
Äidinkieli ja kirjallisuus 
- Vuorovaikutustaitojen merkitys tuntuu kasvavan uudessa OPSissa. 
- Sosiaalisen median käsittely koetaan haastavaksi. Yhteisöllinen viestintäympäristö kuitenkin erityisesti 
mainitaan OPSissa. Käsittely aloitetaan jo alakoulussa, esimerkkinä tästä on jo aiemmin toteutettu 
nettipoliisin luento. Opetuksessa voisi korostaa oppilaiden omaa pohdintatyötä, jotta liialliselta 
valistusmaisuudelta vältyttäisiin. 
- Onko kieliopin asemaa pienennettävä, jotta jää aikaa muulle opiskelulle, kuten monilukutaidolle? 
- Tavoite- ja sisältöalueissa kielen käyttö oppimisen tukena mainittu erikseen (koskee erityisesti S2-
opetusta mutta sovellettavissa myös AI-opetukseen). 
- 6. luokan päättyessä arviointikriteereissä mainitaan jälleen vuorovaikutustilanteet. Oppilaiden 
esiintymispelkoja ei pitäisi ruokkia. On hienoa, että jo alakoulussa rohkaistaan esiintymään. Näin 
esiintymisestä tulee rutiinia, ja esiintyminen helpottuu myös murrosiässä. Positiivisia kokemuksia 
voitaisiin hakea myös niin, että töitä ei arvioida. 
- Oppilaiden sanavarasto heikentynyt, joten sanastonhallintaa painotettava myös äidinkielen opiskelussa. 
- Kuudesluokkalaisilta odotetaan Turun kaupungin omassa OPSissa hyvin laajoja taitoja. Liian kovien 
tavoitteiden tuoma jatkuva kiire opetuksessa lisää paitsi opettajan myös oppilaan stressiä. 



Alkuopetus

- Uudessa OPS:ssa mainitaan nivelvaihe 
esiopetuksesta peruskouluun, edellytetään 
suunnitelmallista yhteistyötä 

- Oppimisympäristön käsite laajenee, 
oppiminen ei ole sidottu luokkatilaan 

- Uudessa OPS:ssa painotetaan 
yhteistoiminnallisuutta, oppilaslähtöisyyttä ja 
vuorovaikutustaitoja 

- Motoristen harjoitusten kautta 
aktivoituminen 

- Monilukutaito ja kriittinen tiedon 
hankkiminen/käsitteleminen

- TVT - perussanaston tunteminen (ja käyttö), 
näppäintaitojen arviointi 

Äidinkieli: 
- "Lause"- nimityksen tilalla käytetään 
"virkettä" 
- 1. luokalla opetellaan isot ja pienet 

tekstauskirjaimet, 2. luokalla ei enää 
käsialaa

Matematiikka: 
- 1. luokalla ja 2. luokalla lukualueet pienenevät 
(0-20 ja 0-100) 
- Allekkainlasku jää pois, siirtyy 3. luokalle 
- Uutena koodaaminen 



A1-kielet

- A1- kielen varhennettu opetus: yksi tunti 8. luokalta siirtyy 5. luokalle
- A1-englannille on kirjoitettu oma erillinen OPS, aiemmin kaikilla A1- kielillä oli 
yhteinen OPS
- Päättöarvioinnissa sekä 6. että 9. lk:n hyvään arvosanaan 8 pääsemiseksi 
vaaditaan korkeampaa aktiivisen kielitaidon tasoa kuin aiemmin (uudessa OPSissa
sekä aktiivinen että passiivinen kielitaito 6. lk A.2.1 ja 9. lk B.1.1)
- oppilaiden omat tuotokset saavat enemmän painoarvoa ja julkaisemiseen 
kannustetaan
- vuorovaikutustaitojen korostaminen myös kielten OPSissa
- kotikansainvälisyyden korostaminen ja oppilaiden äidinkielten parempi 
huomioiminen



A2-kielet

• Kielikasvatus: Jokainen opettaja on kielen opettaja (toimii kielellisenä mallina, opettaa 
oman alansa kieltä).

• Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen (ennen: Kulttuuritaidot) 
Tapakulttuuri

• Kielenopiskelutaidot (ennen: Opiskelustrategiat): Harjoittelun pitkäjänteisyys puuttuu 
uudesta OPS:sta.

• Kehittyvä kielitaito (ennen: Kielitaito): Yhdistetään tilanteet, aihepiirit ja rakenteet 
kokonaisuuksiksi, ei jaotella erillisiksi palasiksi. …merkityksellisyyden kokemukset.

