
ORTODOKSIUSKONTO – VUOSILUOKAT 7-9  
 

Oppiaineen tehtävä vuosiluokilla 7-9  
 
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 oppilaiden itsetuntemusta, itsensä arvostamista ja elämänhallintataitojen 
kehittymistä koko perusopetuksen ajan. Opetus antaa oppilaille aineksia oman identiteetin, elämänkatsomuksen ja 
maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arviointiin. Uskonnon opetus tukee jokaisen oppilaan kasvua yhteisön ja demokraattisen 
yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi ja maailmankansalaiseksi.  
 
Uskonnon opetuksessa perehdytään opiskeltavaan uskontoon kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetuksessa syvennetään ja 
rikastetaan tietoa opiskeltavan uskonnon juurista, lähteistä, opista ja opetuksista sekä vaikutuksista maailmassa. Opetuksessa 
tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuteen. Opetuksessa tarkastellaan uskontojen yhteiskunnallista 
ja poliittista vaikutusta sekä uskonnonvapautta ja opetellaan tunnistamaan ja analysoimaan uskonnollisia teemoja tieteessä, mediassa, 
taiteessa ja populaarikulttuurissa.  
 
Opetuksessa käsitellään eettisen ajattelun keskeiset käsitteet sekä opiskeltavan uskonnon eettiset periaatteet. Opetuksessa perehdytään 
Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen sekä eri uskontojen ja katsomusten eettisiin näkemyksiin. Opetuksessa pohditaan 
ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia eettisiä ongelmia. Uskonnon opetus tarjoaa oppilaille voimavaroja kasvuun 
kohti aikuisuutta. 
 
 
 



Ortodoksiuskonnon oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 7-9  
 
Tavoitteena on ilmentää uskontojen ja katsomusten moninaisuutta kunnioittavasti ja arvostavasti. Asioita tarkastellaan 
kokemuksellisuuden, toiminnallisuuden ja yhteisöllisen oppimisen avulla. Keskeistä on opittavien asioiden syventävä käsitteellistäminen 
ja käsitteiden yhteinen pohdinta. Uskonnon opetuksessa käytetään oppimista edistäviä tietoteknisiä sovelluksia siten, että oppilaiden 
oma aktiivisuus ja vuorovaikutus korostuvat. Opetuksessa pyritään kiireettömyyteen. Keskustelu on tärkeä osa opetusta. Opetuksessa 
voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää vierailuja ja vierailijoita. Opetuksessa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmäprojekteja myös 
oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen.  
 
 
Ohjaus, eriyttäminen ja tuki ortodoksiuskonnossa vuosiluokilla 7-9  
 
Oppimäärien toteutuksessa tehdään toimintaan ja opetukseen liittyvät ratkaisut huomioiden oppilaiden erilaiset uskonnolliset ja 
katsomukselliset taustat sekä kehittyvä kielitaito. Opetuksessa luodaan oppimista ja osallisuutta, sekä vuorovaikutus- ja dialogitaitoja 
edistäviä yhteisiä tilanteita sekä ohjataan ja vahvistetaan oppilaan opiskelutaitoja ja oma-aloitteisuutta.  
 
Oppilaan oppimisen arviointi ortodoksiuskonnossa vuosiluokalla 7-9  
 
Uskonnon oppiaineessa arviointi on monipuolista. Arviointia toteutetaan havainnoimalla oppilaan oppimista, osaamista ja työskentelyä sekä 
tarkastelemalla oppilaiden monimuotoisia tuotoksia. Arviointiin kuuluu sekä oppimisprosessin aikainen formatiivinen arviointi että tietojen ja 
taitojen summatiivinen arviointi. Formatiivisessa arvioinnissa oppilaat saavat tietoa oppimisen edistymisestä ja suoriutumisesta suhteessa 
asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaille annettava palaute on ohjaavaa ja kannustavaa. Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta käytetään osana 
formatiivista arviointia. 
  
 
Ortodoksiuskonnon tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7-9  
 
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: Opetuksen sisällöiksi valitaan opiskeltavan uskonnon syntyyn, sen monimuotoisuuteen ja suhteeseen 
muihin uskontoihin liittyviä teemoja. Tarkastelun kohteena ovat opiskeltavan uskonnon juuret, lähteet, oppi ja opetukset sekä symbolit, 
levinneisyys ja vaikutus eri puolilla maailmaa ja Suomessa. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon kulttuurivaikutuksiin liittyvät 
aiheet.  
 
S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa käsiteltäviä sisältöjä ovat uskonnot ja uskonnottomuus maailmassa ja Suomessa, uskontojen 
tunteminen osana kulttuurista yleissivistystä sekä uskonnot tieteellisen tarkastelun kohteena. Keskeisinä aiheina ovat uskonnot yksilön ja 
yhteiskunnan voimavarana sekä uskonnon ja kulttuurin vuorovaikutus eri puolilla maailmaa, uskontojen vaikutukset yhteiskuntiin ja 
kulttuuriin, uskontokritiikki sekä uskontojen näkyvyys populaarikulttuurissa. Valittavien sisältöjen tulee auttaa oppilasta ymmärtämään 
uskontojen käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia.  
 
