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1. OPETUSSUUNNITELMA 

1.1   Opetussuunnitelman laatiminen  
 

Espoon Steinerkoulun lukion opetussuunnitelma muodostaa koulutyön suunnittelun, toteutuksen ja 
arvioinnin perustan. Lukion opetussuunnitelman pysyvänä lähtökohtana on antaa opetukselle ja 
kasvatustyölle opiskelijoiden kehitystä tukevat yleiset ja ainekohtaiset kasvatustavoitteet ja ne 
metodiset suuntaviivat, joiden avulla tavoitteisiin pyritään. Opetussuunnitelmassa 
menetelmällisenä lähtökohtana on oppimis- ja kasvuvirikkeiden tarjoaminen kehitykseen nähden 
oikeaan aikaan.  

Opetussuunnitelma antaa myös tietoa opiskelijalle ja hänen vanhemmilleen koulun  tarjoamista 
opiskelumahdollisuuksista. Koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman pohjalta 
lukuvuosittaisen suunnitelman opetuksen käytännön järjestämisestä. Opiskelija laatii 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa lukion opetussuunnitelman sekä lukuvuosittaisen 
suunnitelman pohjalta.  

Valtakunnalliset säädökset antavat raamit opetussuunnitelman laadinnalle.  Espoon Steinerkoulun 
lukion opetussuunnitelma noudattaa lukiolakia sekä voimassaolevia vastaavia asetuksia ja 
valtioneuvoston päätöstä lukion tuntijaosta. Opetussuunnitelman laatimisessa on otettu myös 
huomioon valtakunnallinen steinerkoulujen yhteinen opetussuunnitelma. Lukiokoulutuksen 
opetussuunnitelmajärjestelmän osia ovat 

•  lukiolaki (629/1998) ja -asetus (810/1998) 

•  valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) 

•  Opetushallituksen määräys lukion opetussuunnitelman perusteista 

•  koulutuksen järjestäjän hyväksymä opetussuunnitelma 

•  lukioasetuksen (810/1998) 3 §:n mukainen vuosittainen suunnitelma. 

•  Erityiseen koulutustehtävän järjestämislupa (steinerpedagogiikkaan painottunut 
opetus lukiokoulutuksessa) 

 

Opetussuunnitelman laatiminen on aktiivinen ja jatkuva kehittämisprosessi. Opetussuunnitelman 
rakennetta, sisältöä ja toteutumista tarkistetaan ja uudistetaan vuosittain. 
Opetussuunnitelmatyössä tehdään yhteistyötä kouluyhteisön jäsenten, opiskelijoiden, kotien ja 
ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä sekä säännösten edellyttämiltä osin lisäksi sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Ennen 
opetussuunnitelman hyväksymistä koulutuksen järjestäjä on kuullut opiskelijakuntaa ja lukion 
henkilöstöä sekä varannut lukion kaikille opiskelijoille mahdollisuus ilmaista mielipiteensä siitä.  

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma on nähtävillä koulun kotisivuilla 
www.espoonsteinerkoulu.fi 
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1.2   Opetussuunnitelman sisältö  
Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:   

•  toiminta-ajatus ja arvopainotukset 

•  koulutuksen järjestäjän hyväksymä lukion tuntijako 

•  kieliohjelma 

•  toimintakulttuurin pääpiirteet  

•  opiskeluympäristöt ja menetelmät 

•  itsenäisen opiskelun periaatteet  

•  aihekokonaisuudet  

•  oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi 

•  tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain  

•  kodin ja oppilaitoksen yhteistyö    

•  yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa  

•  yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen 
kanssa 

•  tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma  

•  ohjaussuunnitelma 

•  oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus  

•  kieli- ja kulttuuriryhmien opetus   

•  opiskeluhuolto 

•  opiskelijan oppimisen arviointi 

•  toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi.  

 

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että 
opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen 
opiskeluhuoltosuunnitelma, joka sisältää lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaisen suunnitelman 
opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä on kuvattu koulun 
opiskeluhuoltosuunnitelmassa. 

Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukainen suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista löytyy liitteenä 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukainen tasa-arvosuunnitelma 
laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. 
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Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on 
huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä 
yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.  
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2   LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA 
 

 

2.1   Lukiokoulutuksen tehtävä 

Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, 
joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toimia vastuullisesti, 
myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista 
ihmistä, kulttuureja, luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. Lukio-opetus 
harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia 
keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.  

Espoon Steinerkoulun lukion tavoitteena on kokonaisvaltaisesti tukea opiskelijoiden kasvua 
ihmisyyteen ja eettisesti vastuulliseen, aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opinnoissa korostetaan kykyä hahmottaa todellisuutta ja 
arvioida tietoa kriittisesti, jolloin opiskelija saa hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja elämään. Lukio- 
opetuksen ja -kasvatuksen päämääränä on tasapainoinen, vastuuntuntoinen ja aktiivinen 
kansalainen, jolla on laaja-alainen, vahva yleissivistys ja valmiudet toimia kansainvälistyvässä, 
monikulttuurisessa sekä teknologisoituvassa maailmassa. 

