7.14 YHTEISKUNTAOPPI
YLEISET TEHTÄVÄT
Yhteiskuntaoppia opetetaan perusopetuksen vuosiluokalla 9. Oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilasta
kasvamaan yhteiskunnan aktiiviseksi ja vastuulliseksi toimijaksi. Perusopetuksen yhteiskuntaopin opetuksen
tulee antaa perustiedot ja -taidot yhteiskunnan rakenteesta ja toiminnasta sekä kansalaisen
vaikutusmahdollisuuksista. Opetuksen tarkoituksena on tukea oppilaan kasvua suvaitsevaiseksi ja
demokraattiseksi kansalaiseksi ja antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja
demokraattisesta vaikuttamisesta
TAVOITTEET
Oppilas
 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta
 oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja
toimimaan aktiivisena vaikuttajana
 oppii tuntemaan julkiset palvelut
 saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen
 oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan
hyvinvoinnin tekijänä
 oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään
 kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta
 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnallisena
toimijana
 tuntee tekojensa oikeudelliset seuraamukset.
OPETETTAVAT AIHEKOKONAISUUDET 9. LUOKALLA
Aihealueina ovat suomalainen yhteiskunta ja talouselämä sekä Euroopan unioni.
1. Yksilö yhteisön jäsenenä
 perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit
 yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnassa, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja EU:ssa
2. Yksilön hyvinvointi
 hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet
 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi
3. Vaikuttaminen ja päätöksenteko
 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa
 demokratia, vaalit ja äänestäminen
 politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja EU-tasolla
 media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
4. Kansalaisen turvallisuus




oikeusjärjestelmä, yksilön oikeudet ja velvollisuudet sekä oikeudellinen vastuu
liikenneturvallisuus
turvallisuuspolitiikka: ulkopolitiikka, maanpuolustus

5. Taloudenpito
 yksityisen taloudenpidon periaatteet
 työnteko ja yrittäjyys
6. Kansantalous
 yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina
 ulkomaankaupan ja globaalitalouden merkitys

7. Talouspolitiikka
 talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin
 julkinen talous ja verotus
ARVIOINTI
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

Yhteiskunnallisen tiedon hankkiminen ja käyttäminen
Oppilas




kykenee tulkitsemaan kriittisesti median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä
pystyy perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista
osaa vertailla yhteiskunnallisen päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden
seurauksia.

Yhteiskunnallisen tiedon ymmärtäminen
Oppilas



ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa useita
vaihtoehtoja
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.

Hyvän (8) arvosanan kriteerit
Oppilas hallitsee edellä mainitut kriteerit hyvin eli hän pystyy osoittamaan keskimääräistä kriteerien
edellyttämää osaamista. Joidenkin kriteerien saavuttamatta jättämistä voi kompensoida muiden kriteerien
tason ylittäminen.

