
  

ORTODOKSINEN USKONTO: tavoitteet luokilla 3-6 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

T1 
Oppilas perehtyy Raamattuun ja pyhiin 
kertomuksiin sekä niiden opetuksiin or-
todoksisesta näkökulmasta. 

T1 
Oppilas perehtyy evankeliumikirjoihin 
ja Raamattuun kirkon kirjana ja uskon 
lähteenä sekä muihin pyhiin kirjoituk-
siin. 

T1 
Oppilas perehtyy varhaisen kristillisyyden 
merkitykseen kristinuskon kehittymisessä 
maailmanuskonnoksi. 

T1 
Oppilas tuntee Raamatun perusrakenteen ja 
ymmärtää sen merkityksen opin lähteenä 
sekä tuntee kirkkoisien opetuksia ja kristilli-
sen opin muodostumisen. 

T2 
Oppilas tutustuu kirkon jumalanpalve-

lusperinteeseen ja joihinkin mysteerioi-

hin sekä keskeisiin rukouksiin. Oppilas 

tutustuu kirkkoon uskonnollisena raken-

nuksena. 

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juh-

liin. 

T2 
Oppilas tutustuu kirkon mysteerioihin 

sekä kirkkoon jumalanpalveluspaik-

kana, kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liit-

tyvään symboliikkaan.  

Oppilas tutustuu kirkon keskeisiin juh-

liin. 

T2 
Oppilas perehtyy liturgisen elämän pe-

ruspiirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja iko-

nitaiteeseen. 

Oppilas perehtyy kirkon juhliin. 

T2 
Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiir-

teet sekä osaa kertoa mysteerioista. Oppilas 

tutustuu luostariin pyhänä paikkana ja tun-

tee sen merkityksen. 

Oppilas perehtyy kirkon keskeisiin juhliin. 

T3 
Oppilas pohtii Raamatun kertomusten 

vertauskuvallisuutta sekä yleisimpien or-

todoksisten tapojen sanatonta viestin-

tää. 

T3 
Oppilas tunnistaa kirkkorakennuksen ja 
jumalanpalvelusten symboliikkaa. 

T3 
Oppilas tunnistaa ja ymmärtää ortodoksi-

sen ikonitaiteen, rukousperinteen sekä 

kirkkoveisujen erityispiirteitä ja vertaus-

kuvallisuutta. 

T3 
Oppilas tunnistaa ortodoksisen uskonnolli-

sen kielen erityispiirteitä ja huomaa saman-

kaltaisuutta ja erilaisuutta muissa kristilli-

sissä perinteissä sekä juutalaisuudessa ja is-

lamissa. 

T4 
Oppilas harjoittelee Raamatun käyttöä, 

kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä har-

joittelee etsimään tietoa erilaisista läh-

teistä. 

T4 
Oppilas opettelee etsimään tietoa mm. 

paikkakunnalla vaikuttavista uskonnolli-

sista yhteisöistä monipuolisia lähteitä 

käyttäen. 

T4 
Oppilas harjoittelee kuvanlukemista kirk-

kotaiteessa ja kirkkoveisujen tekstien tul-

kitsemista. Oppilas etsii tietoa monipuoli-

sista lähteistä ja pohtii alustavasti tiedon 

luotettavuutta. 

Oppilas osaa käyttää Raamattua. 

T4 
Oppilas harjoittelee tunnistamaan ja arvioi-
maan uskontoihin liittyvää uutisointia ja tu-
tustuu ajankohtaisiin uskontoon liittyviin ai-
heisiin mediassa. Oppilas etsii uskontoon ja 
katsomuksiin liittyvää tietoa ja arvioi sen luo-
tettavuutta. 



  

T5 
Oppilas tietää Suomen suurimmat us-

konnolliset yhteisöt ja omassa koulussa 

opetettavia katsomuksia. 

T5 
Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja 

uskonnollisia yhteisöjä. 

T5 
Oppilas tuntee kirkon synnyn vaiheita ja 

Suomen katsomuksellisia juuria ja nykyti-

laa. 

T5 
Oppilas tuntee pääpiirteittäin ortodoksisen 
kirkon olemuksen apostolisena ja katolisen 
yhteisönä. Oppilas osaa kuvata eri uskontoja 
ja uskonnottomuutta Euroopassa. 

T6 
Oppilas tutustuu Abrahamin uskontojen 
syntyyn. 

T6 
Oppilas tutustuu juutalaisuuden, kris-
tinuskon ja islamin pääpiirteisiin. 

T6 
Ei tavoitteena. 

T6 
Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristin-
uskon ja islamin pääpiirteitä sekä niiden kes-
keisiä suhteita. 

T7 
Oppilas harjoittelee hyvää käyttäyty-

mistä pyhäköissä ja erilaisissa uskonnol-

lisia elementtejä sisältävissä tilanteissa. 

Oppilas tietää pyhän käsitteen ja osaa 
yhdistää sen uskontoon, kirkkoraken-
nukseen ja Raamattuun. 

T7 
Oppilas harjoittelee hyvää käyttäyty-

mistä pyhäköissä ja erilaisissa uskon-

nollisia elementtejä sisältävissä tilan-

teissa. 

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen 
mysteerioihin. 

T7 
Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti 

pyhäköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele-

menttejä sisältävissä tilanteissa. 

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä 
uskonnoissa ja tiedostaa itselleen pyhiä 
asioita. 

T7 
Oppilas osaa käyttäytyä asianmukaisesti py-

häköissä ja erilaisissa uskonnollisia element-

tejä sisältävissä tilanteissa. 

Oppilas osoittaa kunnioitusta omaa ja toisen 
pyhää kohtaan. 

T8 
Oppilas tutustuu Vanhan Testamentin 
keskeiseen eettiseen opetukseen. 
Oppilas käsittelee keskeisiä elämänkysy-

myksiä, tunteita ja arvoja Raamatusta 

valittujen kertomusten ja oman elämän 

kokemusten avulla. 

T8 
Oppilas käsittelee keskeisiä elämänky-
symyksiä, tunteita ja arvoja Uudesta 
Testamentista valittujen kertomusten 
ja arjen kokemusten avulla. 

T8 
Oppilas tutustuu ortodoksisen kirkon kes-

keiseen eettiseen opetukseen. 

T8 
Oppilas tunnistaa uskontoja ja katsomuksia 
yhdistäviä eettisiä periaatteita. 

T9 
Oppilasta tutustuu YK:n Lapsen oikeuk-

sien sopimukseen. 

T9 
Oppilas tutustuu YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimukseen yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta. 