Yksilön persoonallisuuden kehitys tapahtuu vaiheittain. Yksilöllisyyden kehitysedellytyksiä ovat 
oleellisen tavoittava ja luova ajattelu, toimintakyvyn pohjana oleva terve tahtoelämä, sekä 
tasapainoinen tunne-elämä, joka on edellytyksenä arvostelukyvyn ja vastuullisen sosiaalisuuden 
kehittymiselle. Monipuoliset työtavat ja opiskelijoiden omien vahvuuksien tunnistaminen, sekä 
huomioiminen tukevat opiskelijoiden erilaista oppimista ja totuttavat heidät erilaisiin 
oppimistapoihin. 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet 
yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen 
koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksella, 
ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa 
tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. 

 

2.2   Arvoperusta  
Espoon Steinerkoulun lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja 
demokratiaa. Opetus on opiskelijoita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti 
sitouttamatonta, eikä sitä saa käyttää kaupallisen vaikuttamisen välineenä. Lukio-opetus 
kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, 
vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion 
toiminnassa.  

 

Hyvyys, totuus ja luovuus 

Steinerpedagogiikan taustalla on antroposofisen hengentieteen ihmiskäsitys, joka on Rudolf 
Steinerin tutkimuksiin perustuva laaja, kokonaisvaltainen (holistinen) ihmiskäsitys. Kasvattamalla 
koko ihmistä steinerkoulu toteuttaa klassisia kasvatusihanteita: pyrkimystä tiedossa totuuteen, 
tunteessa kauneuteen ja teoissa hyvyyteen. Opetus lähtee siitä ajatuksesta, että ihmisen moraali, 
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luovuus ja viisaus eivät kehity ulkoisten määritelmien ohjaamina, vaan sisäisen runsauden 
lähteistä.  

Kasvatuksen ja opettamisen tavoitteena on, että opiskelija kiinnostuu opetettavasta asiasta ja saa 
siihen omakohtaisen suhteen. Kokemukseen ja elämykseen perustuvan steinerpedagogisen 
opetuksen tavoitteita ovat tunne-elämän alueella elävien kykyjen, kuten ihanteellisuus ja luovuus, 
elävinä säilyttäminen ja vahvistaminen. Ihanteet ovat perusinhimillinen piirre, joka ilmentää 
jokaisessa ihmisessä olevaa käsitystä hyvästä, jonka pohjalta ihminen pyrkii parempaan niin 
itsensä kuin ympäröivän maailmankin suhteen. Taiteellinen opetus yhdistettynä itse tekemiseen 
on tie tämän alkuperäisen ja jatkuvasti kehittyvän luovuuden säilyttämiseen, luovuuden, jota 
tulevaisuudessa tarvitaan vähintään yhtä paljon kuin tiedon hallintaa. 

Yhteisöllisyys ja myötätunto 

Elämykseen perustuvan kasvatuksen ja opetuksen tavoitteena on pysyvän ja syvän myötätunnon 
herättäminen oppilaassa. Jos ihmisen tunne-elämä on avoin ja vastaanottava, ihmisessä herää 
luontainen myötäelämisen tarve erilaisissa tilanteissa. Tämä on sosiaalisen elämän: auttamisen, 
suvaitsevaisuuden ja heikomman asemaan asettumisen perusta. Tunne-elämän lisäksi syvän 
myötätunnon kokemiseen liittyy varsinaisen minuuden kokemus toisen ihmisen minuudesta, 
kokemus toisesta ihmisestä, joka jakaa saman perusinhimillisen kuin mikä itsessä on. 
Samastuminen, itsen kokeminen toisessa, luo perustan aidolle yhdessä elämiselle ja asettaa 
samalla rajat esimerkiksi sille, miten ihmiset kohtaavat ja kohtelevat toisiaan. Varsinaisen 
minuuden vahvistaminen steinerkoulussa alkaa hyväksyvästä ilmapiiristä.  

Espoon Steinerkoulu on yhteisö, jossa monista kieli-, katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla 
ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua 
yhteistyöhön. Voimakas kasvatuksellinen ote edistää opiskelijan kasvua omaksi todelliseksi 
itsekseen, siksi ihmiseksi joksi hänen on määrä kehittyä. Steinerkoulu edistää yhteisöllisyyttä, 
vastuullisuutta, yksilön oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista, sekä myös suvaitsevaisuutta ja 
kulttuurien välistä ymmärtämystä ja tasa-arvoa. Kasvatuksen tavoitteena on, että nämä arvot 
kehittyvät sisäsyntyisiksi, kokemukseksi ”oikeasta” ja ihmismäisestä, ei niinkään ulkoapäin 
noudatettaviksi hyveiksi. Espoon Steinerkoulun lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen 
ja huolenpitoon. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua arvostetaan. Inhimillinen ja 
kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. Kulttuuriperintöjä 
vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja uudistamalla niihin liittyvää tietoa ja osaamista.  