S3 Hyvä elämä: Valittavien sisältöjen tulee avata elämänkysymyksiä ja ikäkauteen sekä minäkuvaan liittyviä pohdintoja. Opetuksessa 
käsitellään ajankohtaisia ja yhteiskunnallisia eettisiä kysymyksiä kuten ekososiaalinen sivistys, osallistuminen ja vaikuttaminen 
yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä uskonnot rakentamassa yhteiskunta- ja maailmanrauhaa. Sisällöissä tulee korostua opiskeltavan 
uskonnon etiikka ja muiden uskontojen ja katsomusten etiikka sekä YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus. Tarkastelun 
kohteena ovat myös ihmisoikeuksien loukkaukset kuten holokausti. Sisältöjen valinnassa huomioidaan uskonnon ja katsomuksellisten 
kysymysten merkitys ihmisenä kasvamisessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vuosiluokka 7 – ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

vl 7 Tavoite Sisältö Sisällön tarkennus Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Laaja- 
alainen osaaminen 

Arviointi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 ohjata 
oppilasta   
havaitsemaan 
uskonnon ja   
kulttuurin 
vuoro- 
vaikutus   

S1 

 

 

 

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

 

 

 

 

Kirkkokuntien synty, 
bysanttilainen 
aikakausi kirkon 
hallinnollisen 
muotoutumisen 
näkökulmasta. 
 
Kristillisten 
kirkkojen 
levinneisyys 
nykypäivänä. 
Katolinen ja 
luterilainen kirkko 
sekä muut 
keskeiset kristilliset 
kirkot ja yhteisöt. 
 
Kirkkovuosi 
ortodoksisen kirkon   
opin ilmentäjinä, 
sekä niihin liittyvä   
keskeinen 
ortodoksinen 
sanasto.  
 
Kirkkovuoden juhlat 
muiden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppilas 
ymmärtää 
uskonnon ja 
kulttuurin 
monipuolista 
vuorovaiku- 
tusta, sekä 
yhteiskun 

L1 
 
 
 
 
 
 
 
L1, L2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L2, L4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Arviointi perustuu kaikilla tavoitealueilla työskentelyn   
havainnointiin ja keskusteluihin   
sekä oppilaiden monimuotoisten   
tuotosten tarkasteluun. 
 
 
Tuotosten  sisällön lisäksi arvioidaan   
opiskeluprosessia ja työn eri   
vaiheita.    
 
 
 
 
Arviointi on monipuolista ja   
oppilaille annettava palaute   
ohjaavaa ja kannustavaa.  
 
 
 
Oppilaille  annetaan säännöllisesti tietoa   
oppimisen edistymisestä ja   
suoriutumisesta suhteessa   
asetettuihin tavoitteisiin.  
 
 



sekä 
tunnista- 
maan   
uskontoon 
liittyvä   
monimuotois
uus    

 

 

 

 

S2 

 

 

 

 

 

S3 

 

 

 

 

 

 

 

S3 

uskonnollisten tai 
uskonnottomien 
näkemysten 
mukaan. 
 
Tutustutaan omaan 
seurakuntaan, sen   
rakennuksiin, 
luostareihin ja  
jumalanpalveluksiin.   
 
Syvennetään tietoa 
ortodoksisista   
kirkollisista 
käytänteistä hyvän 
elämän   
tukena.  
 
Ortodoksinen 
identiteetti.  

taan ja 
uskontoon 
liittyvää 
monimuotoi- 
suutta. 

 
 
L6, L7 
 
 
 
 
 
 
 
L1, L3 
 
 
 
 
 
 
 
 
L1, L3 
 
 
 
 
 
 
L1, L3 

Oppilaiden  itsearviointia ja vertaispalautetta   
käytetään arvioinnin tukena. 
 

  
 
 
 
 
 
 

S1 
 
 
 
 
 
 

Kristillisen kirkon 
synty ja kehitys   
ortodoksisen kirkon 
näkökulmasta.   
Kristinuskon 
saapuminen 
Suomeen idästä ja 

 
 
 
 
 
 
 

L1 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
T2 ohjata 
oppilasta   
syventämään 
tietojaan   
opiskeltavasta 
uskonnosta  ja 
sen vaikutuksista   

 
 
 
 
 
 
S1 
 
 
 
 
S1. S2 
 
 
 
 
 
S1, S3 

lännestä.    
 
Luostarilaitos 
kristillisen opin 
kehittäjänä ja 
säilyttäjänä. 
 
Ortodoksiset 
patriarkaatit, 
orientaaliorto- 
doksit. 
 
Kirkkohistorian 
näkökulmasta 
kirkkotaiteen 
kehittyminen,  
uskontunnus- 
tus, juma- 
lanpalvelukset, 
mysteeriot, 
kirkkotaide, erilaiset 
ortodoksiset 
symbolit ja 
kirkkomusiikki. 

 
Oppilas on 
syventänyt  
tietoja 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen 
vaikutuksista 
 
 
 
Oppilas 
hallitsee 
opiskeltavaa 
uskontoa 
koskevan 
tiedon. 

 
 
 
 
 
 
L1, L2 
 
 
 
 
 
L1, L2 
 
 
 
 
L1, L2, L4 

  
 
 
 
T4 ohjata 
oppilasta   
tuntemaan eri 
uskontojen ja  
katsomusten 
tapoja ja 

S2, S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristillinen 
ajankohtainen tieto 
eri 
tiedotuskanavillaUsk
onnon vaikutukset 
mediassa, 
päätöksissä, 
yleensäkin 
ympäröivässä 
yhteiskunnassa.  