T9 
Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja eri-
tyisesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimuk-
seen sisältyviä arvoja yksilön ja yhteisön 
näkökulmasta. 

T9 
Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen si-
sältyviä arvoja yksilön ja yhteisön näkökul-
masta. 

T10 
Oppilas pohtii ja arvioi tekemiään valin-
toja. 

T10 
Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja 

pohtii toiminnan taustalla vaikuttavia 

T10 T10 



  

arvoja ortodoksista etiikkaa hyödyn-

täen. 

Oppilas tuntee arvo-käsitteen ja osaa yh-

distää sen omaan ajatteluunsa. 

Oppilas pohtii elämänkysymyksiinsä liit-

tyviä valintoja ja arvoja niiden taustalla 

sekä vaikutusta kestävään tulevaisuu-

teen. 

Oppilas arvioi tekemiään valintoja ja pohtii 
toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettis-
ten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden 
näkökulmasta. 

T11 
Oppilas harjoittelee keskustelemaan, il-
maisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan. 

T11 
Oppilas harjoittelee keskustelemaan, il-

maisemaan rakentavasti ajatuksiaan ja 

tunteitaan ja opettelee ottamaan toi-

sen huomioon. 

T11 
Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuk-
siaan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomi-
oon. Oppilas harjoittelee perustelemaan 
omia näkemyksiään. 

T11 
Oppilas osaa ilmaista rakentavasti ajatuksi-
aan ja tunteitaan ja ottaa toisen huomioon. 
Oppilas perustelee omia näkemyksiään. 

T12 
Oppilaalla on valittujen työtapojen 

kautta mahdollisuus muodostaa ja vah-

vistaa myönteistä maailmankatsomusta, 

itsetuntoa ja luottamusta elämään. 

T12 
Oppilaalla on valittujen työtapojen 

kautta mahdollisuus muodostaa ja vah-

vistaa myönteistä maailmankatso-

musta, itsetuntoa ja luottamusta elä-

mään. 

T12 
Oppilaalla on valittujen työtapojen 

kautta mahdollisuus muodostaa ja vah-

vistaa myönteistä maailmankatsomusta, 

itsetuntoa ja luottamusta elämään. 

T12 
Oppilaalla on valittujen työtapojen kautta 

mahdollisuus muodostaa ja vahvistaa myön-

teistä maailmankatsomusta, itsetuntoa ja 

luottamusta elämään. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

SISÄLLÖT 
 
PERUSTEIDEN SISÄLLÖT 
 
 
ORTODOKSINEN USKONTO 

Tässä oppimääräkuvauksessa tarkennetaan kaikille yhteisiä uskonnon sisältöjä. Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan uskonnon yhteisten tavoitteiden ja sisältökuvausten 

sekä eri uskontojen tarkennettujen oppimääräkuvausten perustalle. 

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonopin lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat liturgisen elämän peruspiirteet, pyhät 

mysteeriot ja kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa.  Perehdytään Vanhan Testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta sekä Jeesuksen elämävaihei-

siin ja opetukseen evankeliumeissa sekä kirkkovuoden tapahtumissa. Opetuksessa tarkastellaan kirkon syntyä sekä Paavalin ja muiden apostolien toimintaa. Tutkitaan Suomen 

ortodoksisen kirkon tunnuspiirteitä, kirkkoa uskonnollisena rakennuksena, kirkkoarkkitehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. Opetuksessa otetaan huomioon kirkkomu-

siikki, kirkkotaide sekä ortodoksisuuden vaikutus ja näkyminen medioissa kotimaassa ja maailmalla. 

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat, niiden arvostaminen sekä omassa että eri uskontojen kulttuureissa.  Pohditaan 

ortodoksisen kirkon olemusta katolisena ja apostolisena, globaalina yhteisönä. Tutustutaan keskeisiin Euroopassa vaikuttaviin uskontoihin ja eurooppalaiseen uskontokart-

taan. Perehdytään islamin ja juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa. Tutkitaan koulun lähialueiden uskonnollisia yhteisöjä ja uskonnottomuutta 

elämänkatsomuksen muotona. Tutustutaan alustavasti ekumeniaan ja uskontodialogiin sekä ihmisoikeuksien ja uskonnon suhteeseen. 

S3 Hyvä elämä: Keskeisinä sisältöinä opetuksessa ovat ortodoksisen kirkon opetus sekä Uuden Testamentin sanoma yksilön eettisten kysymysten ohjaajana ja tukijana omassa 

elämässä sekä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Perehdytään Kymmeneen käskyyn ja pohditaan omia eettisiä valintoja ja niiden seurauksia sekä vaikutuksia itsetuntemuk-

sen, elämäntaitojen ja myönteisen elämännäkemyksen muodostamiseen. Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta 

sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Pohditaan osallistuvaa globaalia vastuun kantamista kirkon ja yksilön elämässä. Tutustutaan alustavasti eri uskontojen 

eettisten opetusten yhteisiin piirteisiin sekä eurooppalaisen ihmisoikeuskäsityksen ja kristillisten arvojen yhteisiin piirteisiin ja syvennetään käsitystä YK:n Lapsenoikeuksien 

sopimuksen merkityksestä. 

  



  

 
 
SEUDULLISET SISÄLLÖT 
 
 

ORTODOKSINEN USKONTO: sisällöt luokilla 3-6 

3.lk 4.lk 5.lk 6.lk 

S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon S1 Suhde omaan uskontoon 

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämisen 
käsitteen ja että ortodoksiseen kirkko-
vuoteen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä. 
 
Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia ta-
pahtumaikoneiden ja juhlatroparien 
kautta. Ymmärretään, että ortodoksi-
sen kirkkovuoden juhlat voidaan jakaa 
pieniin ja suuriin juhliin. Tutustutaan ta-
vallisimpiin kirkkoveisuihin kuten Toti-
sesti on kohtuullista ja Iloitse Juma-
lanäiti. Syvennetään tietämystä orto-
doksisesta rukouskäytännöstä ja ru-
kousperinteestä tutustumalla muun 
muassa alkurukouksiin ja paastoru-
koukseen. 
 
Tarkastellaan Raamatun Vanhaa ja 
Uutta testamenttia ortodoksisen uskon-
non näkökulmasta. Oppilas tutustuu 
Jeesuksen opetuksiin ja ihmetekoihin. 
Tutustutaan Raamatun kertomusten 
vertauskuvauksellisuuteen. Harjoitel-
laan Raamatun käytön perusteita. 
 
