kohtaan, 
ryhmän jäsenistä 
huolehtiminen 
sekä yhteisistä 
asioista vastuun 
ottaminen. Nou-
dattaa eri lii-
kunta- ja peli-
muotojen sään-
töjä. 

oppimisti-
lanteista. 
 

oppimisti-
lanteista. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vastuuta 
omasta toimin-
nasta ja vah-
vistaa oppi-
laan itsenäi-
sen työskente-
lyn taitoja  

S3 Erilaisia tehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan vastuunotta-
mista ja pitkäjän-
teistä työskente-
lyä 

Oppilas 
ottaa vas-
tuuta 
omasta 
toiminnas-
taan ja 
osaa työs-
kennellä 
itsenäi-
sesti. 

L1, L2, 
L3 

Itsenäi-
sen 
työsken-
telyn tai-
dot 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
voi ottaa vas-
tuuta omasta 
toiminnasta, 
ja toimii opet-
tajan ohjaa-
mana. 

Oppilas ot-
taa vas-
tuuta 
omasta toi-
minnastaan 
ja osaa 
työsken-
nellä ajoit-
tain itsenäi-
sesti. 

Oppilas 
työskente-
lee 
yleensä 
vastuulli-
sesti ja it-
senäisesti. 

Oppilas 
työskente-
lee vas-
tuullisesti 
ja itsenäi-
sesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että oppi-
laat saavat riit-
tävästi myön-
teisiä koke-
muksia 
omasta 

S3 Monipuoliset ja 
turvalliset sisällöt 

 
L1, L2 Arvioin-

nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 



kehosta, päte-
vyydestä ja yh-
teisöllisyy-
destä 

T12 auttaa op-
pilasta ymmär-
tämään riittä-
vän fyysisen 
aktiivisuuden 
ja liikunnalli-
sen elämänta-
van merkitys 
kokonaisvaltai-
selle hyvin-
voinnille 

S3 Fyysisen aktiivi-
suuden merkityk-
sen pohdinta 

Oppilas 
oppii ym-
märtä-
mään riit-
tävän fyy-
sisen aktii-
visuu- den 
ja liikun-
nallisen 
elämänta- 
van merki- 
tyksestä 
kokonais-
valtaiselle 
hyvinvoin-
nille.  

L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T13 tutustut-
taa oppilas 
yleisten liikun-
tamuotojen 
harrastami-
seen liittyviin 
mahdollisuuk-
siin, tietoihin ja 
taitoihin, jotta 
hän saa edel-
lytyksiä löytää 
itselleen sopi-
via iloa ja 

S3 Eri liikuntamuo- 
toihin tutustumi-
nen 

Oppilas 
oppii löy-
tämään it-
selleen 
sopivia 
iloa ja vir-
kistystä 
tuottavia 
liikunta-
harrastuk-
sia. 

L1, L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 



virkistystä tuot-
tavia liikunta-
harrastuksia 

 

 

Vuosiluokka 8 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

Tavoite 

  

(Perusteiden 
tekstiä) 

Si-
säl- 
löt 

Sisällön tarken-
nus 

  

(Paikallista tar-
kennusta) 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet 

Laaja- 
alainen 
osaami- 
nen 

Arvioin-
nin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
9 

T1 kannustaa 
oppilasta fyy-
siseen aktiivi-
suuteen, ko-
keilemaan eri-
laisia   

liikuntamuo-
toja ja   

harjoittele-
maan par-
haansa yrit-
täen 

S1 Monipuoliset ja 
toiminnalliset 
tehtävät, harjoit-
teet ja pelit eri lii-
kuntamuodoissa 
(palloilut, kehon-
hallintaharjoit-
teet, kehon-
huolto, vesilii-
kunta, peruslii-
kunta, luontolii-
kunta, musiikkilii-
kunta ja lumi- ja 
jääliikunta)  

Oppilas 
on fyysi-
sesti aktii-
vinen, ko-
keilee eri-
laisia lii-
kunta-
muotoja 
ja harjoit-
telee ak-
tiivisesti. 

L1, L3 Fyysi-
nen ak-
tiivisuus 
ja yrittä-
minen 

   

Oppilas osal-
listuu satun-
naisesti ja va-
likoiden lii-
kuntatuntien 
toimintaan. 

Oppilas 
osallistuu 
liikuntatun-
neille ja ko-
keilee eri-
laisia lii-
kuntamuo-
toja. 

Oppilas 
osallistuu 
liikunta-
tuntien toi-
mintaan 
yleensä 
aktiivisesti 
kokeillen 
ja harjoi-
tellen eri-
laisia lii-
kuntamuo-
toja. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
ja harjoit-
telee ope-
tettuja lii-
kuntamuo-
toja. 