• Oppimisympäristö ja työtavat: …jaetaan ja julkaistaan. Sinnikäs harjoittelu tuottaa 
tulosta yhä edelleen



Matematiikka 3.-6.lk
• 3-luokalla 3 h matematiikkaa, 8-luokalla 4 h
• jakokulmaa tai jakamista allekkain ei opeteta alakoulussa
• uutta: harjoitellaan ohjelmointia graafisessa ohjelmointiympäristössä
• korostetaan yhteistoiminnallisuutta yksilötyöskentelyn rinnalla
•

• pitkäjänteisyys ongelmanratkaisutehtävissä kadoksissa
• oppilastöiden tekeminen onnistuu aikaisempaa paremmin (esim. fyke), voiko johtua aiemmista 

ryhmätyökokemuksista
• päässälaskutaidot heikentyneet, eikä niitä oteta välttämättä huomioon varsinkaan yläkoulun materiaaleissa
• alakoulun sähköiset opetusmateriaalit ovat hienoja
• yläkoulun opettajat voivat tarjoutua esim. TET-jaksoilla alakouluun matematiikan tunneilla toiseksi opettajaksi tai 

jakotuntien sijaan kahden opettajan (luokanope+aineope) käyttö koko lukuvuoden
• kuntakohtaisessa ops:ssa jaettu sisällöt hyvin tarkasti jokaiselle vuosiluokalle
• 3-6 –luokilla ei mainintaa kellon aikojen opettelemisesta tai ajan mittaamisesta



Ympäristöoppi 3.-6.lk
- toimiminen, tutkiminen, vuorovaikutuksellisuus tulee uutena
- arviointi on monipuolisempaa
- ympäristöoppiin yhdistyy 5 oppiainetta, jotka aiemmin ovat olleet erikseen (BI, GE, FY, KE ja TT)
- 1-2 lk. : tunnetaidot ja TVT ovat osittain uusia
- 3 lk. : kasvio ja geomediataidot
-4 lk. : mallintaminen, lähiavaruus on siirretty 2. luokalta ja 5. luokalta
-6 lk.: vaikuttamisprojekti
-3-6 lk.: kiertokulku on siirretty 1-2 luokilta
- Retket on nyt määrätty kuntakohtaisesti, joten ne on toteutettava tietyllä vuosiluokilla
- Tarvitaan kerroskohtaiset liikuteltavat laboratoriokärryt
- Terveystietoa on 7 lk uudessa ops:ssa vain 0,5 vvt, joten 6 luokalla on käytävä tarkasti murrosikään, 
päihteisiin ja tunnetaitoihihn liittyvät kokonaisuudet
-E-materiaalien hyödyntäminen jatkossa



Historia
• 5. luokalla 2 oppituntia
• 6. luokalla 1 oppitunti
• Uuden opsin avainsanalista: jatkumo menneisyyden vaikutuksesta nykyhetkeen ja 

tulevaisuuteen, kriittisyys, tulkinnallisuus ja moniperspektiivisyys, yhteiskunnan arvot ja 
arvojännitteet

• Sisältöalueet: esihistoriallinen aika ja sivilisaation aika, vanha-aika ja antiikin perintö, 
keskiaika, uuden ajan murrosvaihe, Suomi osana Ruotsia (Huom. kuntakohtaisessa ei velvoiteta 
tutustumaan spesifisti Turun historiaan. Mainitaan: ”tutustutaan omaan lähihistoriaan ja 
lähiympäristön historiaan”. 

• Sisältöalueet voidaan käsitellä kronologisesti ja temaattisesti.
• Aikaisemman opsin temaattinen kokonaisuus poistuu: ”Lisäksi yksi seuraavista teemoista, 

jonka kehitystä tarkastellaan esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka. Esim. kaupankäynnin 
kehitys)

• Numeroarviointi 5. luokalta alkaen.



Yhteiskuntaoppi
– uusi oppiaine alakoulussa

• sopii hyvin monialaisiin- ja monitieteisiin kokonaisuuksiin (vrt. sisällöt 
muiden oppiaineiden kanssa)

• 1 tunti viikossa 4. luokalla ja 1 tunti 6. luokalla
• velvoittaa yhteistyöhön koulun sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa 

(esim. huoltajat, yritykset, yhdistykset)
• uusia menetelmiä: draama ja leikit, simulaatio (yrityskylät tms.), 

väittelyt, verkko-oppiminen, vierailut ja kävelyt

Arviointi

• erilaiset tuottamisen ja toiminnan tavat sekä yhteiskunnallisten tietojen 
ja taitojen hallinta

• hyvän (8) osaamisen kriteerit on valtakunnallisessa OPSissa
• 4. luokalla sanallinen arviointi, 6. luokalla numeerinen arviointi

Sisällöt kootusti:
4. luokka:  - eri kulttuurit, uskonnot ja katsomukset arjessa ja juhlassa

- lain merkitys, koulun järjestyssäännöt jne.
- oikeudet ja vastuut ikäkausittain, esim. liikenne, 

korvausvelvollisuus,         oppivelvollisuus
- nettietiketti
- mielipiteen ilmaisu, mielipiteen ja faktan ero
- tutustuminen ammatteihin, elinkeinoihin ja yritysten toimintaan 

(yksi yritysvierailu lukuvuodessa ja huoltajien vierailut asiaan liittyen)
- demokratian käsite: oppilaskunta, lasten parlamentti, 

kokouskäytänteet
- talous: rahankäyttö ja ansaitseminen, säästäväisyys, kierrätys, 

lainaaminen
- veron käsite
- kotimainen tuotanto ja Suomen työllisyys
- viestinten kriittinen käyttö, ajankäyttö