Tarkastellaan erilaisia pyhäkköjä ja kirk-
korakennuksia. Tutustutaan liturgiaan 

Oppilas ymmärtää ajan pyhittämisen kä-
sitteen ja että ortodoksiseen kirkkovuo-
teen sisältyy arki- ja pyhäpäiviä. Syvenne-
tään tietoa ortodoksisesta paastoista ja 
pääsiäisen ajan tapahtumista. 
 
Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapah-
tumaikoneiden ja juhlatroparien kautta. 
Syvennetään tietämystä ortodoksisesta 
rukouskäytännöstä ja rukousperinteestä. 
Ortodoksiset koululaisjumalanpalveluk-
set ovat osa opetusta. 
 
Syvennetään tietoa Raamatusta kirkon 
kirjana ja uskon lähteenä. Tarkastellaan 
Kristuksen elämää ja opetuksia evanke-
liumeissa. Harjoitellaan Raamatun käytön 
perusteita. Tarkastellaan Kristuksen kahta 
luontoa.  
 
Tutustutaan mysteerioihin pääpiirteittäin, 
erityisesti katumuksen mysteerioon. Tar-
kastellaan hengellisen ohjauksen ja rippi-
isän merkitystä. 
 
 

Syvennetään tietoa kirkkomusiikista ja ikonitai-
teesta uskon lähteinä, säilyttäjinä ja elävöittä-
jinä. Tarkastellaan kirkkovuoden juhlia tapah-
tumaikoneiden ja juhlatroparien kautta. Ope-
tuksessa tarkastellaan erityisesti Kristuksen ja 
Jumalanäidin juhlia. Syvennetään tietoa pääsi-
äisestä sekä helatorstaista ja helluntaista. 
 
Perehdytään Kirkon syntyyn ja alkukirkon elä-
mään. Tarkastellaan Paavalin ja muiden apos-
tolien toimintaa. Tutustutaan ortodoksisiin 
kirkkoisiin, pyhiin ihmisiin ja marttyyrin käsit-
teeseen. Tutustutaan pappeuden mysteerioon. 
 
Syvennetään tietämystä ortodoksisesta ru-
kouskäytännöstä ja rukousperinteestä tutustu-
malla muun muassa ehtooveisuun.   Ortodok-
siset koululaisjumalanpalvelukset ovat osa 
opetusta. 
 
Syvennetään tietoa ortodoksisen kirkon opista. 
Tutustutaan ortodoksisen kirkon uskontunnus-
tukseen. Syvennetään tietoa Pyhästä Kolminai-
suudesta. 

Syvennetään käsitystä ajan pyhittämi-
sestä. Tarkastellaan ortodoksista kirkko-
vuotta paastoineen. Syvennetään tietoa 
pääsiäisen ajan tapahtumista. Perehdy-
tään erityisesti Lasaruksen lauantain ja 
pääsiäisen väliseen aikaan. 
 
Syvennetään tietämystä ortodoksisen 
kirkon liturgiikasta. Ymmärretään, että 
kirkko on eukaristinen yhteisö. Tarkas-
tellaan mysteerioita oppilaan omassa 
elämässä. Tutustutaan erityisesti eh-
toollisen mysteerioon. Perehdytään or-
todoksisen kirkon jumalanpalveluksiin. 
Tarkastellaan vigiliaa liturgiaa edeltä-
vänä palveluksena. Tutustutaan liturgi-
aan ja paastoliturgiaan. Tutustutaan 
oman seurakunnan toimintaan ja toimi-
joihin. Ortodoksiset koululaisjumalan-
palvelukset ovat osa opetusta. Syvenne-
tään tietämystä ortodoksisesta rukous-
käytännöstä ja rukousperinteestä kuten 
Jeesuksen rukous ja rukous ennen eh-
toollista. 
 



  

ja ehtoollisen mysteerioon. Ortodoksi-
set koululaisjumalanpalvelukset ovat 
osa opetusta. Tutustutaan kirkollisiin 
toimituksiin kuten kodinpyhitykseen, 
kiitosrukoushetkeen ja panihidaan. 
 

Tutustutaan oman seurakunnan pyhiin ja 
niihin liittyviin kertomuksiin. Tutustutaan 
oppilaan suojeluspyhään. 
 
Tutkitaan erilaisia pyhäkköjä ja kirkkora-

kennuksia. Tarkastellaan kirkkorakennuk-

sen osia ja niihin liittyvää symboliikkaa. 

Tutustutaan kirkolliseen esineistöön. Opi-

taan ikonostaasin ja reliikin käsitteet. Tu-

tustutaan myös jumalanpalvelusten toi-

mitukseen liittyvään symboliikkaan kuten 

saattoihin.  

 

Syvennetään tietämystä Raamatusta. 

Tarkastellaan Raamatun käyttöä orto-

doksissa jumalanpalveluksissa pääpiir-

teissään. Syvennetään tietoa ortodoksi-

sesta rukousperinteestä, kuten Jeesuk-

sen rukous ja Rukous ehtoollisen 

edellä. Tutustutaan uskontunnustuk-

seen, kirkkoisiin ja Pyhään Kolminaisuu-

teen Raamatussa. 

Tutustutaan Suomen ortodoksiseen 
kirkkoon ja sen tunnuspiirteisiin. Tarkas-
tellaan ortodoksisen kirkon diakonia-
työtä ja lähetystyötä. Tutustutaan luos-
tareihin ja tarkastellaan niitä myös us-
kon säilyttäjinä ja lähetystyön keskuk-
sina. Tarkastellaan pyhiä ihmisiä kuten 
Pyhää Nikolaosta ja Karjalan valistajia. 

S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma S2 Uskontojen maailma 

Tarkastellaan pyhää ja arkea eri uskon-

noissa ja kulttuureissa. Tutustutaan 

Suomen kansankirkkoihin ja oman kou-

lun uskontoihin ja katsomuksiin sekä 

uskonnottomuuteen. Tarkastellaan pat-

riarkkakertomuksia Vanhassa testa-

mentissa. 

Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liit-
tyviä aiheita mediassa. 
Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä py-

häköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele-

menttejä sisältävissä tilanteissa. 

Perehdytään Abrahamin uskontoihin ja 
niiden syntyhistoriaan, opin yhteisiin piir-
teisiin ja pyhiin kirjoihin. Tarkastellaan 
myös paastoa, pyhiä ihmisiä ja näkymä-
töntä maailmaa. 
 
Tutustutaan lähialueen uskontoihin, mah-
dollisesti asiantuntijavierailijoiden ja vie-
railujen avulla. 
 
Tutkitaan ajankohtaisia uskontoon liitty-
viä aiheita mediassa. 
 
Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhä-
köissä ja erilaisissa uskonnollisia ele-
menttejä sisältävissä tilanteissa. 