 
Oppilas 
tunnistaa ja 
ymmärtää eri 
uskontojen ja 
katsomusten 
tapoja 
tavoitteiden 
mukaisesti. 
 

L1, L4, L6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



symboleita sekä   
tunnistamaan 
uskonnollisia  
aiheita mediassa, 
maailmanpolitiika
ssa,  taiteessa ja   
populaarikulttuuri
ssa  

 
 
 
S1. 
S2, S3 

 
Ekumenia ja 
uskontojen   
välinen dialogi, 
uskontojen 
yhteiskunnallinen 
vaikutus. 

 
 
Oppilas 
hallitsee 
uskonnon ja 
kulttuurin 
monilukutaitoa. 

 
 
L2, L4 

 

 

 

Vuosiluokka 8 – ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl 8 Tavoite Sisältö Sisällön tarkennus Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Laaja- 
alainen 
osaaminen 

Arviointi 

 T2 ohjata 
oppilasta   
syventä- 
mään 
tietojaan   
opiskeltavasta 
uskonnosta   
ja sen 
vaikutuksista 

S1 Raamattu, sen 
syntyhistoria, 
sisältö ja käyttö 
ortodoksisen 
kirkon 
toiminnassa, 
kuten 
jumalanpalveluksi
ssa. 

Oppilas on 
syventänyt  
tietoja 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen 
vaikutuksista 
 
Oppilas hallitsee 
opiskeltavaa 
uskontoa 

L1, L4 Arviointi perustuu kaikilla tavoitealueilla työskentelyn   
havainnointiin ja keskusteluihin   
sekä oppilaiden monimuotoisten   
tuotosten tarkasteluun. 
 

 

 



koskevan 
tiedon. 

 T3 ohjata 
oppilasta   
perehtymään 
uskontoihin ja   
katsomuksiin 
eri puolilla   
maailmaa 
sekä   
uskonnottom
uuteen    

S2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3 

Suomalaisten  
muinaisuskonto. 
tämän ajan   
uskonnollisuus ja 
uskonnottomuus 
elämänkatsomuks
ena. 
 
Suuret 
maailmanuskonno
t, niiden   
tapakulttuuri ja 
erityispiirteet, 

Oppilas 
ymmärtää, mitä 
ovat 
maailmanus- 
konnot, 
uskonnotto- 
muus ja 
katsomukset, 
sekä miten ne 
eroavat 
toisistaan. 
 
 
Maailmanuskont
ojen ja erilaisten 
katsomusten 
tunteminen 
 

L1, L2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L2, L4, L5 

Tuotosten  sisällön lisäksi arvioidaan   
opiskeluprosessia ja työn eri   
vaiheita.    
 
 
 
 
Arviointi on monipuolista ja   
oppilaille annettava palaute   
ohjaavaa ja kannustavaa.  
 

 T5 ohjata 
oppilasta   
havaitsemaan ja 
arvioimaan  
erilaisia 
argumentaation   
tapoja sekä 
uskonnon ja   
tieteen kielen 
välisiä eroja    

S2,S3 Raamatun 
kertomusten 
näkyminen 
muissa 
uskonnoissa, 
suhde 
luonnontieteisiin. 

Oppilas 
tunnistaa 
uskonnollisen ja 
tieteellisen 
kielen sekä osaa 
argumentoida 

L2, L4 Oppilaille  annetaan säännöllisesti tietoa   
oppimisen edistymisestä ja   
suoriutumisesta suhteessa   
asetettuihin tavoitteisiin. 
 

 T6 ohjata 
oppilasta   

S3 
 

YK:n   
Yleismaailmalline

Oppilas tietää 
keskeiset 

L1, L7 
 

 



perehtymään 
eettisen   
ajattelun 
keskeisiin   
käsitteisiin, 
ihmisoikeuksiin  
sekä 
opiskeltavan   
uskonnon ja 
muiden   
uskontojen ja 
katsomusten  
eettisiin 
periaatteisiin   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3 

n ihmisoikeuksien 
julistus, YK:n 
Lapsen 
oikeuksien 
sopimus ja   
ihmisoikeusetiikk
a.  
 
Mediassa ja 
oppilaiden 
arjessa esiintyvät 
ajankohtaiset 
eettiset   
kysymykset 
osana 
yhteiskuntakes-
kustelua. 
 

ihmisoikeudet 
sekä oman ja 
muiden 
uskontojen 
eettisiä 
periaatteita 
 
 
 
Oppilas osaa 
soveltaa 
eettisen 
ajattelun 
keskeisiä 
käsitteitä.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L4, L5, L7 

Oppilaiden itsearviointia ja vertaispalautetta   
käytetään arvioinnin tukena. 

 T8 rohkaista 
oppilasta  
pohtimaan 
ihmisyyteen  
kuuluvia   
elämänkysy-
myksiä,  
ajankohtai- 
sia eettisiä   
kysymyksiä 
ja omien   
arvojen 
suhdetta 
niihin. 

S1, 
S2, S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S3 

Yhteiskunnallisest
i ja eri uskontojen 
välinen sopu, 
rauha ja   
kaikkien ihmisten 
välinen 
keskinäinen   
kunnioitus.  
 