T2 ohjata oppi-
lasta harjaan-
nuttamaan ha-
vaintomotorisia 
taitojaan eli ha-
vainnoimaan it-
seään ja ympä-
ristöään aistien 
avulla sekä te-
kemään liikun-
tatilanteisiin so-
pivia ratkaisuja 

S1 Monipuoliset ha-
vainto- ja ratkai-
suntekotaitoja 
kehittävät tehtä-
vät kuten pallo-
pelit, suunnistus, 
tanssi, yleistaito-
harjoittelu, liikun-
taleikit ja kunto-
saliharjoittelu. 

Oppilas 
havainnoi 
itseään ja 
ympäristö-
ään eri 
aistien 
avulla ja 
tekee tar-
koituksen-
mukaisia 
ratkaisuja. 

L1, L3, 
L4 

Rat-
kaisu- 
jen teko 
erilai-
sissa lii-
kuntati-
lan-
teissa 
   

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
havaintojaan 
ja hyödyntää 
niitä opetta-
jan autta-
mana 
omassa toi-
minnassaan. 

Oppilas 
ymmärtää 
ja osaa 
kertoa te-
kemiään 
havaintoja 
sekä yhdis-
tää niitä 
toimin-
taansa. 

Oppilas 
tekee ha-
vaintojen 
pohjalta 
useimmi-
ten tarkoi-
tuksenmu-
kaisia rat-
kaisuja 
erilaisissa 
liikuntati-
lanteissa. 

Oppilas 
valitsee 
tarkoituk-
senmukai-
sia ha-
vaintoja 
ratkaisun-
teon pe-
rustaksi, 
pystyy pe-
rustele-
maan rat-
kaisunsa 
ja sopeut-
taa liikku-
mistaan 
niiden mu-
kaan. 



T3 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lun avulla kehit-
tämään tasa-
paino- ja liikku-
mistaitojaan, 
jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja so-
veltaa niitä mo-
nipuolisesti eri-
laisissa oppi-
misympäris-
töissä, eri vuo-
denaikoina ja 
eri liikuntamuo-
doissa 

S1 Monipuoliset ta-
sapainotaitoja 
kehittävät liikun-
tamuodot, kuten 
voimistelu väli-
neillä, kehonhal-
lintaharjoitteet, 
taitoluistelu ja 
jääpelit, pallope-
lit ja mahdolli-
suuksien mu-
kaan laskettelu/ 
hiihto. Liikkumis-
taitoja kehittävät 
liikuntamuodot 
kuten jääliikunta, 
suunnistus, pe-
rusliikunta, mu-
siikkiliikunta, pal-
loilut, kehonhal-
lintaharjoitteet 
(esim. koordi-
naatiotikkaat, 
parkour), voimis-
telut ja frisbee 
golf 

Oppilas 
kehittää 
tasapaino- 
ja liikku-
mistaito-
jaan erilai-
sissa op-
pimisym-
päris-
töissä. 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(tasa-
paino- ja 
liikku-
mistai-
dot) eri 
liikunta-
muo-
doissa 

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää tasa-
paino- ja liik-
kumistaitoja 
joissakin ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää ta-
sapaino- ja 
liikkumis-
taitoja 
useim-
missa ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa ta-
sapaino- 
ja liikku-
mistaitoja 
useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää 
ja sovel-
taa tasa-
paino- ja 
liikkumis-
taitoja 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

T4 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lun avulla kehit-
tämään väli-
neenkäsittely-
taitojaan, jotta 
oppilas osaa 
käyttää, 

S1 
Monipuoliset väli-
neenkäsittelytai-
toja (heittäminen, 
kiinniottaminen 
(haltuunottami-
nen), potkiminen, 
syöttäminen, 

Oppilas 
kehittää 
välineen-
käsittely-
taitojaan 
erilaisissa 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(väli-
neenkä-
sittelytai-
dot) eri 

Oppilas osaa 
käyttää väli-
neenkäsittely-
taitoja joissa-
kin opete-
tuissa liikun-
tamuodoissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää väli-
neenkäsit-
telytaitoja 
useim-
missa 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa vä-
lineenkä-
sittelytai-
toja 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää 
ja sovel-
taa väli-
neenkäsit-
telytaitoja 



yhdistää ja so-
veltaa niitä mo-
nipuolisesti eri-
laisissa oppi-
misympäris-
töissä, eri väli-
neillä, eri vuo-
denaikoina ja 
eri liikuntamuo-
doissa 

pomputtaminen, 
laukominen, lyö-
minen, työntämi-
nen) kehittävät 
liikuntamuodot 
kuten jää-, lumi-, 
perus- ja mu-
siikki- liikunta 
sekä palloilut ja 
voimistelut. Eri 
pallopelien teknii-
kat välineiden 
käsittelyyn sekä 
vesipelastus. 