Tarkastellaan katolisuutta ja apostolisuutta 
kristinuskossa. Tarkastellaan ortodoksisuutta 
Suomessa, Euroopassa ja maailmassa eli glo-
baalia ortodoksisuutta. 
 
Tutustutaan lähiympäristön muihin uskontoi-
hin ja kirkkoihin, erityisesti evankelisluterilai-
nen ja roomalaiskatolilainen. Syvennetään kä-
sitystä ekumeniasta esimerkiksi ekumeeninen 
rukousviikko huomioiden. Tutkitaan ajankoh-
taisia uskontoon liittyviä aiheita mediassa. 
 
Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä pyhäköissä 
ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältä-
vissä tilanteissa. 

Tarkastellaan samankaltaisuutta ja eri-
laisuutta muissa kristillisissä perinteissä 
sekä juutalaisuudessa ja islamissa. 
 
Perehdytään uskontoihin nyky-Euroo-
passa ja niiden ilmenemiseen ihmisten 
arjessa. Tarkastellaan uskonnotto-
muutta, ateismia ja maallistumista. Tu-
tustutaan marttyyreihin, luostareihin ja 
paastoihin kristinuskossa sekä muissa 
uskonnoissa. 
 
Tutustutaan uskontodialogiin. Tutkitaan 
ajankohtaisia uskontoon liittyviä aiheita 
mediassa. 
 



  

Harjoitellaan hyvää käyttäytymistä py-
häköissä ja erilaisissa uskonnollisia ele-
menttejä sisältävissä tilanteissa. 
 

S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä S3 Hyvä elämä 

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja 
ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestä-
vään elämään. Pohditaan itsestä huo-
lehtimiseen liittyviä asioita. Harjoitel-
laan yhteisön jäsenenä toimimista, toi-
sen ihmisen huomioimista ja oman roo-
lin ottamista vuorovaikutuksessa. Oppi-
lasta ohjataan kehittämään keskustelu-
taitojaan. Tutustutaan some-etiikkaan. 
 
Tarkastellaan 10 käskyä oppilaan oman 
elämän näkökulmasta. Tutustutaan eet-
tisiin teemoihin Jeesuksen vertauksien 
kautta. Tarkastellaan elämää lahjana. 
Pohditaan tasa-arvoa ulkonäön ja me-
nestyksen näkökulmasta. Tutustutaan 
Lapsen oikeuksien sopimukseen ja sen 
merkitykseen oppilaan omassa elä-
mässä. Opetuksessa huomioidaan Lap-
senoikeuksien päivä 20.11. 
 
 
 

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja 
ekososiaaliseen ajatteluun sekä kestä-
vään elämään. Pohditaan epäitsekkyyttä. 
Harjoitellaan toisen ihmisen huomioi-
mista ja omaa roolia vuorovaikutuksessa.  
Syvennetään keskustelutaitoja. 
 
Käsitellään rakkauden kaksoiskäskyä. 

Pohditaan tasa-arvoa eri-ikäisten ihmis-

ten ja terveyden näkökulmasta. Syvenne-

tään Lapsen oikeuksien sopimukseen ja 

sen merkitykseen liittyvää tietämystä op-

pilaan omassa elämässä. Opetuksessa 

huomioidaan Lapsenoikeuksien päivä 

20.11. 

 

Tutustutaan ympäristöystävälliseen ja ekososi-
aaliseen ajatteluun sekä kestävään elämään. 
Tarkastellaan filantropiaa, globaalia vastuuta ja 
pakolaisuutta. Käsitellään kultaista sääntöä. 
Tarkastellaan ortodoksista ihmiskäsitystä ja ih-
misenä kasvua. 
 
Harjoitellaan toisen ihmisen huomioimista ja 
omaa roolia vuorovaikutuksessa.  Syvennetään 
keskustelutaitoja. 
 
Tarkastellaan ihmisoikeuksia eri uskonnoissa. 

Oppilasta ohjataan kunnioittamaan eri uskon-

tojen edustajia ja heidän näkemyksiään. Pohdi-

taan tasa-arvoa sukupuolisen tasa-arvon näkö-

kulmasta. Käsitellään viihderiippuvuutta.  

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopimukseen 
ja sen merkitykseen liittyvää tietämystä oppi-
laan omassa elämässä. Opetuksessa huomioi-
daan Lapsenoikeuksien päivä 20.11. 

Syvennetään käsitystä ympäristöystä-
vällisestä ja ekososiaalisesta ajattelusta 
sekä kestävästä elämästä. Pohditaan hy-
vän tekemistä, erityisesti paaston ja 
paastorukouksen sisällön käsittelyn yh-
teydessä. 
 
Tutustutaan vuorisaarnaan. Harjoitel-
laan toisen ihmisen huomioimista ja 
omaa roolia vuorovaikutuksessa.  Sy-
vennetään keskustelutaitoja. 
 
Tarkastellaan ihmisoikeuksia marttyy-

rien ja uskon puolustajien kautta. Pohdi-

taan tasa-arvoa alueellisen ja sosioeko-

nomisen eriarvoisuuden näkökulmasta. 

Tarkastellaan rasismia ja syrjäytymistä. 

Syvennetään Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen ja sen merkitykseen liittyvää 
tietämystä oppilaan omassa elämässä. 
Opetuksessa huomioidaan Lapsenoi-
keuksien päivä 20.11. 

 
 
  



  

 
ARVIOINTI 

ARVIOINTI OPETUSUUNNITELMAN PERUSTEISSA 

 

Oppilaan oppimisen arviointi uskonnossa vuosiluokilla 3-6   

 

Uskonnon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan uskontojen keskeisiä lähteitä 

ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisu-

muotojen kautta osoitettu osaaminen.   Tärkeää on niiden kautta osoitettu taito ilmaista itseään ja ajatuksiaan. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun kehittymiseen.   

 

Uskonnon sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritelles-

sään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää uskonnon valtakunnallisia arviointikriteereitä.   

 

 

  



  

 

SEUDULLINEN ARVIOINTI 

 
ORTODOKSISEN USKONNON oppiaineen arviointiperusteet 3. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohta-
laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Kohtalainen/arvosanan kuusi osaaminen 

3. LK     

T1 
Oppilas perehtyy Raamat-
tuun ja pyhiin kertomuk-
siin sekä niiden opetuksiin 
ortodoksisesta näkökul-
masta. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, uskonnon mo-

nilukutaito 

 

Oppilas tuntee Raamattua ja pyhiä kertomuksia sekä 
niiden opetuksia ortodoksisesta näkökulmasta. 