 
 
Omien tekojen ja 
valintojen 
eettisyys. 

Oppilas pohtii 
itsenäisesti ja 
yhdessä muiden 
kanssa 
tavoitteiden 
mukaisia 
kysymyksiä. 
 
Oppilas omaa 
eettisen 
ajattelun ja 
näkemysten 
ilmaisemisen 
taidot. 

L3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L3 

 



 T9 innostaa 
oppilasta   
tutkimaan 
omien   
valintojensa 
eettisiä   
ulottuvuuk- 
sia ja niiden   
vaikutusta 
hyvinvointiin 
ja kannustaa 
kestävään   
elämän- 
tapaan.    
 

S1, 
S2, S3 

Uskonnollisuus  
inhimillisen 
elämän piirteenä. 

Oppilas analysoi 
eettisten 
valintojen 
vaikutusta 
suhteessa 
hvyinvoivaan ja 
kestävään 
tulevaisuuteen. 
 

L3  

 

Vuosiluokka 9 – ortodoksiuskonnon tavoitteet, sisällöt ja arviointi 

 

vl9 Tavoite Sisältö Sisällön 
tarkennus 

Opetuksen 
tavoitteista 
johdetut 
oppimisen 
tavoitteet 

Laaja-alainen 
osaaminen 

Arviointi 

  

 

T2 ohjata 

oppilasta   

syventämä

S1 
 
 
 
 
 
 

Dogmatiikka 
etiikan 
lähtökohtana 
sekä   
mysteeriot. 
Syvennetään 
tietämystä   

Oppilas on 
syventänyt  
tietoja 
opiskeltavasta 
uskonnosta ja 
sen 
vaikutuksista 

L1, L2, L7 
 
 
 
 
 
 

Arviointi perustuu kaikilla tavoitealueilla työskentelyn   
havainnointiin ja keskusteluihin   
sekä oppilaiden monimuotoisten   
tuotosten tarkasteluun. 
 
 
Tuotosten  sisällön lisäksi arvioidaan   



än 

tietojaan   

opiskeltavasta 

uskonnosta   

ja sen 

vaikutuksista    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
S1 
 
 
 
S1 

mysteerioista 
osallistumalla 
oman   
seurakunnan 
jumalanpalveluksi
in ja   
vierailemalla sen 
pyhäköissä. 
 
Ortodoksisen 
kirkon toiminta 
Suomessa.  
 
Kirkon ja 
seurakunnan 
hallinto. 
 

 
Oppilas hallitsee 
opiskeltavaa 
uskontoa 
koskevan 
tiedon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L1, L7 
 
 
 
 
L6 

opiskeluprosessia ja työn eri   
vaiheita.    
 
 
 

 

 T5 ohjata 

oppilasta   

havaitsemaan ja 

arvioimaan  

erilaisia 

argumentaation   

tapoja sekä 

uskonnon ja   

tieteen kielen 

välisiä eroja    

S1, S3 
 
 
 
 
S1, S3 

Ortodoksisuus 
kirjallisuudessa, 
musiikissa ja   
taiteessa.    
 
Ortodoksisten 
tekstien ja niiden 
sisältöjen 
vertaileminen 
tieteellisiin 
teksteihin. 

Oppilas 
tunnistaa 
uskonnol- 
lisen ja 
tieteellisen 
kielen sekä osaa 
argumentoida 

L2, L5 
 
 
 
 
L4, L5 

Arviointi on monipuolista ja   
oppilaille annettava palaute   
ohjaavaa ja kannustavaa.  
 
 
 
 

 T8 

rohkaista 

oppilasta 

S1, S2 
 
 
 

Dogmatiikka 
etiikan 
lähtökohtana. 
 

Oppilas pohtii 
itsenäisesti ja 
yhdessä muiden 
kanssa 

L1, L4 
 
 
 

Oppilaille  annetaan säännöllisesti tietoa   
oppimisen edistymisestä ja   
suoriutumisesta suhteessa   
asetettuihin tavoitteisiin.  



pohtimaan 

ihmisyy- 

teen kuu- 

luvia   

elämänky- 

symyksiä,   

ajankohtai-

sia eettisiä   

kysymyk- 

siä ja 

omien   

arvojen 

suhdetta 

niihin   

S3 Pohditaan omaan 
elämään, 
yhteiskunnan  
jäsenyyteen, 
ympäristöön ja 
luontoon sekä  
globaaliin 
vastuuseen 
liittyviä 
kysymyksiä 
 

tavoitteiden 
mukaisia 
kysymyksiä.  
 
Hän omaa 
eettisen 
ajattelun ja 
näkemysten 
ilmaisemisen 
taidot. 
 

L2, L3  
 
Oppilaiden  itsearviointia ja vertaispalautetta   
käytetään arvioinnin tukena. 

 T9 

innostaa 

oppilasta   

tutkimaan 

omien   

valintojen- 

sa eettisiä   

ulottuvuuk- 

sia ja niiden   

vaikutusta 

hyvinvoin- 

tiin ja  kan- 

nustaa 

kestävään   

elämän- 

S2, S3 Eettisten arvojen 
tiedostaminen,   
soveltaminen ja 
merkitys 
ihmisenä   
kasvamisessa ja 
omassa arjessa.  