Vastuullisuus ja osallisuus 

Steinerkoulu edistää yhteisöllisyyttä, vastuullisuutta, yksilön oikeuksien ja vapauksien 
kunnioittamista, sekä myös suvaitsevaisuutta ja kulttuurien välistä ymmärtämystä ja tasa-arvoa. 
Demokratiaa ja asioihin vaikuttamista harjoitellaan oppilas- ja opiskelijakuntatyössä ja koulun, 
sekä luokan yhteisistä asioista päätettäessä. Hyvät kansalaistaidot (kriittinen tiedonhallinta, kyky ja 
halu vaikuttaa), tietotekniset valmiudet ja sosiaaliset kyvyt (kyky itseilmaisuun, toisten huomioon 
ottaminen, vastuu ryhmän työskentelystä) antavat opiskelijoille vaikutusmahdollisuuksia myös 
opintojen jälkeen.  Opiskelijoiden kanssa järjestetään myös yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa 
keskustellaan ajankohtaisista asioista ja maailman tapahtumista 

Ihmisen kehityksen idea läpäisee kaiken steinerkoulussa harjoitettavan opetus- ja 
kasvatustoiminnan. Tietoisuuden vahvistuessa ja laajetessa ihminen on valmis ulottumaan 
teoillaan maailmaan ja kasvavan itsetietoisuuden myötä ottamaan vastuun teoistaan. Koulu 
osallistuu aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin avustusprojekteihin. Osallistuminen käytännön 
avustustoimintaan edistää opiskelijankasvua ottamaan vastuuta maailmasta. Globaalien kriisien ja 



 

 11 

katastrofien yhteydessä huomion kiinnittäminen käytännön pelastustoimintaan kasvattaa 
opiskelijan omaa aktiivisuutta ja estää nuorta vaipumasta välinpitämättömyyteen. Opiskelijat 
tutustuvat lähiympäristöönsä esimerkiksi sosiaalialan työharjoittelun muodossa ja pääsevät 
käytännössä auttamaan yhteisönsä jäseniä päiväkodissa, vanhustenhoito- laitoksessa tai 
esimerkiksi kehitysvammaisten toiminnassa. 

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä elämäntapa, sekä ekososiaalinen sivistys ovat merkittävässä 
asemassa Steinerkoulun opetussuunnitelmassa ja koulun arjessa. Ruokailuissa ja hankinnoissa 
pyritään ottamaan eettisyys, kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristöystävällisyys huomioon 
ensisijaisina kriteereinä. Opinnoissa ympäristön arvostaminen ja toiminta ja siitä huolehtiminen, 
sekä luonnonmukainen ruuantuotanto ovat tärkeässä asemassa. Keskeisenä päämääränä 
Espoon Steinerkoulussa on kasvaminen ympäristövastuullisuuteen, ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tähän tarjotaan myönteisiä ja 
mielekkäitä luonto- ja osallistumiskokemuksia sekä tietoa ja käytännön toimintamalleja. Nämä 
yhdessä sytyttävät halun sitoutua kestävän kehityksen periaatteisiin ja toimia sen mukaisesti.  
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3   OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 
   

   

3.1   Oppimiskäsitys     

Espoon Steinerkoulussa nähdään, että oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, 
tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, 
analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten 
osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute 
vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään 
tarkoituksenmukaisella tavalla. Olennaista oppimisessa on, että oppilas ja opiskelija kokee 
yhtenäisyyttä ja koossapysyvyyttä, että maailma koetaan mielekkäänä ja ymmärrettävänä. Tämä 
johtaa siihen, että oppilas ja opiskelija haluaa ymmärtää maailmaa; hän uskoo voivansa osallistua 
ja sitoutua maailmaan ja hänellä on siihen tietoa ja taitoa; lisäksi oppilas kokee osallistumisen ja 
sitoutumisen merkitykselliseksi. Opetuksessa pyritään oppilaan aktiivisuuden maksimointiin  ja 
opettajajohtoisuuden minimointiin. Tämä edellyttää opettajalta oppilaan yksilöllisyyden 
kunnioitusta sekä luovaa lähestymistapaa opetukseen. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja 
yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, 
tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan 
käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa 
muuttuvissa tilanteissa. Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää 
opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. 
Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat 
osaamisen kehittämiseen. 

Steinerpedagogiikka painottaa holistista ja kokemuksellista, taiteellista ja esteettistä, aktiivista tai 
toimintasuuntautunutta oppimista, ikäkausioppimista sekä tiedon syventymistä unen aikana. 
Steinerpedagogiikassa oppiminen nähdään keskeisenä osana ihmisen kehitystä. Tälle 
kehitysnäkemykselle perustuu steinerkoulun kasvatus ja opetustoiminta. Ihmisen tietoisuus 
kehittyy, vahvistuu ja laajenee hitaasti. Pääasiallisesti oppiminen steinerkoulussa tapahtuu 
tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla itse asioiden laatuja, merkityksiä ja yhteyksiä.  