oppimis-
ympäris-
töissä. 

liikunta-
muo-
doissa 

opetetuissa 
liikunta-
muodoissa. 

useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

T5 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan, ylläpitä-
mään ja kehit-
tämään fyysisiä 
ominaisuuksi-
aan: voimaa, 
nopeutta, kes-
tävyyttä ja liik-
kuvuutta 

S1 
Fyysisiä ominai-
suuksia harjoitta-
vat tehtävät ku-
ten perusliikunta, 
pallopelit, uinti, 
suunnistus, voi-
mistelut, kunto-
saliharjoittelu ja 
kehonhuolto. 
Mahdollisuuksien 
mukaan osallis-
tuminen kampan-
joihin, mm. liik-
kuva koulu, 
taisto, #munliike, 
sporttituntikilpailu 

Oppilas 
arvioi, yl-
läpitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan. 

L3 Fyysis-
ten 
kunto-
ominai-
suuk-
sien ar-
viointi, 
ylläpito 
ja kehit-
täminen 

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
fyysisten 
kunto-ominai-
suuksien arvi-
ointimenetel-
miä ja toisen 
ohjauksessa 
harjoittaa 
ominaisuuksi-
aan 

Oppilas 
osaa ker-
toa ja valita 
erilaisten 
fyysisten 
kunto-omi-
naisuuk-
sien arvi-
ointiin so-
veltuvia 
menetel-
miä ja har-
joittaa 
omatoimi-
sesti joitain 
fyysisiä 
ominai-
suuksiaan. 

Oppilas 
osaa arvi-
oida fyysi-
siä kunto-
ominai-
suuksiaan 
ja sen 
pohjalta 
harjoittaa 
voimaa, 
nopeutta, 
kestä-
vyyttä ja 
liikku-
vuutta 

Oppilas 
tunnistaa 
omia vah-
vuuksiaan 
ja heik-
kouksiaan 
ja tunnis-
tamisen 
perus-
teella 
osaa yllä-
pitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan 



T6 vahvistaa 
uima- ja vesi-
pelastustaitoja, 
jotta oppilas 
osaa sekä uida 
että pelastau-
tua ja pelastaa 
vedestä 

S1 Erilaisten ve-
dessä etenemis-
tapojen harjoitte-
lua (esim. liuku-
minen, sukelta-
minen, rintauinti, 
selkäuinti, va-
paauinti) sekä 
vesipelejä ja pe-
lastautumisen 
harjoittelua 
(esim. veden pol-
keminen, skul-
laus, kylkiuinti, 
apuvälinei- den 
kanssa uinti, pe-
lastusuinti, ve-
dessä hinaami-
nen, pelastus-
hyppy ym.) 

Oppilas 
vahvistaa 
uima- ja 
vesipelas-
tustaito-
jaan. 

L3 Uima- ja 
vesipe-
lastus-
taidot 

Oppilas osaa 
uida 10 m. 

Oppilas ui 
50 m käyt-
täen kahta 
uintitapaa 
ja sukeltaa 
5 m. 

Oppilas 
osaa 
uida*, pe-
lastautua 
ja pelas-
taa ve-
destä 
(*Pohjois-
maisen ui-
mataidon 
kriteeri). 

Oppilas 
osaa uida 
sujuvasti 
kahdella 
uintitavalla 
sekä pe-
lastautua 
ja pelas-
taa ve-
destä eri 
tavoilla 

T7 ohjata oppi-
lasta turvalli-
seen ja asialli-
seen toimin-
taan 

S1 Monipuoliset 
tehtävät eri ym-
päristöissä esi-
merkiksi pallope-
lit, suunnistus, 
uinti, jääliikunta, 
laskettelu, yhteis-
tanssi ja voimis-
telut 

Oppilas 
toimii tun-
neilla tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti. 

L3, L6, 
L7 

Toimin-
nan tur-
vallisuus 
liikunta-
tun-
neilla 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
toimitaan tur-
vallisesti ja 
asiallisesti, 
sekä toimii ja 
varustautuu 
yleensä ohjei-
den mukaan. 

Oppilas 
ymmärtää 
turvallisuu-
teen liitty-
viä riskite-
kijöitä ja 
toimii tun-
nilla turval-
lisesti sekä 
varustau-
tuu asialli-
sesti. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti lii-
kuntatun-
neilla. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti sekä 
edistää 
turvalli-
suutta lii-
kuntatun-
neilla. 



Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-
lasta työsken-
telemään kaik-
kien kanssa 
sekä säätele-
mään toimin-
taansa ja tun-
neilmaisuaan 
liikuntatilan-
teissa toiset 
huomioon ot-
taen 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä,   

harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa kehitetään 
minäkuvaa, it-
sesäätelyn tai-
toja, tunnetaitoja, 
ihmissuhdetai-
toja.  

Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia koh-
taan, ryhmän jä-
senistä huolehti-
minen sekä yh-
teisistä asioista 
vastuun ottami-
nen. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa ja 
pystyy 
säätele- 
mään toi-
mintaansa 
ja tunneil-
maisuaan 
liikuntati-
lanteissa. 

L2, L3, 
L6, L7 

Tunne- 
ja vuoro-
vaiku-
tustaidot 
sekä 
työsken-
telytai-
dot 

Oppilas työs-
kentelee vali-
koimiensa ih-
misten 
kanssa sekä 
säätelee toi-
mintaansa ja 
tunneilmaisu-
aan niin, että 
pystyy toimi-
maan liikun-
tatilanteissa 
muiden 
kanssa. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa. 

Oppilas 
työskente-
lee eri lii-
kuntatilan-
teissa yh-
teisesti 
sovitulla 
tavalla ja 
toiset huo-
mioon ot-
taen. 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 
kanssa ja 
edistää 
ryhmän 
toimintaa 
ja oppi-
mista. 

T9 ohjata oppi-
lasta toimi-
maan reilun pe-
lin periaatteella 
sekä ottamaan 
vastuuta yhtei-
sistä oppimisti-
lanteista 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan reilun pelin 
periaatteita, em-
paattisuutta ja 
vastuullisuutta.  

Oppilas 
toimii rei-
lun pelin 
periaattei-
den mu-
kaisesti ja 
ottaa vas-
tuuta yh-
teisistä 

L2, L6, 
L7 

Vastuun 
kanto 
yhtei-
sissä 
oppimis-
tilan-
teissa 

Oppilas osaa 
kertoa reilun 
pelin periaat-
teita ja kan-
taa satunnai-
sesti vastuuta 
yhteisistä op-
pimistilan- 
teista. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pelin 
periaatteita 
ja antaa 
muille työ-
rauhan. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pe-
lin periaat-
teita ja 
osoittaa 
ottavansa 
vastuuta 
yhteisistä 

Oppilas 
kantaa 
vastuuta 
yhteisestä 
toimin-
nasta ja 
edistää 
sitä. 



Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia kohtaan, 
ryhmän jäsenistä 
huolehtiminen 
sekä yhteisistä 
asioista vastuun 
ottaminen. Nou-
dattaa eri lii-
kunta- ja peli-
muotojen sään-
töjä. 

oppimisti-
lanteista. 
 

oppimisti-
lanteista. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vastuuta 
omasta toimin-
nasta ja vahvis-
taa oppilaan it-
senäisen työs-
kentelyn taitoja  

S3 Erilaisia tehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan vastuunot-
tamista ja pitkä-
jänteistä työs-
kentelyä 

Oppilas 
ottaa vas-
tuuta 
omasta 
toiminnas-
taan ja 
osaa työs-
kennellä 
itsenäi-
sesti. 

L1, L2, 
L3 

Itsenäi-
sen 
työsken-
telyn tai-
dot 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
voi ottaa vas-
tuuta omasta 
toiminnasta, 
ja toimii opet-
tajan ohjaa-
mana. 

Oppilas ot-
taa vas-
tuuta 
omasta toi-
minnas-
taan ja 
osaa työs-
kennellä 
ajoittain it-
senäisesti. 

Oppilas 
työskente-
lee 
yleensä 
vastuulli-
sesti ja it-
senäisesti. 

Oppilas 
työskente-
lee vas-
tuullisesti 
ja itsenäi-
sesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että oppi-
laat saavat riit-
tävästi myön-
teisiä kokemuk-
sia omasta ke-
hosta, 

S3 Monipuoliset ja 
turvalliset sisällöt 

 
L1, L2 Arvioin-

nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 



pätevyydes- tä 
ja yhteisöllisyy-
destä 

T12 auttaa op-
pilasta ymmär-
tämään riittä-
vän fyysisen 
aktiivisuuden ja 
liikunnallisen 
elämäntavan 
merkitys koko-
naisvaltaiselle 
hyvinvoinnille 

S3 Fyysisen aktiivi-
suuden merkityk-
sen pohdinta 

Oppilas 
oppii ym-
märtä-
mään riit-
tävän fyy-
sisen aktii-
visuuden 
ja liikun-
nallisen 
elämänta- 
van merki- 
tyksestä 
kokonais-
valtaiselle 
hyvinvoin-
nille.  