Oppilas pohtii 
itsenäisesti ja 
yhdessä muiden 
kanssa 
tavoitteiden 
mukaisia 
kysymyksiä. 
 
Hän omaa 
eettisen 
ajattelun ja 
näkemysten 
ilmaisemisen 
taidot. 

L2, L3  



tapaan   

 T10 rohkaista 
oppilaita   
kohtaamaan 
erilaisia   
ihmisiä nyt ja   
tulevaisuudessa  

S2, S3 
 
 
 
 
 
 
 
S1 

Vieraillaan eri 

uskonnollisis- 

sa tai 

yhteiskunnallisi

ssa 

konteksteissa. 

 

Tutustutaan 

ortodoksisen 

kirkon 

ammatteihin ja 

vapaaehtois- 

työhön. 

 
Oppilas on 
kehittänyt 
tavoitteiden 
mukaisia 
valmiuksia.  
 
 
 
Ei vaikuta 
arvosanan 
muodostu- 
miseen. 

L6, L7  

 

 

 

Uskonto 
Päättöarviointi 

 

Päättöarviointi sijoittuu siihen lukuvuoteen, jona uskonnon opiskelu päättyy kaikille yhteisenä oppiaineena vuosiluokilla 7, 8 tai 9 paikallisessa 

opetussuunnitelmassa päätetyn ja kuvatun tuntijaon mukaisesti. Päättöarviointi kuvaa sitä, kuinka hyvin ja missä määrin oppilas on opiskelun 

päättyessä saavuttanut uskonnon oppimäärän tavoitteet. Päättöarvosanan muodostamisessa otetaan huomioon kaikki perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteissa määritellyt uskonnon tavoitteet ja niihin liittyvät päättöarvioinnin kriteerit riippumatta siitä, mille vuosiluokalle 



7, 8 tai 9 yksittäinen tavoite on asetettu paikallisessa opetussuunnitelmassa. Päättöarvosana on uskonnon tavoitteiden ja kriteerien perusteella 

muodostettu kokonaisarviointi. Oppilas on saavuttanut oppimäärän tavoitteet arvosanan 5, 7, 8 tai 9 mukaisesti, kun oppilaan osaaminen vastaa 

pääosin kyseisen arvosanan kriteereissä kuvattua osaamisen tasoa. Arvosanan 4, 6 ja 10 mukaisen osaamisen kokonaisarviointi muodostetaan 

uskonnon oppimäärän tavoitteiden pohjalta ja suhteessa edellä mainittuihin päättöarvioinnin kriteereihin. Paremman osaamisen tason 

saavuttaminen jonkin tavoitteen osalta voi kompensoida hylätyn tai heikomman suoriutumisen jonkin muun tavoitteen osalta. Myös 

työskentelyn arviointi sisältyy uskonnon päättöarviointiin ja siitä muodostettavaan päättöarvosanaan. 

 

Alla kuvattuja uskonnon päättöarvioinnin kriteereitä käytetään kaikissa uskonnon oppimäärissä. Kriteerikuvauksissa alempien arvosanojen 

osaamisen kuvaukset sisältyvät ylemmän arvosanan kuvauksiin. 

  

Päättöarvosanaa annettaessa oppilaan osaamisesta muodostetaan kokonaiskuva, joka pohjautuu kriteereiden arvosanakuvauksiin. Kriteereitä 

voidaan myös hyödyntää, kun oppilaan osaamisen näyttötilanteita suunnitellaan tai oppilaan näyttöä arvioidaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opetuksen 

tavoite 

 

Sisältö- 

alueet 

Opetuksen tavoitteista 

johdetut oppimisen 

tavoitteet 

Arvioinnin 

kohde  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 5  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 7  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 8  

Osaamisen 

kuvaus 

arvosanalle 9  

T1 ohjata 

oppilasta 

havaitsemaan 

uskonnon ja 

kulttuurin 

vuorovaikutus 

sekä 

tunnistamaan 

uskontoon 

liittyvä 

monimuotoisu

us 

S1, S2 Oppilas ymmärtää 

uskonnon ja kulttuurin 

monipuolista 

vuorovaikutusta ja 

uskontoon liittyvää 

monimuotoisuutta. 

 

Uskontojen 

monimuotoi

suuden sekä 

kulttuuriste

n ja 

yhteiskunna

llisten 

vaikutusten 

hahmottami

nen 

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti 

ympäristöstä 

erilaisia 

uskontoon 

liittyviä asioita, 

kuten 

rakennuksia ja 

symboleja.  

Oppilas tunnistaa 

ympäristöstä 

erilaisia 

uskontoon 

liittyviä asioita.  

 

Oppilas osaa 

yhdistää 

uskontoon 

liittyviä käsitteitä 

ja ilmiöitä 

toisiinsa. 

Oppilas osaa antaa 

esimerkkejä 

opiskeltavaan 

uskontoon 

liittyvästä 

monimuotoisuude

sta.  

 

Oppilas osoittaa 

ymmärtävänsä, 

että uskonto ja 

kulttuuri ovat 

vuorovaikutuksess

a keskenään.  

 

Oppilas tunnistaa 

uskontoihin 

liittyviä asioita eri 

kulttuureissa ja 

yhteiskunnissa. 