Steinerpedagogisen kasvatuksen keskeinen tehtävä on ihmisen kokonaisvaltainen kasvu. 
Opetuksessa kiinnitetään huomiota yksilön aloitteellisuuden ja toiminnallisuuden, tasapainoisen 
tunne-elämän sekä ja selkeän ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. Oppimaan oppiminen on 
keskeinen syy sille, miksi steinerkoulussa korostetaan oman tekemisen merkitystä. Ponnistelu 
erilaisten asioiden parissa johtaa tärkeisiin kokemuksiin oppimisesta kuten omiin oivalluksiin 
suhteessa asioihin, itselle sopivien ja luonteenomaisten oppimisteiden löytämiseen sekä 
parhaassa tapauksessa näistä elämyksistä syntyviin, toistuviin flow-kokemuksiin. Oppiminen 
ymmärretään tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi asteittain muuntuvaksi kyvyksi oman elämän 
hallintaan ja sitä myötä hyvään elämään, joka perustuu omien kykyjen toteutumiseen kiinteässä 
yhteydessä ympäröivään maailmaan. Elinikäisen oppimisen lisäksi steinerpedagogiikka korostaa 
elinikäistä kehittymistä ja sen todellisia mahdollisuuksia.  

Espoon Steinerkoulussa korostuvat positiivisen kasvatuksen ja opetuksen näkökulma. 
Opiskelijoiden pystyvyyden tunnetta vahvistetaan auttamalla heitä tunnistamaan ja hyödyntämään 
omia vahvuuksiaan. Rohkaiseva ohjaus ja kannustava palaute lisäävät oppilaan luottamusta omiin 
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mahdollisuuksiinsa sekä edistävät kiinnostusta ja halua laajentaa ja syventää oppimaansa. 
Oppimisen haasteisiin vastataan kehittämällä oppilaan vahvuuksia edelleen.  Yhteistoiminnallinen 
ja turvallinen oppimisympäristö ja -ilmapiiri nähdään kaiken oppimisen edellytyksenä. 

 

3.2   Opiskeluympäristöt ja -menetelmät    
Espoon Steinerkoulun lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen 
lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja 
-menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, 
kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet. Koska oppiminen on monimuotoista ja 
sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään Espoon Steinerkoulun lukiossa 
monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon 
eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, 
kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan 
oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa 
kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.  

Espoon Steinerkoulun lukio on luokallinen lukio, jossa kursseja opiskellaan pysyvässä, tutussa 
ryhmässä. Opiskelu on pääosin luokkamuotoista, jokaisella opiskelijalla on oma kotiluokkansa ja 
luokanohjaajansa. Espoon Steinerkoulun koulurakennus tarjoaa opiskelijoille miellyttävän 
oppimisympäristön. Tilat on suunniteltu steinerpedagogisesti tarkoituksenmukaisiksi. Niiden 
muodot, väritys, tilan käyttö, kalusteet, opetus-ja opiskeluvälineet tukevat kasvatus-ja opetustyötä 
ja pedagogisia tavoitteita ja vaikuttavat myönteisesti tavoiteltaviin tuloksiin. Kotiluokkien lisäksi 
koulussa on erikoisluokkia ja monitoimitila, joissa opiskelua voidaan monipuolistaa. Espoon 
Steinerkoulun lukiossa opiskelijoiden käytössä oleva tietotekniikka ja rauhalliset opiskelutilat 
palvelevat oppimista. Monitoimitila toimii lisäksi rauhallisena opiskelutilana, jossa opiskelijat voivat 
ohjatusti harjoittaa itsenäisen tiedonhankinnan taitoja. 

 

Opetuksessa käytettävien työtapojen tarkoitus on synnyttää opiskelijoissa halu kehittyä, kasvaa ja 
suuntautua tulevaisuuteen. Opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita omassa oppimisessaan ja he 
saavat luovasti käyttää aiempia tietojaan ja taitojaan uusissa yhteyksissä. Eri työtapoja käytetään 
eri ikäkausille ominaisilla tavoilla vahvistamaan oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, 
työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Opettaja valitsee kulloisellekin 
ryhmälle oppiaineeseen sopivan suotuisan opetusmateriaalin ja opetustavan yhteistyössä 
opiskelijoiden kanssa. Opetus tapahtuu enimmäkseen välittömässä ja suorassa 
kanssakäymisessä opiskelijoiden ja opettajan välillä. Opettaja työskentelee jatkuvasti 
opiskelijoitaan havainnoiden ja uusia työ-ja lähestymistapoja kehittäen ottaakseen huomioon 
opiskelijoiden yksilölliset kehityserot, valmiudet, kyvyt, edellytykset sekä taustat. Hänen 
tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen opiskelijan että koko ryhmän oppimista ja 
työskentelyä. Opettaja käy aina kurssin alussa läpi opiskelijoiden kanssa kurssin tavoitteet ja 
arviointiperusteet.  