L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T13 tutustuttaa 
oppilas yleisten 
liikuntamuoto-
jen harrastami-
seen liittyviin 
mahdollisuuk-
siin, tietoihin ja 
taitoihin, jotta 
hän saa edelly-
tyksiä löytää it-
selleen sopivia 
iloa ja virkis-
tystä tuottavia 

S3 Eri liikuntamuo- 
toihin tutustumi-
nen 

Oppilas 
oppii löy-
tämään it-
selleen 
sopivia 
iloa ja vir-
kistystä 
tuottavia 
liikunta-
harrastuk-
sia. 

L1, L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 



liikuntaharras-
tuksia 

 

Vuosiluokka 9 – liikunnan tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

Tavoite 

  

(Perusteiden 
tekstiä) 

Si-
säl- 
löt 

Sisällön tarken-
nus 

  

(Paikallista tar-
kennusta) 

Opetuk-
sen ta-
voitteista 
johdetut 
oppimi-
sen ta-
voitteet 

Laaja- 
alainen 
osaami- 
nen 

Arvioin-
nin 
kohde 

Osaamisen 
kuvaus arvo-
sanalle 5 

Osaami-
sen ku-
vaus arvo-
sanalle 7 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
8 

Osaami-
sen ku-
vaus ar-
vosanalle 
9 

T1 kannustaa 
oppilasta fyy-
siseen aktiivi-
suuteen, ko-
keilemaan eri-
laisia   

liikuntamuo-
toja ja   

harjoittele-
maan par-
haansa yrit-
täen 

S1 Monipuoliset ja 
toiminnalliset 
tehtävät, harjoit-
teet ja pelit eri lii-
kuntamuodoissa 
(palloilut, kehon-
hallintaharjoit-
teet, kehon-
huolto, vesilii-
kunta, peruslii-
kunta, luontolii-
kunta, musiikkilii-
kunta ja lumi- ja 
jääliikunta) 
 

 
 

Oppilas 
on fyysi-
sesti aktii-
vinen, ko-
keilee eri-
laisia lii-
kunta-
muotoja 
ja harjoit-
telee aktii-
visesti. 

L1, L3 Fyysi-
nen ak-
tiivisuus 
ja yrittä-
minen 

   

Oppilas osal-
listuu satun-
naisesti ja va-
likoiden lii-
kuntatuntien 
toimintaan. 

Oppilas 
osallistuu 
liikuntatun-
neille ja ko-
keilee eri-
laisia liikun-
tamuotoja. 

Oppilas 
osallistuu 
liikunta-
tuntien toi-
mintaan 
yleensä 
aktiivisesti 
kokeillen 
ja harjoi-
tellen eri-
laisia lii-
kuntamuo-
toja. 

Oppilas 
osallistuu 
aktiivisesti 
ja harjoit-
telee ope-
tettuja lii-
kuntamuo-
toja. 



T2 ohjata oppi-
lasta harjaan-
nuttamaan ha-
vaintomotori-
sia taitojaan eli 
havainnoi-
maan itseään 
ja ympäristö-
ään aistien 
avulla sekä te-
kemään liikun-
tatilanteisiin 
sopivia ratkai-
suja 

S1 Monipuoliset ha-
vainto- ja ratkai-
suntekotaitoja 
kehittävät tehtä-
vät kuten pallo-
pelit, suunnistus, 
tanssi, yleistaito-
harjoittelu, liikun-
taleikit ja kunto-
saliharjoittelu. 

Oppilas 
havainnoi 
itseään ja 
ympäristö-
ään eri 
aistien 
avulla ja 
tekee tar-
koituksen-
mukaisia 
ratkaisuja. 

L1, L3, 
L4 

Rat-
kaisu- 
jen teko 
erilai-
sissa lii-
kuntati-
lanteissa 

   

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
havaintojaan 
ja hyödyntää 
niitä opetta-
jan autta-
mana 
omassa toi-
minnassaan. 

Oppilas 
ymmärtää 
ja osaa 
kertoa te-
kemiään 
havaintoja 
sekä yhdis-
tää niitä toi-
mintaansa. 

Oppilas 
tekee ha-
vaintojen 
pohjalta 
useimmi-
ten tarkoi-
tuksenmu-
kaisia rat-
kaisuja 
erilaisissa 
liikuntati-
lanteissa. 

Oppilas 
valitsee 
tarkoituk-
senmukai-
sia ha-
vaintoja 
ratkaisun-
teon pe-
rustaksi, 
pystyy pe-
rustele-
maan rat-
kaisunsa 
ja sopeut-
taa liikku-
mistaan 
niiden mu-
kaan. 