6. luokka: - edellisten syventäminen
- lähdekritiikki, kaupallinen ja julkinen media
- koron käsite
- osallistutaan koulun yhteisölliseen toimintaan ja koulun sisäiseen 

harrastustoimintaan



Musiikki

- ryhmässä oppiminen, yhteisöllisyys
- oppilaitten vaikutusmahdollisuus sisältöihin ja aihepiireihin
- musiikin ilo ja vaikutus hyvinvointiin
- monipuolinen, joustava ja osallistava työskentely
- säveltäminen 
- musiikillinen keksintä
- musiikkiteknologian lisääntyminen
- sukupuoliroolien ravistelu
- musiikin merkityksen tarkastelu viestimisessä ja vaikuttamisessa eri yhteyksissä ja eri 
kulttuureissa



Kuvataide

-Tuntimäärä vähenee, sisältö laajenee
-Monilukutaito
-Digitaaliset oppiympäristöt korostuvat
-Oppilaiden osallisuus lisääntyy (tavoitteet, arviointi, teemat, suunnittelu)
-Oppilaan oma visuaalinen maailma (esim. pelit) yhä enemmän opetuksessa mukana



Käsityö
• Oppiaineen nimi on käsityö

Tekninen työ ja tekstiilityö ovat työtapoja, eivät oppiaineita.
• Ideaalissa tilanteessa oppilas valmistaa työtään sekä tekstiilityön että teknisen työn opettajan johdolla. Lopputulos on 

monimateriaalinen tuote tai teos. Kokonaisessa käsityöprosessissa oppilas ideoi/innovoi, suunnittelee, kokeilee, tekee ja arvioi itse. 
Työn valinnan lähtökohta tulee useammin olla ilmiö tai ajankohtainen asia. Prosessia dokumentoidaan tvt-välineiden avulla. 
Työskentelyssä tulisi hyödyntää yhteisöllistä opetusta (jossa oppilaat ovat esimerkiksi suunnittelutiimeinä).

• Turun ohjausryhmän linjaus: https://blog.edu.turku.fi/ops2016/page/4/
“Oppilaat opettelevat ja toteuttavat koko käsityön pakollisen opetuksen ajan sekä teknisen että tekstiilityön
työtapoja. Oppilaiden kiinnostusten kohteiden painottaminen tarkoittaa sitä, että oppilaiden rooli on aiempaa aktiivisempi
käsityötuotteen/teoksen suunnittelun ja toteuttamisen prosessissa eli opettajalla ei ole valmiita tuote/teossuunnitelmia, joita
toteutetaan.”

• Arviointi kohdistuu koko käsityöprosessiin ja dokumentointivelvoite laajenee
Arviointi on monipuolista ja oppilaan tuottama dokumentointi työskentelynsä eri vaiheista toimii arvioinnin välineenä. Huomioitavaa on, 
että dokumentointivelvoite alkaa jo ensimmäiseltä luokalta ja sen on oltava ainakin osittain tvt:n keinoin tuotettua ja sähköisessä
muodossa.

• Teknologian ja suunnittelun opetussisällöt laajempina (ohjelmointi, robotiikka, sulautetut järjestelmät)
• Työtapojen harjoittelu ja asiasisällön opettelu ohenee merkittävästi,

koska sisällöt laajenevat käsityön tuntimäärien pysyessä samoina (Koko ikäluokka 1-7 saa teknisen työn ja tekstiilityön sisältöjä.) ja 
työskentely on yksilökeskeisempää.

• Käsityö valinnaisaineena vähenee
Koska valinnaisainemäärä vähenee, on todennäköistä, etteivät valitsijamäärät riitä käsityön valinnaisryhmien muodostamiseen.

https://blog.edu.turku.fi/ops2016/page/4/


Liikunta

- Yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen korostuminen entistä enemmän 
läpileikkausperiaatteella kaikilla liikunnan osa-alueilla. 
- Oppilaan aktiivinen osallisuus (myös suunnittelu/toteutus) oppitunteihin lisääntyy.
- Kolmijako: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä ohjaus ja tuki
- Itsearvioinnin korostuminen: Movetestit 5. ja 8.luokalla itsearvioinnin tukena



Oppilaanohjaus

• tuntijako eli myös 8. luokalle opon tunteja (0,5+0,5+1)
• ohjausmenetelmiin eikä sisältöihinkään juurikaan muutoksia. Sisällöt on ehkä 

kuvattu aiempaa laajempina kokonaisuuksina ja tieto- ja viestintätekniikka 
korostuu entisestään.

• laaja-alaiset osaamiskokonaisuudet (7 kpl) näkyvät myös oppilaanohjauksessa
• ohjaus nähdään edelleen koko koulun ohjauksena (kaikki opet) ja 

oppilaanohjauksena (opo)
• oppiaineiden rajat ylittävää yhteistyötä korostetaan aiempaa enemmän 