 

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista 
työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, 
arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä 
ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi 
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opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota 
sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.  Opiskelijoita 
rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä 
esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.  

 

Espoon Steinerkoulussa  laajennetaan opiskeluympäristöjä oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- 
ja viestintäteknologiaa käyttäen.  Kokemuksellisuus ja elämyksellisyys opiskelussa ovat luovuuden 
synnyn elementtejä. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, 
liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen 
tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.  

 

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja myös itsenäisesti ja osan kursseista voi suorittaa 
verkkokursseina. Verkkokursseja järjestetään yhteistoiminnassa muiden steinerlukioiden kanssa. 
Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja 
opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa. Opiskelijoiden yksilöllistä 
etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan 
tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna 
suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään 
monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään 
käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-
opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös 
lähiopetusta ja -ohjausta.  

 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään opetuksessa monipuolisesti oppimista vahvistamassa ja 
tukemassa. Erilaisen teknologian käyttö ei ole opetuksessa itsetarkoitus, vaan sen tuomia 
mahdollisuuksia käytetään opetuksen eriyttämisessä, medialukutaitojen kehittämisessä ja 
erilaisten oppimistapojen mahdollistajana. Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia 
opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation 
hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat 
enimmäkseen itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja 
materiaalien hankinnasta. Myös tvt:n opetuskäytössä taiteellinen ilmaisu, itse tekeminen ja 
sosiaalinen oppiminen ovat tärkeitä.  

 

3.3   Toimintakulttuuri 
Jokaisen ihmisen ominaislaatu katsotaan arvoksi sinänsä ja itsessään arvokkaaksi ”panokseksi” 
inhimillisessä kirjossa. Siksi steinerkoulussa opiskelija hyväksytään omana itsenään ja hänen 
ominaislaatuaan pyritään kykyjen ja valmiuksien ohella vaalimaan ja edistämään. Hyväksyvä 
suhtautuminen toimii perustana ihmisen kehittymiselle omaksi itsekseen ja sille, että ihminen 
rohkaistuu toimimaan omista lähtökohdistaan käsin. Se, että ihminen eksyy itsestään 
omaksuessaan suorittamisen kautta hyväksytyksi tulemisen, on tragedia yksilön lisäksi 
maailmalle. Siksi steinerkoulun kasvatus ei perustu oppilaiden keskinäiseen vertailuun ja kilpailuun 
eivätkä opiskelijan suoritukset nosta tai laske hänen arvoaan.  
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Oppiva yhteisö 

Espoon Steinerkoulu on oppiva yhteisö, jossa opitaan tavoitteellisesti, yhteistyössä ja toinen 
toisiltaan, hyödynnetään kodeilta ja muilta yhteistyökumppaneilta saatua palautetta ja rohkaistaan 
myös virheistä oppimiseen. Oppivassa yhteisössä kaikki sen jäsenet ovat oppimassa. Huomio ei 
ole vain opiskelijan oppimisessa, vaan myös koulun henkilöstö on oppimassa. Kyse on yhdessä 
tekemisestä, kokemuksellisuudesta ja aktivoimista korostavasta toimintakulttuurista. Steinerkoulun 
tavoitteena on, että koulun käytännöt rakentuvat johdonmukaisesti tukemaan kasvatus-ja 
opetustyölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Yksittäisten opettajien, opettajakunnan ja 
muun henkilökunnan johdonmukainen päivittäinen työ luo vahvan perustan toimintakulttuurin 
toimivuudelle koulun arjessa. Koulun henkilöstö huolehtii koulutyön laatuun kuuluvien toiminta- ja 
käyttäytymismallien, arvojen, periaatteiden ja kriteerien toteutumisesta. 

Espoon Steinerkoulun tavoitteena on olla tasa-arvoinen, kaikkia kunnioittava ja avoin työyhteisö, 
jossa jokaista kuullaan ja arvostetaan. Espoon Steinerkoulussa oppilaskunta ja kaikki 
henkilöstöryhmät pyritään ottamaan huomioon yhteisistä asioista päätettäessä. Kouluyhteisö 
kannustaa opettajia ja muuta henkilökuntaa jatkuvaan steinerpedagogiikan, oman työnsä ja 
ammattitaitonsa kehittämiseen. Sekä hallinnon että pedagogiikan kehittäminen perustuu 
suunnitelmalliseen, monipuoliseen ja aktiiviseen sekä yksilölliseen että yhteisölliseen tutkivaan 
työskentelyyn.   