T3 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lun avulla ke-
hittämään ta-
sapaino- ja liik-
kumistaitojaan, 
jotta oppilas 
osaa käyttää, 
yhdistää ja so-
veltaa niitä 
monipuolisesti 
erilaisissa op-
pimisympäris-
töissä, eri vuo-
denaikoina ja 
eri liikunta-
muodoissa 

S1 Monipuoliset ta-
sapainotaitoja 
kehittävät liikun-
tamuodot, kuten 
voimistelu väli-
neillä, kehonhal-
lintaharjoitteet, 
taitoluistelu ja 
jääpelit, pallopelit 
ja mahdollisuuk-
sien mukaan las-
kettelu/ hiihto. 
Liikkumistaitoja 
kehittävät liikun-
tamuodot kuten 
jääliikunta, suun-
nistus (esim. 
kompassin 
käyttö), peruslii-
kunta, musiikkilii-
kunta, palloilut, 
kehonhallintahar-
joitteet (esim. 
koordinaatiotik-
kaat, parkour), 
voimistelut ja fris-
bee golf 

Oppilas 
kehittää 
tasapaino- 
ja liikku-
mistaito-
jaan erilai-
sissa op-
pimisym-
päris-
töissä. 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(tasa-
paino- ja 
liikku-
mistai-
dot) eri 
liikunta-
muo-
doissa 

Oppilas osaa 
käyttää ja yh-
distää tasa-
paino- ja liik-
kumistaitoja 
joissakin ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää tasa-
paino- ja 
liikkumistai-
toja useim-
missa ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa ta-
sapaino- 
ja liikku-
mistaitoja 
useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää ja 
soveltaa 
tasapaino- 
ja liikku-
mistaitoja 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

T4 ohjata oppi-
lasta harjoitte-
lun avulla ke-
hittämään väli-
neenkäsittely-
taitojaan, jotta 
oppilas osaa 

S1 
Monipuoliset väli-
neenkäsittelytai-
toja ja niiden so-
veltamista kehit-
tävät liikunta-
muodot kuten 

Oppilas 
kehittää 
välineen-
käsittely-
taitojaan 
erilaisissa 

L3 Motori-
set pe-
rustaidot 
(väli-
neenkä-
sittelytai-
dot) eri 

Oppilas osaa 
käyttää väli-
neenkäsittely-
taitoja joissa-
kin opete-
tuissa liikun-
tamuodoissa. 

Oppilas 
osaa käyt-
tää ja yh-
distää väli-
neenkäsit-
telytaitoja 

Oppilas 
osaa käyt-
tää, yhdis-
tää ja so-
veltaa 

Oppilas 
käyttää, 
yhdistää ja 
soveltaa 
välineen-
käsittely-
taitoja 



käyttää, yhdis-
tää ja soveltaa 
niitä monipuo-
lisesti erilai-
sissa oppimis-
ympäristöissä, 
eri välineillä, 
eri vuoden-
aikoina ja eri 
liikuntamuo-
doissa 

jää-, lumi-, perus- 
ja musiikki- lii-
kunta sekä palloi-
lut ja voimistelut. 
Eri pallopelien 
tekniikat välinei-
den käsittelyyn 
sekä vesipelas-
tus. 

oppimis-
ympäris-
töissä. 

liikunta-
muo-
doissa 

useim-
missa ope-
tetuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

välineen-
käsittely-
taitoja 
useim-
missa 
opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

opete-
tuissa lii-
kuntamuo-
doissa. 

T5 kannustaa 
ja ohjata oppi-
lasta arvioi-
maan, ylläpitä-
mään ja kehit-
tämään fyysi-
siä ominai-
suuksiaan: voi-
maa, nopeutta, 
kestävyyttä ja 
liikkuvuutta 

S1 
Fyysisiä ominai-
suuksia harjoitta-
vat tehtävät ku-
ten perusliikunta, 
pallopelit, uinti, 
suunnistus, voi-
mistelut, kunto-
saliharjoittelu ja 
kehonhuolto. 
Mahdollisuuksien 
mukaan osallistu-
minen kampan-
joihin, mm. liik-
kuva koulu, 
taisto, #munliike, 
sporttituntikilpailu 

Oppilas 
arvioi, yllä-
pitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan. 

L3 Fyysis-
ten 
kunto-
ominai-
suuksien 
arviointi, 
ylläpito 
ja kehit-
täminen 

Oppilas osaa 
kertoa joitain 
fyysisten 
kunto-ominai-
suuksien arvi-
ointimenetel-
miä ja toisen 
ohjauksessa 
harjoittaa 
ominaisuuksi-
aan 

Oppilas 
osaa ker-
toa ja valita 
erilaisten 
fyysisten 
kunto-omi-
naisuuk-
sien arvi-
ointiin so-
veltuvia 
menetelmiä 
ja harjoittaa 
omatoimi-
sesti joitain 
fyysisiä 
ominai-
suuksiaan. 