Oppilas on tutustunut Raamattuun ja pyhiin kerto-
muksiin sekä niiden opetuksiin ortodoksisesta näkö-
kulmasta. 

T2 
Oppilas tutustuu kirkon ju-

malanpalvelusperintee-

seen ja joihinkin mysteeri-

oihin sekä keskeisiin ru-

kouksiin. Oppilas tutustuu 

kirkkoon uskonnollisena 

rakennuksena. 

Oppilas tutustuu kirkon 
keskeisiin juhliin. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, 

Uskonnon monilu-
kutaito 

Oppilas on tutustunut kirkkoon uskonnollisena ra-

kennuksena. 

Oppilas tuntee jumalanpalvelus-käsitteen, joitakin 

keskeisiä rukouksia ja mysteerioita. Oppilas tietää 

alustavasti tärkeimmät kirkkovuoden juhlat. 

Oppilas on tutustunut kirkkoon uskonnollisena ra-

kennuksena. 

Oppilas tunnistaa jumalanpalvelus-käsitteen, joitakin 

keskeisiä rukouksia ja mysteerioita. Oppilas tietää 

alustavasti kirkkovuoden juhlia. 

T3 
Oppilas pohtii Raamatun 
kertomusten vertauskuval-
lisuutta sekä yleisimpien 
ortodoksisten tapojen sa-
natonta viestintää. 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas on tutustunut joihinkin Raamatun kertomuk-
siin. Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta 
kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

Oppilas on tutustunut joihinkin Raamatun kertomuk-
siin. Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä uskon-
nollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 



  

T4 
Oppilas harjoittelee Raa-
matun käyttöä, kuvanluku-
taitoa ikonien avulla sekä 
harjoittelee etsimään tie-
toa erilaisista lähteistä. 

S1, S2, S3 Oppimaan oppimi-

sen taidot uskon-

non opiskelussa 

Oppilas osaa alustavasti käyttää Raamattua. Oppilas 
on harjoitellut kuvanlukutaitoa ikonien avulla sekä 
etsimään tietoa erilaisista lähteistä. 

Oppilas on harjoitellut Raamatun käyttöä ja kuvanlu-
kutaitoa ikonien avulla sekä etsimään tietoa erilai-
sista lähteistä. 

T5 
Oppilas tietää Suomen 
suurimmat uskonnolliset 
yhteisöt ja omassa kou-
lussa opetettavia katso-
muksia.  
 

S1, S2 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirk-

koa: luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Oppilas on 

tutustunut omassa koulussa opetettaviin katsomuk-

siin. 

Oppilas tietää että Suomessa on kaksi kansankirk-
koa: luterilainen ja ortodoksinen kirkko. Oppilas on 
tutustunut omassa koulussa opetettaviin katsomuk-
siin. 

T6 
Oppilas tutustuu Abraha-
min uskontojen syntyyn. 

S1, S2, S3 Uskontoa ja kult-

tuuria koskeva tieto 

Oppilas tuntee Vanhan Testamentin patriarkka -ker-
tomuksia. 

 Oppilas on tutustunut Vanhan Testamentin patri-
arkka -kertomuksiin. 
 

T7 
Oppilas harjoittelee hyvää 

käyttäytymistä pyhäköissä 

ja erilaisissa uskonnollisia 

elementtejä sisältävissä ti-

lanteissa. 

Oppilas tietää pyhän käsit-
teen ja osaa yhdistää sen 
uskontoon, kirkkoraken-
nukseen ja Raamattuun. 

S1, S2, S3 Uskonnon monilu-

kutaito 

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa us-

konnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa tapah-

tuva hyvä käytös. 

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen uskontoon, 
kirkkorakennukseen ja Raamattuun. 

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhä-

köissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältä-

vissä tilanteissa. 

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen. 

T8 
Oppilas tutustuu Vanhan 
Testamentin keskeiseen 
eettiseen opetukseen. 
Oppilas käsittelee keskei-
siä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Raama-
tusta valittujen kertomus-
ten ja oman elämän koke-
musten avulla. 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tuntee Vanhan testamentin alku- ja patri-

arkka kertomuksia. Oppilas osaa tarkastella Kym-

mentä käskyä etiikan näkökulmasta. 

Oppilas on tutustunut Vanhan testamentin kerto-
muksiin sekä Kymmeneen käskyyn. 



  

T9 
Oppilas tutustuu YK:n Lap-
sen oikeuksien sopimuk-
seen. 

S2, S3 
 

Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 
keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmis-
oikeuksista. 

Oppilas tietää, että on olemassa YK:n Lapsen oikeuk-
sien sopimus ja on tutustunut sen sisältöön. 

T10 
Oppilas pohtii ja arvioi te-
kemiään valintoja. 

S2, S3 Eettinen pohdinta Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tule-

vaisuuden rakentamisesta. Hän osaa jo hieman so-

veltaa kristinuskon eettisiä periaatteita omassa poh-

dinnassaan omastatunnosta, anteeksipyytämisestä 

ja -antamisesta. 

Oppilas tarvitsee vielä tukea kristinuskon eettisten 
periaatteiden soveltamisessa omassa pohdinnassaan 
omastatunnosta, anteeksipyytämisestä ja -antami-
sesta. 

T11 
Oppilas harjoittelee kes-
kustelemaan, ilmaisemaan 
rakentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan. 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa 
kuunnella toisia ja ilmaista itseään. 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävar-
masti.  Vuorovaikutustilanteet ovat vielä epävar-
moja. 

T12 
Oppilaalla on valittujen 
työtapojen kautta mahdol-
lisuus muodostaa ja vah-
vistaa myönteistä maail-
mankatsomusta, itsetun-
toa ja luottamusta elä-
mään. 

S3 - Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana 
itsearviointia. 

 
  



  

 
ORTODOKSISEN USKONNON oppiaineen arviointiperusteet 4. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohta-
laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä (8) osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

4. LK     

T1 
Oppilas perehtyy evanke-
liumikirjoihin ja Raamat-
tuun kirkon kirjana ja us-
kon lähteenä sekä muihin 
pyhiin kirjoituksiin. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, uskonnon mo-

nilukutaito 

 

Oppilas tuntee Raamatun, erityisesti Uuden testamen-
tin, keskeisiä kertomuksia. Oppilas tuntee alustavasti 
Raamatun rakenteen. 

Oppilas on tutustunut Raamatun, erityisesti Uuden 
testamentin keskeisiin kertomuksiin sekä Raamatun 
rakenteeseen. 