Espoon Steinerkoulun toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa opiskelijoiden omaa 
toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden 
taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin 
oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Koulu tekee läheistä yhteistyötä 
kotien ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa kasvatustehtävässään. Yhteisöllisessä koulussa 
tapakasvatus on myös tärkeä osa koulun toimintaa. Espoon Steinerkoulu on yhtenäiskoulu ja 
erilaiset juhlat ja tapahtumat rytmittävät koko koulun koulutyötä. Erilaisten juhlien ja tavallisen 
arjen keskellä tapakasvatuksen tehtävänä on totuttaa opiskelijat hyvään kohteliaaseen käytökseen 
ja auttaa heitä ymmärtämään hyvien tapojen merkitys elämässä. Opiskelijoita ohjataan toimimaan 
myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.   

 

Osallisuus ja yhteisöllisyys  

Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen 
kansalaisuuteen.   Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja kehitetään 
suunnitelmallisesti yhteisön ja yhteistyökumppaneiden välisessä vuorovaikutuksessa. Espoon 
Steinerkoulussa opiskelijat osallistuvat koulun toimintakulttuurin luomiseen ja sen kehittämiseen 
erityisesti oppilaskunnan hallituksen toiminnan kautta. Oppilaskunta osallistuu säännöllisesti  
opettajainkokouksiin ja koulun hallinnollisten elinten tapaamisiin. Opiskelijoita rohkaistaan 
ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan 
vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelijoilta pyydetään usein palautetta koulun 
käytännöistä, lukujärjestyksistä ja opetusjärjestelyistä. He pystyvät vaikuttamaan koulun 
toimintakulttuuriin myös luokanohjaajan tuokioiden aikana käytyjen keskustelujen avulla.  

Espoon Steinerkoulun lukio on luokkamuotoinen. Luokkamuotoisuus mahdollistaa yhteisöllisyyden 
kehittymisen eri tasoilla. Luokan yhteisitä asioista päättäminen on demokraattisuutta ja osallisuutta 
tukevaa toimintaa. Oma luokkayhteisö muodostuu parhaimmillaan tutuksi ja turvalliseksi kentäksi, 
jossa demokraattisen vuoropuhelun harjoittelu mahdollistuu ja jossa osallisuuden ja kuulluksi 
tulemisen kokemuksia voidaan tukea. Aktiivisuutta suunnataan koulun toiminnan kehittämisen ja 
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oman yhteisön hyvinvoinnin lisäksi laajempaan vaikuttamiseen, oikeudenmukaisuuteen ja 
hyvinvointiin tähtääviin projekteihin. Hyvän tekeminen sekä oman yhteisön sisällä että sen 
ulkopuolella opettaa sekä muista huolehtimista että vahvistaa ihmisen omaa sisäistä hyvinvointia 
ja tunnetta elämän merkityksellisyydestä. Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja 
tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja 
ryhmänohjauksen merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa. 

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

Ohjaus ja opiskeluhuolto ovat oppilaitoksessa yhteinen tehtävä. Opiskelijoilla on mahdollisuus 
saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen huomioon heidän moninaisuutensa ja 
erityistarpeensa. Toiminnassa edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, 
väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. 
Opiskelijoita kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen 
elämäntapaan. Ruokailu on osa opiskelijoiden hyvinvointia edistävää toimintakulttuuria.    

Espoon Steinerkoulussa kunnioitetaan jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä ja ainutlaatuisuutta. 
Yksilöllisyyden kehitys nähdään omaksi itseksi tulemisena ja ydinminuuden vahvistumisena. 
Yksilöllisyyden huomioiminen konkretisoituu myös opetusmenetelmissä ja esimerkiksi 
arvioinnissa. Toisaalta koulun arjessa ja rakenteissa korostetaan yhteisöllisyyttä ja arvostetaan 
vahvasti inhimillistä vuorovaikutusta. Myös kasvatus- ja opetustyössä painotetaan vahvasti toisten 
huomioimista, niin sanottua sydämen sivistystä. Esimerkiksi taiteen, kädentöiden ja mielekkäiden 
toiminnallisten projektien avulla voidaan ilmaista tunteita, avartaa mielikuvitusta ja oppia 
tulkitsemaan muita ihmisiä, elämää ja maailmaa eli lisätä yleistä suvaitsevaisuutta ja hyvinvointia. 
Myös draamapedagogiikkaa hyödynnetään runsaasti. Ilmaisutaidon lisäksi opitaan tunnetaitoja ja 
elämänhallintataitoja.  