Oppilas osaa 

antaa 

monipuolisia 

esimerkkejä 

opiskeltavan 

uskonnon 

sisäisestä 

monimuotoisuud

esta.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla uskonnon 

ja kulttuurin 

vuorovaikutusta 

monipuolisesti.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa nimetä 

uskontoihin 

liittyviä asioita eri 

kulttuureissa ja 

yhteiskunnissa. 



T2 ohjata 

oppilasta 

syventämään 

tietojaan 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja 

sen 

vaikutuksista 

S1 Oppilas syventää 

tietojaan opiskeltavasta 

uskonnosta ja sen 

vaikutuksista sekä 

harjaantuu hankkimaan 

lisätietoa niistä.  

 

Opiskeltava

a uskontoa 

koskevan 

tiedon 

hallitsemine

n 

 

Oppilas osaa 

antaa esimerkin 

opiskeltavan 

uskonnon 

opetuksista sekä 

esimerkin sen 

tärkeimmistä 

lähteistä.  

 

Oppilas osaa 

kertoa 

opiskeltavan 

uskonnon 

synnystä. 

Oppilas osaa 

antaa esimerkkejä 

opiskeltavan 

uskonnon 

opetuksista.  

 

Oppilas osaa 

kertoa 

opiskeltavan 

uskonnon 

synnystä, 

lähteistä, 

vaikutuksista ja 

levinneisyydestä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia 

annettujen 

ohjeiden mukaan 

lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta. 

Oppilas osaa 

kertoa 

opiskeltavan 

uskonnon 

perusopetuksista 

ja tärkeimpien 

lähteiden 

sisällöstä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla 

opiskeltavan 

uskonnon syntyä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maailmaa.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja 

kiinnittää 

huomiota tiedon 

lähteiden 

luotettavuuteen. 

Oppilas osaa 

analysoida 

opiskeltavan 

uskonnon 

perusopetuksia 

sekä tärkeimpien 

lähteiden sisältöä 

ja tulkintoja. 

 

 Oppilas osaa 

kuvailla 

opiskeltavan 

uskonnon syntyä, 

kehitystä, 

levinneisyyttä ja 

vaikutuksia eri 

puolilla maailmaa.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

opiskeltavasta 

uskonnosta ja 

arvioida tiedon 

lähteiden 

luotettavuutta. 



T3 ohjata 

oppilasta 

perehtymään 

uskontoihin ja 

katsomuksiin 

eri puolilla 

maailmaa 

sekä 

uskonnottom

uuteen 

S2 Oppilas ymmärtää, mitä 

ovat 

maailmanuskonnot, 

uskonnottomuus ja 

katsomukset ja miten 

ne eroavat toisistaan. 

Hän harjaantuu 

hankkimaan lisätietoa 

niistä. 

 

Maailmanus

kontojen ja 

erilaisten 

katsomuste

n 

tunteminen 

 

Oppilas osaa 

nimetä kaksi 

uskontoa ja 

tunnistaa 

ohjatusti niiden 

keskeisiä piirteitä.  

 

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti 

uskonnon ja 

uskonnottomuud

en eroja. 

Oppilas osaa 

nimetä 

maailmanuskonto

ja ja kertoa niiden 

keskeisistä 

piirteistä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla uskonnon 

ja 

uskonnottomuud

en eroja. 

 

 Oppilas osaa 

hankkia 

annettujen 

ohjeiden mukaan 

lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

Oppilas osaa 

kuvailla eri 

maailmanuskontoj

en pääpiirteitä ja 

vertailla niitä.  

 

Oppilas osaa 

käyttää käsitteitä 

uskonto, 

uskonnottomuus 

ja katsomus 

mielekkäissä 

yhteyksissä.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista. 

Oppilas osaa 

analysoida eri 

maailmanuskonto

jen pääpiirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla 

uskonnoissa ja 

uskonnottomuud

essa vallitsevaa 

moninaisuutta.  

 

Oppilas osaa 

hankkia lisätietoa 

uskonnoista ja 

katsomuksista ja 

kiinnittää 

huomiota tiedon 

lähteiden 

luotettavuuteen.  

T4 ohjata 

oppilasta 

tuntemaan eri 

uskontojen ja 

katsomusten 

S1, S2, 

S3 

Oppilas tunnistaa ja 

ymmärtää eri 

uskontojen ja 

katsomusten tapoja 

sekä kehittää 

Uskonnon ja 

kulttuurin 

lukutaito 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista 

esimerkeistä 

uskontoon 

liittyviä tapoja. 

Oppilas osaa 

kertoa vähintään 

kolmen uskonnon 

keskeisistä 

tavoista.   

Oppilas osaa 

kuvailla ja nimetä 

eri uskontojen 

tapoja ja osaa 

antaa esimerkin 

Oppilas osaa 

analysoida eri 

uskontojen tapoja 

ja osaa antaa 

esimerkkejä 



tapoja ja 

symboleita 

sekä 

tunnistamaan 

uskonnollisia 

aiheita 

mediassa, 

maailmanpolit

iikassa, 

taiteessa ja 

populaarikultt

uurissa 

valmiuksiaan tunnistaa 

uskonnollisia symboleita 

ja aiheita mediassa, 

maailmanpolitiikassa, 

taiteessa ja 

populaarikulttuurissa.  