T2 
Oppilas tutustuu kirkon 

mysteerioihin sekä kirk-

koon jumalanpalveluspaik-

kana, kirkkoarkkitehtuuriin 

ja siihen liittyvään symbo-

liikkaan.  

Oppilas tutustuu kirkon 
keskeisiin juhliin. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, uskonnon mo-

nilukutaito 

 

 

Oppilas tunnistaa kirkon mysteerioita. Oppilas tunnis-

taa kirkon jumalanpalveluspaikkana sekä kirkkoarkki-

tehtuuria ja siihen liittyvää symboliikkaa. 

 

Oppilas tunnistaa ortodoksisen kirkkovuoden tärkeim-

piä juhlia. 

Oppilas on tutustunut kirkon mysteerioihin sekä kirk-

koon jumalanpalveluspaikkana, kirkkoarkkitehtuuriin 

ja siihen liittyvään symboliikkaan. 

 

Oppilas tietää ortodoksisen kirkkovuoden tärkeimpiä 

juhlia. 

T3 
Oppilas tunnistaa kirkkora-
kennuksen ja jumalanpal-
velusten symboliikkaa.  

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas tunnistaa kirkkorakennukseen ja jumalanpal-
veluksiin liittyvää symboliikkaa. 

Oppilas on tutustunut kirkkorakennuksen ja jumalan-
palvelusten symboliikkaan. 

T4 
Oppilas opettelee etsi-
mään tietoa mm. paikka-
kunnalla vaikuttavista us-
konnollisista yhteisöistä 
monipuolisia lähteitä käyt-
täen. 

S1, S2 Oppimaan oppimi-

sen taidot uskon-

non opiskelussa 

Oppilas osaa alustavasti etsiä tietoa mm. paikkakun-
nalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä moni-
puolisia lähteitä käyttäen. 

Oppilas on harjoitellut etsimään tietoa mm. paikka-
kunnalla vaikuttavista uskonnollisista yhteisöistä moni-
puolisia lähteitä käyttäen. 

T5 S1, S2 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 

Oppilas tietää lähialueen uskontoja ja uskonnollisia yh-
teisöjä. 

Oppilas on tutustunut lähialueen uskontoihin ja uskon-
nollisiin yhteisöihin. 



  

Oppilasta tietää lähialueen 
uskontoja ja uskonnollisia 
yhteisöjä. 

T6 
Oppilas tutustuu juutalai-
suuden, kristinuskon ja is-
lamin pääpiirteisiin. 

S2, S3 Uskontoa ja kult-

tuuria koskeva tieto 

Oppilas tietää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin 
pääpiirteitä. 

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden, kristinuskon ja 
islamin pääpiirteisiin. 

T7 
Oppilas harjoittelee hyvää 

käyttäytymistä pyhäköissä 

ja erilaisissa uskonnollisia 

elementtejä sisältävissä ti-

lanteissa. 

Oppilas osaa yhdistää py-
hän käsitteen mysteerioi-
hin. 

S1, S2, S3 Uskonnon monilu-

kutaito 

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa uskon-

nollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa tapahtuva 

hyvä käytös. 

Oppilas osaa yhdistää pyhän käsitteen mysteerioihin. 

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä pyhä-

köissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä sisältä-

vissä tilanteissa. 

Oppilas on tutustunut pyhän käsitteeseen mysteerioi-

den yhteydessä. 

T8 
Oppilas käsittelee keskei-
siä elämänkysymyksiä, 
tunteita ja arvoja Uudesta 
Testamentista valittujen 
kertomusten ja arjen koke-
musten avulla. 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tuntee Uuden testamentin keskeisiä kerto-
muksia (Jeesuksen elämä, lähipiiri ja opetukset Juma-
lan huolenpidosta). Oppilas ymmärtää Isä meidän -ru-
kouksen. 

Oppilas on tutustunut Uuden testamentin keskeisiin 
kertomuksiin sekä Isä meidän -rukoukseen. 

T9 
Oppilasta tutustuu YK:n 
Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen yksilön ja yhtei-
sön näkökulmasta. 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas on tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 
ja sen merkityksen yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 

Oppilas on tutustunut YK:n Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 

T10 
Oppilas arvioi tekemiään 
valintoja ja pohtii toimin-
nan taustalla vaikuttavia 
arvoja ortodoksista etiik-
kaa hyödyntäen. 

S2, S3 Eettinen pohdinta Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja tunnis-

taa oikean ja väärän.  

Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon vai-

kuttavia tekijöitä. 

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toimin-

tansa eettisyyttä.  

Oppilas ei vielä tunnista moraaliseen päätöksentekoon 

vaikuttavia tekijöitä. 

T11 
Oppilas harjoittelee kes-
kustelemaan, ilmaisemaan 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuun-
nella toisia ja ilmaista itseään. 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epävar-
masti.  Oppilas kuitenkin osallistuu vuorovaikutustilan-
teisiin jonkin verran. 



  

rakentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan ja opettelee ot-
tamaan toisen huomioon. 

T12 
Oppilaalla on valittujen 

työtapojen kautta mahdol-

lisuus muodostaa ja vah-

vistaa myönteistä maail-

mankatsomusta, itsetun-

toa ja luottamusta elä-

mään. 

S3 - Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Op-
pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Op-
pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia. 

 
  



  

 
ORTODOKSISEN USKONNON oppiaineen arviointiperusteet 5. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohta-
laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä (8) osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

5. LK     

T1 
Oppilas perehtyy varhai-
sen kristillisyyden merki-
tykseen kristinuskon kehit-
tymisessä maailmanuskon-
noksi. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, uskonnon mo-

nilukutaito 

 

Oppilas tuntee varhaisen kristillisyyden merkityk-

sen kristinuskon kehittymisessä maailmanuskon-

noksi. 

 

Oppilas on tutustunut varhaisen kristillisyyden 

merkitykseen kristinuskon kehittymisessä maail-

manuskonnoksi. 

 

T2 
Oppilas perehtyy liturgisen 

elämän peruspiirteisiin 

sekä kirkkomusiikkiin ja 

ikonitaiteeseen. 

Oppilas perehtyy kirkon 
juhliin. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, 

uskonnon monilu-
kutaito 
 

 

Oppilas tuntee liturgisen elämän peruspiirteisiin 

sekä kirkkomusiikkia ja ikonitaidetta. 

Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin. 

Oppilas on tutustunut liturgisen elämän perus-

piirteisiin sekä kirkkomusiikkiin ja ikonitaitee-

seen. 

Oppilas on perehtynyt kirkon juhliin. 