Kaikenlaiseen kiusaamiseen, väkivaltaan, häirintään, rasismiin ja syrjintään kiinnitetään erityistä 
huomiota sekä arjen tilanteissa että ennaltaehkäisevästi. Myönteinen ja hyväksyvä, kiireetön ja 
jännitteetön ilmapiiri rohkaisee opiskelijoita ja opiskelijoita olemaan oma itsensä ja ottamaan 
avoimesti ja aktiivisesti osaa koulun toimintaan. Espoon Steinerkoulu on perehtynyt Espoon 
kaupungin laatimaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, jonka tavoitteena on ehkäistä 
syrjäytymistä ja kehittää sekä yhteisön, että oppilaiden ja opiskelijoiden viihtyvyyttä koulussa. 
Suunnitelman pohjalta on laadittu koulukohtainen opiskeluhuollon suunnitelma sisältää 
päihdesuunnitelman, väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisysuunnitelman sekä 
toimintamalleja erilaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi suunnitelma auttaa tunnistamaan syrjäytymisen 
oireita ja antaa lähtökohtia syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi määritellään 
opiskeluhuoltoryhmän toimintaperiaatteet ja kartoitetaan hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta 
keskeiset yhteistyöverkostot. Myös henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään Espoon Steinerkoulussa 
aktiivisesti huomiota.  

Espoon Steinerkoulussa on käytössä ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, 
vertaissovittelu (Verso), jonka tarkoituksena on oppilaiden vuorovaikutustaitoja edistämällä 
vähentää koulujen toimintahäiriöitä. Ajatuksena on luoda myönteinen ilmapiiri, jossa 
ristiriitatilanteet ymmärretään tavalliseen elämään kuuluviksi ilmiöiksi, joiden ratkaiseminen on 
enemmänkin haaste kuin hankala tai ikävä asia. Vertaissovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan 
tilanteeseen mahdollisimman varhain. Verso-toimintaan koulutetaan opettajia ja koulun 
henkilökuntaa ja sovittelijoiksi koulutetaan halukkaita oppilaita ja opiskelijoita. Hyvän ilmapiirin 
rakentaminen on helpompaa kun sekä oppilaat, opettajat että vanhemmat tuntevat hyvin toisensa. 
Pitkän luokanopettajavaiheen mahdollistamat pysyvät kasvatussuhteet ja kouluyhteisön tekemä 
johdonmukainen ryhmäyttämistyö helpottavat kiusaamisen ehkäisemistä. Espoon Steinerkoulussa 
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pyritään ylläpitämään turvallisuutta ja hyvinvointia luovaa yhteisöllisyyttä. Kotien vahva rooli osana 
kouluyhteisöä on Espoon Steinerkoulussa tärkeä asia. Hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät myös 
yhteistyö luokkien välillä, sekä rikas ja monipuolinen juhlatraditio. 

Luonnon monimuotoisuus ja kestävä kehitys ovat merkittävässä asemassa Espoon Steinerkoulun 
opetussuunnitelmassa ja koulun arjessa. Oppilaiden luontosuhdetta pyritään rakentamaan 
luontoretkien, havainnoinnin ja elämyksellisyyden kautta. Ruokailuissa ja hankinnoissa pyritään 
ottamaan eettisyys, kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristöystävällisyys huomioon 
ensisijaisina kriteereinä. Opinnoissa ympäristön arvostaminen ja toiminta ja siitä huolehtiminen, 
sekä luonnonmukainen ruuantuotanto ovat tärkeässä asemassa. Espoon Steinerkoulussa pyritään 
tekemään yhteistyötä eri ympäristöjärjestöjen kanssa luonto-, ympäristö- ja ilmastoaiheiden 
käsittelyssä.  

Keskeisenä päämääränä Espoon Steinerkoulussa on kasvaminen ympäristövastuullisuuteen. 
Tähän tarjotaan myönteisiä ja mielekkäitä luonto- ja osallistumiskokemuksia sekä tietoa ja 
käytännön toimintamalleja. Nämä yhdessä sytyttävät halun sitoutua kestävän kehityksen 
periaatteisiin ja toimia sen mukaisesti. Espoon Steinerkoulussa tehdään todellisia tekoja eli 
vähennetään ympäristökuormitusta ja samalla lisätään oppilaiden osallisuutta ja ekososiaalista 
sivistystä.  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus  

Espoon Steinerkoulu on osa kansainvälistä steinerkoululiikettä. Koulussa paikallinen ja globaali 
kohtaavat niin näkemysten kuin toimintatapojen tasolla. Espoon Steinerkoulu on osa kulttuurisesti 
muuntuvaa ja monimuotoista yhteiskuntaa, jossa erilaiset kielet, uskonnot ja katsomukset elävät 
rinnakkain ja vuorovaikutuksessa. Koulu on kulttuurillisesti moninainen yhteisö, jossa arvostetaan 
sekä suomalaista kulttuuriperintöä ja kansalliskieliä että yhteisön jäsenten kulttuurista, kielellistä, 
uskonnollista ja katsomuksellista monimuotoisuutta. Espoon Steinerkoulussa nähdään, että 
kulttuurienvälinen ymmärrys, kunnioitus ja vastuullisuus kehittyvät yhteisössä, jossa yksilöt voivat 
esittää näkemyksiään keskustelevassa ilmapiirissä. Dialogisuus ja yhteistoiminnalliset menetelmät 
edistävät kulttuurisen moninaisuuden ymmärtämistä ja toteutumista.  