 

Oppilas tunnistaa 

annetusta 

materiaalista 

uskonnollisia 

symboleita ja 

aiheita mediassa, 

taiteessa ja 

populaarikulttuuri

ssa. 

 

uskonnottomasta 

tapakulttuurista.  

 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa 

esimerkin 

uskonnollisista 

symboleista ja 

aiheista mediassa, 

maailmanpolitiikas

sa, taiteessa sekä 

populaarikulttuuri

ssa. 

uskonnottomasta 

tapakulttuurista. 

  

Oppilas tunnistaa 

ja osaa antaa 

esimerkkejä 

uskonnollisista 

symboleista ja 

aiheista mediassa, 

maailmanpolitiika

ssa, taiteessa sekä 

populaarikulttuuri

ssa. 

T5 ohjata 

oppilasta 

havaitsemaan 

ja arvioimaan 

erilaisia 

argumentaati

on tapoja sekä 

uskonnon ja 

tieteen kielen 

välisiä eroja 

S1, S3 Oppilas oppii 

tunnistamaan ja 

arvioimaan erilaisia 

argumentaation tapoja 

sekä uskonnon ja 

tieteen kielen välisiä 

eroja. Hän kehittää 

valmiuksiaan kuunnella 

toisten näkemyksiä ja 

perustella omia 

näkemyksiään. 

Uskonnollis

en ja 

tieteellisen 

kielen 

erottamine

n sekä 

ajattelun ja 

vuorovaikut

uksen taidot 

 

Oppilas erottaa 

selkeästi 

uskonnollisen ja 

selkeästi 

tieteellisen 

väitteen 

toisistaan. 

Oppilas tunnistaa 

tieteelliselle ja 

uskonnolliselle 

kielelle ominaisia 

piirteitä.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää omia 

näkemyksiään.  

Oppilas tunnistaa 

erilaisia 

argumentaation 

tapoja sekä 

uskonnon ja 

tieteen kielen 

välisiä eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 

esittää perusteluja 

Oppilas osaa 

analysoida 

uskonnollisten ja 

tieteellisten 

perustelujen sekä 

uskonnon ja 

tieteen kielen 

eroja.  

 

Oppilas osaa 

kuunnella toisten 

näkemyksiä ja 



omille 

näkemyksilleen. 

 

perustella 

johdonmukaisesti 

omia 

näkemyksiään. 

T6 ohjata 

oppilasta 

perehtymään 

eettisen 

ajattelun 

keskeisiin 

käsitteisiin, 

ihmisoikeuksii

n sekä 

opiskeltavan 

uskonnon ja 

muiden 

uskontojen ja 

katsomusten 

eettisiin 

periaatteisiin 

S3  Oppilas oppii 

soveltamaan eettisen 

ajattelun keskeisiä 

käsitteitä. Hän tietää 

keskeiset ihmisoikeudet 

sekä opiskeltavan 

uskonnon ja muiden 

uskontojen ja 

katsomusten eettisiä 

periaatteita. 

Etiikkaa ja 

ihmisoikeuk

sia 

koskevan 

tiedon 

hallitsemine

n 

 

Oppilas osaa 

antaa esimerkin 

jostakin 

ihmisoikeudesta. 

 

Oppilas osaa 

antaa esimerkin 

opiskeltavan 

uskonnon 

eettisistä 

periaatteista. 

Oppilas tunnistaa 

annetuista 

esimerkkitilanteis

ta eettisen 

ulottuvuuden ja 

osaa pohtia 

ohjatusti eettisiä 

kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 

antaa esimerkkejä 

ihmisoikeuksista 

ja niiden 

merkityksestä.  

 

Oppilas osaa 

kertoa 

opiskeltavan 

uskonnon 

eettisistä 

periaatteista. 

Oppilas osaa 

käyttää etiikan 

keskeisiä käsitteitä 

ja erottaa eettiset 

kysymykset muista 

kysymyksistä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia eettisiä 

kysymyksiä ja 

ihmisoikeuksien 

toteutumista 

käytännössä.  

 

Oppilas osaa 

kuvailla 

opiskeltavan 

uskonnon sekä 

jonkun muun 

uskonnon tai 

katsomuksen 

Oppilas osaa 

käyttää etiikan 

keskeisiä 

käsitteitä, pohtia 

eettisiä 

kysymyksiä ja 

arvioida 

ihmisoikeuksien 

toteutumista 

käytännössä.  

 

Oppilas osaa 

analysoida 

opiskeltavan 

uskonnon eettisiä 

periaatteita ja 

vertailla niitä 

muiden 

uskontojen ja 

katsomusten 



eettisiä 

periaatteita.  

keskeisiin eettisiin 

periaatteisiin. 

T7 auttaa 

oppilasta 

pohtimaan 

uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaaju

ista 

merkitystä 

ihmisten 

valintojen 

perusteina ja 

ohjaajina 

S1, S3 Oppilas kehittää 

valmiuksiaan pohtia 

uskontojen ja 

katsomusten 

maailmanlaajuista 

merkitystä ihmisten 

valintojen perusteina ja 

ohjaajina. 