T3 
Oppilas tunnistaa ja ym-
märtää ortodoksisen ikoni-
taiteen, rukousperinteen 
sekä kirkkoveisujen erityis-
piirteitä ja vertauskuvalli-
suutta. 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta 
kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

Oppilas ei vielä osaa antaa esimerkkejä uskonnol-

lisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

 

T4 
Oppilas harjoittelee ku-

vanlukemista kirkkotai-

teessa ja kirkkoveisujen 

tekstien tulkitsemista. Op-

S1, S2, S3 Oppimaan oppimi-

sen taidot uskon-

non opiskelussa 

Oppilas osaa hakea tietoa eri lähteistä ja harjoit-
telee arvioimaan löytämänsä tiedon luotetta-
vuutta. 

Oppilas tarvitsee tukea hakiessaan tietoa eri läh-
teistä ja harjoitellessaan arvioimaan löytämänsä 
tiedon luotettavuutta. 



  

pilas etsii tietoa monipuo-

lisista lähteistä ja pohtii 

alustavasti tiedon luotet-

tavuutta. 

Oppilas osaa käyttää Raa-
mattua. 

T5 
Oppilas tuntee kirkon syn-
nyn vaiheita ja Suomen 
katsomuksellisia juuria ja 
nykytilaa. 

S1, S2 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteis-

kuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa. 

Oppilas huomaa, että uskonnoilla on merkitystä 

yhteiskuntien kehityksessä, kulttuurissa ja medi-

assa. 

T6 
 

    

T7 
Oppilas osaa käyttäytyä 

asianmukaisesti pyhä-

köissä ja erilaisissa uskon-

nollisia elementtejä sisäl-

tävissä tilanteissa. 

Oppilas ymmärtää pyhyy-
den merkitystä uskon-
noissa ja tiedostaa itsel-
leen pyhiä asioita. 

S1, S2, S3 Uskonnon monilu-

kutaito 

Oppilas tietää mitä on pyhäköissä ja erilaisissa us-

konnollisia elementtejä sisältävissä tilanteissa ta-

pahtuva hyvä käytös. 

Oppilas ymmärtää pyhyyden merkitystä uskon-
noissa ja tiedostaa itselleen pyhiä asioita. 

Oppilas on harjoitellut hyvää käyttäytymistä py-

häköissä ja erilaisissa uskonnollisia elementtejä 

sisältävissä tilanteissa. 

Oppilas on tietää pyhyyden merkityksen uskon-

noissa. 

T8 
Oppilas tutustuu ortodok-
sisen kirkon keskeiseen 
eettiseen opetukseen. 

S1,S2, S3 Etiikkaa koskeva 
tieto 

Oppilas tuntee ortodoksisen kirkon keskeistä eet-
tistä opetusta. 

Oppilas tunnistaa joitakin ortodoksisen kirkon 
keskeisiä eettisiä opetuksia. 

T9 
Oppilas ymmärtää ihmisoi-
keuksiin ja erityisesti YK:n 
Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkö-
kulmasta. 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas ymmärtää ihmisoikeuksiin ja erityisesti 
YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisältyviä 
arvoja yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 

Oppilas on tutustunut ihmisoikeuksiin ja erityi-
sesti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen sisälty-
viin arvoihin yksilön ja yhteisön näkökulmasta. 



  

 
 
  

T10 
Oppilas tuntee arvo-käsit-

teen ja osaa yhdistää sen 

omaan ajatteluunsa. 

Oppilas pohtii elämänkysy-
myksiinsä liittyviä valintoja 
ja arvoja niiden taustalla 
sekä vaikutusta kestävään 
tulevaisuuteen. 

S2, S3 Eettinen pohdinta Oppilas osaa arvioida toimintansa eettisyyttä ja 

tunnistaa oikean ja väärän.  

Oppilas tunnistaa moraaliseen päätöksentekoon 

vaikuttavia tekijöitä.  

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän 

tulevaisuuden rakentamisesta. 

 

Oppilas tarvitsee vielä tukea arvioidessaan toi-

mintansa eettisyyttä.  

Oppilas tunnistaa alustavasti moraaliseen pää-

töksentekoon vaikuttavia tekijöitä. 

Oppilas osaa kertoa joitakin arjen esimerkkejä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisesta. 

T11 
Oppilas osaa ilmaista ra-
kentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan ja ottaa toisen 
huomioon. Oppilas harjoit-
telee perustelemaan omia 
näkemyksiään. 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuoro-
vaikutuksen taidot 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa 

kuunnella toisia ja ilmaista itseään. 

Oppilas ilmaisee ajatuksiaan ja tunteitaan epä-
varmasti. Oppilas pyrkii osallistumaan vuorovai-
kutustilanteisiin. 

T12 
Oppilaalla on valittujen 
työtapojen kautta mahdol-
lisuus muodostaa ja vah-
vistaa myönteistä maail-
mankatsomusta, itsetun-
toa ja luottamusta elä-
mään. 

S3 - Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. 
Oppilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan 
osana itsearviointia. 



  

 
 
ORTODOKSISEN USKONNON oppiaineen arviointiperusteet 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kahdeksan varten ja kohta-
laista osaamista kuvaavaa sanallista arviota / arvosanaa kuusi varten 
 
 

Tavoitteet 
 

Sisältö-
alueet 

Arvioinnin kohteet 
oppiaineessa 

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen Kohtalainen (6) osaaminen 

6. LK     

T1 
Oppilas tuntee Raamatun 
perusrakenteen ja ymmär-
tää sen merkityksen opin 
lähteenä sekä tuntee kirk-
koisien opetuksia ja kristil-
lisen opin muodostumi-
sen. 

S1 Uskontoa koskevan 

tiedon hallitsemi-

nen, uskonnon mo-

nilukutaito 

Oppilas osaa nimetä ortodoksisen uskonnon lähteitä ja 
tekstejä sekä kuvata niiden keskeisiä sisältöjä. 

Oppilas osaa nimetä joitakin ortodoksisen uskonnon 
lähteitä ja tekstejä sekä kuvata joitakin niiden keskei-
siä sisältöjä. 

T2 
Oppilas tuntee liturgisen 

elämän peruspiirteet sekä 

osaa kertoa mysteerioista. 

Oppilas tutustuu luostariin 

pyhänä paikkana ja tuntee 

sen merkityksen. 

Oppilas perehtyy kirkon 
keskeisiin juhliin. 

S1 Uskontoa koskevan 
tiedon hallitsemi-
nen, uskonnon mo-
nilukutaito 

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla ortodoksisen 

uskonnon keskeisistä rituaaleista, tavoista ja pyhistä 

paikoista sekä kuvata niiden merkitystä. 