Oppilas 
osaa arvi-
oida fyysi-
siä kunto-
ominai-
suuksiaan 
ja sen 
pohjalta 
harjoittaa 
voimaa, 
nopeutta, 
kestä-
vyyttä ja 
liikku-
vuutta 

Oppilas 
tunnistaa 
omia vah-
vuuksiaan 
ja heik-
kouksiaan 
ja tunnis-
tamisen 
perus-
teella 
osaa yllä-
pitää ja 
kehittää 
fyysisiä 
kunto-omi-
naisuuksi-
aan 

T6 vahvistaa 
uima- ja vesi-
pelastustaitoja, 
jotta oppilas 
osaa sekä 

S1 Erilaisten ve-
dessä etenemis-
tapojen harjoitte-
lua (esim. liuku-
minen, 

Oppilas 
vahvistaa 
uima- ja 

L3 Uima- ja 
vesipe-
lastus-
taidot 

Oppilas osaa 
uida 10 m. 

Oppilas ui 
50 m käyt-
täen kahta 
uintitapaa 

Oppilas 
osaa 
uida*, pe-
lastautua 
ja 

Oppilas 
osaa uida 
sujuvasti 
kahdella 
uintitavalla 



uida että pe-
lastautua ja 
pelastaa ve-
destä 

sukeltaminen, 
rintauinti, selkä-
uinti, vapaauinti) 
sekä vesipelejä 
ja pelastautumi-
sen harjoittelua 
(esim. veden pol-
keminen, skul-
laus, kylkiuinti, 
apuvälinei- den 
kanssa uinti, pe-
lastusuinti, ve-
dessä hinaami-
nen, pelastus-
hyppy ym.) 

vesipelas-
tustaito-
jaan. 

ja sukeltaa 
5 m. 

pelastaa 
vedestä 
(*Pohjois-
maisen ui-
mataidon 
kriteeri). 

sekä pe-
lastautua 
ja pelas-
taa ve-
destä eri 
tavoilla 

T7 ohjata oppi-
lasta turvalli-
seen ja asialli-
seen toimin-
taan 

S1 Monipuoliset teh-
tävät eri ympäris-
töissä esimer-
kiksi pallopelit, 
suunnistus, 
uinti, jääliikunta, 
laskettelu/ hiihto, 
yhteistanssi, voi-
mistelut ja kunto-
saliharjoittelu 

Oppilas 
toimii tun-
neilla tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti. 

L3, L6, 
L7 

Toimin-
nan tur-
vallisuus 
liikunta-
tunneilla 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
toimitaan tur-
vallisesti ja 
asiallisesti, 
sekä toimii ja 
varustautuu 
yleensä ohjei-
den mukaan. 

Oppilas 
ymmärtää 
turvallisuu-
teen liitty-
viä riskite-
kijöitä ja 
toimii tun-
nilla turval-
lisesti sekä 
varustau-
tuu asialli-
sesti. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti lii-
kuntatun-
neilla. 

Oppilas 
toimii tur-
vallisesti 
ja asialli-
sesti sekä 
edistää 
turvalli-
suutta lii-
kuntatun-
neilla. 

Sosiaalinen toimintakyky 

T8 ohjata oppi-
lasta työsken-
telemään kaik-
kien kanssa 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä,   

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 

L2, L3, 
L6, L7 

Tunne- 
ja vuoro-
vaiku-
tustaidot 

Oppilas työs-
kentelee vali-
koimiensa ih-
misten 

Oppilas 
työskente-
lee 

Oppilas 
työskente-
lee eri 

Oppilas 
työskente-
lee kaik-
kien 



sekä säätele-
mään toimin-
taan sa ja tun-
neilmaisuaan 
liikuntatilan-
teissa toiset 
huomioon ot-
taen 

harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa kehitetään 
minäkuvaa, it-
sesäätelyn tai-
toja, tunnetaitoja, 
ihmissuhdetai-
toja. 

Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia kohtaan, 
ryhmän jäsenistä 
huolehtiminen 
sekä yhteisistä 
asioista vastuun 
ottaminen. 

kanssa ja 
pystyy 
säätele- 
mään toi-
mintaansa 
ja tunneil-
maisuaan 
liikuntati-
lanteissa. 

sekä 
työsken-
telytai-
dot 

kanssa sekä 
säätelee toi-
mintaansa ja 
tunneilmaisu-
aan niin, että 
pystyy toimi-
maan liikun-
tatilanteissa 
muiden 
kanssa. 

kaikkien 
kanssa. 

liikuntati-
lanteissa 
yhteisesti 
sovitulla 
tavalla ja 
toiset huo-
mioon ot-
taen. 

kanssa ja 
edistää 
ryhmän 
toimintaa 
ja oppi-
mista. 