Uskontojen 

ja 

katsomuste

n 

merkityksen 

hahmottami

nen 

yksilöiden 

elämässä ja 

globaalisti 

 

Oppilas tunnistaa 

annetuista 

esimerkeistä 

uskonnollisia ja 

katsomuksellisia 

näkökohtia, jotka 

vaikuttavat 

ihmisten 

valintoihin. 

Oppilas osaa 

antaa esimerkkejä 

uskontojen ja 

katsomusten 

vaikutuksesta 

ihmisten 

valintoihin ja 

toimintaan. 

Oppilas osaa 

kuvailla 

uskontojen ja 

katsomusten 

merkitystä 

ihmisten 

valintojen 

perusteina ja 

ohjaajina.  

Oppilas osaa 

pohtia uskontojen 

ja katsomusten 

merkitystä 

ihmisten 

valintojen 

perusteina ja 

ohjaajina sekä 

antaa tästä 

esimerkkejä eri 

puolilta 

maailmaa.  

T8 rohkaista 

oppilasta 

pohtimaan 

ihmisyyteen 

kuuluvia 

elämänkysym

yksiä, 

ajankohtaisia 

eettisiä 

kysymyksiä ja 

omien arvojen 

S1, S2, 

S3 

Oppilas oppii pohtimaan 

itsenäisesti ja yhdessä 

muiden kanssa 

ihmisyyteen kuuluvia 

elämänkysymyksiä, 

ajankohtaisia eettisiä 

kysymyksiä ja omien 

arvojen suhdetta niihin. 

 

Eettisen 

ajattelun ja 

omien 

näkemysten 

ilmaisemise

n taidot 

 

Oppilas osaa 

kuvailla jotakin 

eettistä 

kysymystä ja 

jotakin itselleen 

tärkeää arvoa. 

Oppilas tunnistaa 

ja osaa pohtia 

ohjatusti 

ihmisyyteen 

kuuluvia 

elämänkysymyksi

ä ja joitakin 

ajankohtaisia 

eettisiä 

kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia itsenäisesti 

ja muiden kanssa 

ihmisyyteen 

kuuluvia 

elämänkysymyksiä 

ja joitakin 

ajankohtaisia 

eettisiä 

kysymyksiä.  

 

Oppilas osaa 

pohtia 

monipuolisesti 

ihmisyyteen 

kuuluvia 

elämänkysymyksi

ä ja ajankohtaisia 

eettisiä 

kysymyksiä 

itsenäisesti ja 



suhdetta 

niihin 

Oppilas osaa 

kuvailla itselleen 

tärkeitä arvoja ja 

ottaa niiden 

pohjalta kantaa 

eettisiin 

kysymyksiin. 

Oppilas osaa 

kuvailla itselleen 

tärkeitä arvoja ja 

esittää 

perusteltuja 

näkemyksiä 

eettisistä 

kysymyksistä. 

yhdessä muiden 

kanssa. 

 

Oppilas osaa 

analysoida omia 

arvojaan sekä 

tunnistaa 

erilaisten 

eettisten 

ratkaisujen 

taustalla 

vaikuttavia 

arvoja.  

 

Oppilas osaa 

esittää 

johdonmukaisia ja 

perusteltuja 

näkemyksiä 

eettisistä 

kysymyksistä. 

T9 innostaa 

oppilasta 

tutkimaan 

omien 

S2, S3 Oppilas harjaantuu 

analysoimaan eettisiä 

valintojaan ja niiden 

vaikutusta hyvinvointiin 

Eettisten 

valintojen 

vaikutusten 

hahmottami

Oppilas tunnistaa 

ohjatusti 

eettisten 

valintojen ja 

Oppilas osaa 

kuvailla eettisten 

valintojen 

vaikutusta 

Oppilas osaa 

analysoida eettisiä 

valintoja sekä 

niiden vaikutuksia 

Oppilas osaa 

arvioida eettisiä 

valintoja sekä 

antaa esimerkkejä 



valintojensa 

eettisiä 

ulottuvuuksia 

ja niiden 

vaikutusta 

hyvinvointiin 

ja kannustaa 

kestävään 

elämäntapaan 

sekä kehittää 

valmiuksiaan toteuttaa 

kestävää elämäntapaa. 

 

nen 

suhteessa 

hyvinvointii

n ja 

kestävään 

tulevaisuute

en 

tekojen 

seurauksia.  

hyvinvointiin ja 

kestävään 

tulevaisuuteen. 

hyvinvointiin ja 

kestävään 

tulevaisuuteen. 

niiden 

välittömistä ja 

välillisistä 

vaikutuksista 

hyvinvointiin ja 

kestävään 

tulevaisuuteen.  

T10 rohkaista 

oppilaita 

kohtaamaan 

erilaisia 

ihmisiä nyt ja 

tulevaisuudes

sa jatko-

opinnoissa, 

työelämässä 

ja vapaa-ajalla 

S1, S2, 

S3 

Oppilas kehittää 

valmiuksiaan 

rakentavaan 

vuorovaikutukseen 

erilaisten ihmisten 

kanssa nyt ja 

tulevaisuudessa jatko-

opinnoissa, työelämässä 

ja vapaa-ajalla. 

 Ei vaikuta 

arvosanan 

muodostamisessa

. Oppilasta 

ohjataan 

pohtimaan 

kokemuksiaan ja 

valmiuksiaan 

osana 

itsearviointia. 

    

 

 

 

 

 