 

Oppilas osaa kertoa esimerkkien avulla jotakin asioita 

ortodoksisen uskonnon keskeisistä rituaaleista, ta-

voista ja pyhistä paikoista. 

T3 
Oppilas tunnistaa ortodok-
sisen uskonnollisen kielen 
erityispiirteitä ja huomaa 
samankaltaisuutta ja erilai-
suutta muissa kristillisissä 
perinteissä sekä juutalai-
suudessa ja islamissa. 

S1, S2 Uskonnon kielen ja 
symbolien analy-
sointi 
 

Oppilas osaa antaa esimerkkejä uskonnollisesta kie-

lestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

 

Oppilas tarvitsee tukea osatakseen antaa esimerkkejä 

uskonnollisesta kielestä ja sen vertauskuvallisuudesta. 

 



  

T4 
Oppilas harjoittelee tun-
nistamaan ja arvioimaan 
uskontoihin liittyvää uuti-
sointia ja tutustuu ajan-
kohtaisiin uskontoon liitty-
viin aiheisiin mediassa. 
Oppilas etsii uskontoon ja 
katsomuksiin liittyvää tie-
toa ja arvioi sen luotetta-
vuutta. 

S1, S2, S3 Oppimaan oppimi-

sen taidot uskon-

non opiskelussa 

 

Oppilas osaa hakea tietoa useasta lähteestä. Oppilas 

harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotetta-

vuutta ja objektiivisuutta. 

 

Oppilas osaa hakea tietoa jostakin lähteestä. Oppilas 

harjoittelee arvioimaan löytämänsä tiedon luotetta-

vuutta ja objektiivisuutta. 

 

T5 
Oppilas tuntee pääpiirteit-
täin ortodoksisen kirkon 
olemuksen apostolisena ja 
katolisen yhteisönä. Oppi-
las osaa kuvata eri uskon-
toja ja uskonnottomuutta 
Euroopassa. 

S1, S2 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 
 

Oppilas tunnistaa uskontojen merkityksiä yhteiskun-

tien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa an-

taa niistä esimerkkejä.  

Hän osaa kuvata suomalaisen ja eurooppalaisen us-
konnollisuuden juuria pääpiirteissään. 

Oppilas on tutustunut uskontojen merkityksiin yhteis-

kuntien kehityksessä, kulttuurissa ja mediassa ja osaa 

antaa niistä joitakin esimerkkejä. 

Oppilas on tutustunut suomalaisen ja eurooppalaisen 

uskonnollisuuden juuriin pääpiirteissään. 

 

T6 
Oppilas osaa kuvata juuta-
laisuuden, kristinuskon ja 
islamin pääpiirteitä sekä 
niiden keskeisiä suhteita. 

S2, S3 Uskontoa ja kult-
tuuria koskeva tieto 
 

Oppilas osaa kuvata juutalaisuuden, kristinuskon ja is-
lamin pääpiirteet sekä niiden keskinäiset suhteet. 

Oppilas on tutustunut juutalaisuuden, kristinuskon ja 

islamin pääpiirteisiin sekä niiden keskinäisiin suhtei-

siin. 

T7 
Oppilas osaa käyttäytyä 

asianmukaisesti pyhä-

köissä ja erilaisissa uskon-

nollisia elementtejä sisäl-

tävissä tilanteissa. 

Oppilas osoittaa kunnioi-
tusta omaa ja toisen pyhää 
kohtaan. 

S1, S2, S3 Uskonnon monilu-
kutaito 
 

Oppilas tietää, miten toimitaan ja pyrkii toimimaan 
asianmukaisesti ja kunnioittavasti erilaisissa uskonnol-
lisissa tilanteissa ja paikoissa. 

Oppilas tietää, miten toimitaan asianmukaisesti ja kun-

nioittavasti erilaisissa uskonnollisissa tilanteissa ja pai-

koissa. 

 



  

T8 
Oppilas tunnistaa uskon-
toja ja katsomuksia yhdis-
täviä eettisiä periaatteita. 

S1, S2, S3 Etiikkaa koskeva 
tieto 
 

Oppilas tunnistaa ja osaa nimetä ortodoksisen uskon-
non eettisiä opetuksia sekä uskontoja ja katsomuksia 
yhdistäviä eettisiä periaatteita. 

Oppilas on tutustunut ortodoksisen uskonnon eettisiin 

opetuksiin sekä uskontoja ja katsomuksia yhdistäviin 

eettisiin periaatteisiin. 

T9 
Oppilas ymmärtää ihmisoi-
keuksiin ja erityisesti YK:n 
Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen sisältyviä arvoja 
yksilön ja yhteisön näkö-
kulmasta. 

S2, S3 Ihmisoikeusetiikka Oppilas tietää YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen kes-

keisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä ihmisoikeuk-

sista. 

 

Oppilas on tutustunut YK:n Lapsen oikeuksien sopi-

muksen keskeiseen sisältöön ja osaa kertoa jonkin esi-

merkin ihmisoikeuksista. 

 

T10 
Oppilas arvioi tekemiään 
valintoja ja pohtii toimin-
nan taustalla vaikuttavia 
arvoja eettisten periaattei-
den ja kestävän tulevai-
suuden näkökulmasta. 

S2, S3 Eettinen pohdinta    
 

Oppilas osaa kertoa arjen esimerkkejä kestävän tule-
vaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa ortodok-
sisen uskonnon eettisiä periaatteita omassa pohdin-
nassaan. 

Oppilas on tutustunut arjen esimerkkeihin kestävän 

tulevaisuuden rakentamisesta. Hän osaa soveltaa jota-

kin ortodoksisen uskonnon eettistä periaatetta 

omassa pohdinnassaan. 

T11 
Oppilas osaa ilmaista ra-
kentavasti ajatuksiaan ja 
tunteitaan ja ottaa toisen 
huomioon. Oppilas perus-
telee omia näkemyksiään. 

S1, S2, S3 Ajattelun ja vuoro-

vaikutuksen taidot 

 

Oppilas osallistuu yhteiseen keskusteluun, osaa kuun-

nella toisia ja ilmaista itseään. 

 

Oppilas harjoittelee yhteiseen keskusteluun osallistu-

mista, toisten kuuntelua ja itsensä ilmaisua. 

T12 
Oppilaalla on valittujen 
työtapojen kautta mahdol-
lisuus muodostaa ja vah-
vistaa myönteistä maail-
mankatsomusta, itsetun-
toa ja luottamusta elä-
mään. 

S3 - Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Op-
pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-
searviointia. 

Ei vaikuta arvion tai arvosanan muodostumiseen. Op-

pilaita ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana it-

searviointia. 

 
 