T9 ohjata oppi-
lasta toimi-
maan reilun 
pelin periaat-
teella sekä ot-
tamaan vas-
tuuta yhteisistä 
oppimistilan- 
teista 

S2 Erilaisia pari- ja 
ryhmätehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan reilun pelin 
periaatteita, em-
paattisuutta ja 
vastuullisuutta.  
Kohtelias, ystä-
vällinen ja vas-
tuullinen käytös 
tasapuolisesti 
kaikkia kohtaan, 
ryhmän jäsenistä 

Oppilas 
toimii rei-
lun pelin 
periaattei-
den mu-
kaisesti ja 
ottaa vas-
tuuta yh-
teisistä 
oppimisti-
lanteista. 
 

L2, L6, 
L7 

Vastuun 
kanto 
yhtei-
sissä 
oppimis-
tilan-
teissa 

Oppilas osaa 
kertoa reilun 
pelin periaat-
teita ja kan-
taa satunnai-
sesti vastuuta 
yhteisistä op-
pimistilan- 
teista. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pelin 
periaatteita 
ja antaa 
muille työ-
rauhan. 

Oppilas 
noudattaa 
reilun pe-
lin periaat-
teita ja 
osoittaa 
ottavansa 
vastuuta 
yhteisistä 
oppimisti-
lanteista. 

Oppilas 
kantaa 
vastuuta 
yhteisestä 
toimin-
nasta ja 
edistää 
sitä. 



huolehtiminen 
sekä yhteisistä 
asioista vastuun 
ottaminen. Nou-
dattaa eri lii-
kunta- ja peli-
muotojen sään-
töjä. 

Psyykkinen toimintakyky 

T10 kannustaa 
oppilasta otta-
maan vastuuta 
omasta toimin-
nasta ja vah-
vistaa oppilaan 
itsenäisen 
työskentelyn 
taitoja  

S3 Erilaisia tehtäviä, 
harjoituksia, pe-
lejä ja leikkejä, 
joissa harjoitel-
laan vastuunotta-
mista ja pitkäjän-
teistä työskente-
lyä 

Oppilas 
ottaa vas-
tuuta 
omasta 
toiminnas-
taan ja 
osaa työs-
kennellä 
itsenäi-
sesti. 

L1, L2, 
L3 

Itsenäi-
sen 
työsken-
telyn tai-
dot 

Oppilas osaa 
kertoa, miten 
voi ottaa vas-
tuuta omasta 
toiminnasta, 
ja toimii opet-
tajan ohjaa-
mana. 

Oppilas ot-
taa vas-
tuuta 
omasta toi-
minnastaan 
ja osaa 
työsken-
nellä ajoit-
tain itsenäi-
sesti. 

Oppilas 
työskente-
lee 
yleensä 
vastuulli-
sesti ja it-
senäisesti. 

Oppilas 
työskente-
lee vas-
tuullisesti 
ja itsenäi-
sesti. 

T11 huolehtia 
siitä, että oppi-
laat saavat riit-
tävästi myön-
teisiä koke-
muksia 
omasta ke-
hosta, päte-
vyydestä ja yh-
teisöllisyy-
destä 

S3 Monipuoliset ja 
turvalliset sisällöt 

 
L1, L2 Arvioin-

nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 



 

 

T12 auttaa op-
pilasta ymmär-
tämään riittä-
vän fyysisen 
aktiivisuuden 
ja liikunnalli-
sen elämänta-
van merkitys 
kokonaisval- 
taiselle hyvin-
voinnille 

S3 Fyysisen aktiivi-
suuden merkityk-
sen pohdinta 

Oppilas 
oppii ym-
märtä-
mään riit-
tävän fyy-
sisen aktii-
visuuden 
ja liikun-
nallisen 
elämänta- 
van merki- 
tyksestä 
kokonais-
valtaiselle 
hyvinvoin-
nille.  

L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 

T13 tutustuttaa 
oppilas yleis-
ten liikunta-
muotojen har-
rastamiseen 
liittyviin mah-
dollisuuksiin, 
tietoihin ja tai-
toihin, jotta 
hän saa edel-
lytyksiä löytää 
itselleen sopi-
via iloa ja vir-
kistystä tuotta-
via liikuntahar-
rastuksia 

S3 Eri liikuntamuo- 
toihin tutustumi-
nen 

Oppilas 
oppii löy-
tämään it-
selleen 
sopivia 
iloa ja vir-
kistystä 
tuottavia 
liikunta-
harrastuk-
sia. 

L1, L3 Arvioin-
nin koh-
teet op-
piai-
neessa 

Ei vaikuta arvosanan muodostumiseen. Oppilas op-
pii pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia. 