 

Espoon Steinerkoulussa ymmärretään kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja 
vuorovaikutuksessa sekä identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 
Jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, 
jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. Kielitietoisessa lukiossa kehitetään opiskelijan 
monikielistä osaamista, joka koostuu tieteenalojen kielistä, äidinkielten, niiden murteiden ja 
rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta hallinnasta. Lukiossa jokainen opettaja on myös 
oppiaineensa kielen opettaja. Oman kielen merkitystä pidetään Espoon Steinerkoulun toiminnassa 
tärkeänä ja kielitietoisuus ymmärretään kansalaistaitona, jota ilman kriittinen ajattelu on 
mahdotonta. Kielitietoisuuteen sisältyy täten ymmärrys kielen merkityksestä maailman 
hahmottamisen välineenä sekä yksilön ja kansakunnan identiteettiä rakentavana voimana 

 

3.4   Opintojen rakenne   
Espoon Steinerkoulun lukio on erityisen koulutustehtävän saanut lukio. Lukion kurssit koostuvat 
pakollisista, syventävistä, soveltavista ja erityisen koulutustehtävän mukaisista kursseista. Lukion 
oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukiossa opiskellaan erityisen koulutustehtävän 
mukaisia kursseja vähintään 12 lukion pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi. Opiskelija voi 
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erityisen koulutustehtävän perusteella vähentää lukion pakollisista kursseista enintään kahdeksan 
kurssia. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, oppiaineen pakollisiin 
kursseihin liittyviä kursseja, joita opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. 
Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä 
paikallisia syventäviä kursseja.  

 

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia 
ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion 
tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja 
lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia 
soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän 
tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne 
taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 
näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden luvussa Taiteiden väliset kurssit.  

Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään lukion opinto-oppaassa.  
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4   OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 
4.1   Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 

 

Espoon Steinerkoulu pyrkii läheiseen yhteistyöhön opiskelijoiden huoltajien kanssa. Huoltajien ja 
koulun välinen tiivis yhteistyö on välttämätöntä steinerkouluissa, sillä kasvatuksen onnistuminen 
parhaalla tavalla edellyttää vanhempien tukea. Huoltajilla on ensisijainen vastuu nuoren 
kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa  opiskelijan kasvatuksesta ja 
opetuksesta kouluyhteisön jäsenenä. Kodin ja koulun yhteistyötä toteutetaan sekä yhteisö- että 
yksilötasolla. Yhteistyön lähtökohtana on osapuolten välinen kunnioitus, joka perustuu 
luottamukseen, että vanhemmat toimivat vanhempina lastensa parhaaksi ja että opettaja edistää 
kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisen näkökulmasta opiskelijan parasta. 

 

Yhteistyön tavoitteena on luoda turvalliset puitteet opiskelijan kasvulle ja kehitykselle, sekä antaa 
huoltajille riittävästi tietoa koulun toiminnasta, ohjauksesta ja steinerpedagogiikasta. 
Toteutuskeinoista tärkeimpiä ovat säännöllisesti pidettävät luokittaiset ja koko koulun yhteiset 
vanhempainillat. Luokittaisissa vanhempainilloissa käsitellään mm. luokan ajankohtaisia asioita, 
opiskeluun liittyviä asioita  ja tutustutaan steinerpedagogiikan filosofisiin ja pedagogisiin 
periaatteisiin. Jälkimmäisiä aiheita voidaan käsitellä myös koulun yhteisissä vanhempainilloissa ja 
seminaareissa. 

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä voi tarvittaessa olla päivittäistä. Myös vanhempien keskinäistä 
yhteydenpitoa pyritään edistämään. Opettajien ja opiskelijan huoltajien henkilökohtaisia 
tapaamisia järjestetään tarvittaessa. Tapaamisten järjestämisessä aloitteentekijänä voi olla 
opiskelija, opettaja tai huoltaja. Yhteydenpito kodin ja koulun välillä voi tarvittaessa olla päivittäistä. 
Tapaamisten lisäksi yhteydenpidon välineitä ovat Wilma, sähköposti ja puhelin. 

Opiskelijan koulunkäyntiin oleellisesti vaikuttavista asioista tiedotetaan huoltajille. Opettajat 
kirjaavat oppilaiden poissaolot, myöhästymiset ja laiminlyödyt tehtävät ja näistä tiedotetaan 
huoltajille Wilman kautta. Koko koulun tai luokan hyväksi pidettävät yhteiset tapahtumat toimivat 
myös kodin ja koulun yhteistyön lujittajina.  

Kodin ja koulun välinen yhteistyö painottuu suoraan neuvotteluun opiskelijan itsensä kanssa häntä 
koskevissa asioissa. Vanhempainiltoja pidetään kuitenkin säännöllisesti ja myös opiskelijat voivat 
osallistua niihin halutessaan. Huoltajia kehotetaan ottamaan yhteyttä luokanohjaajaan, mikäli 
opiskelijan elämäntilanteessa on tapahtunut jotain sellaista, josta koulun olisi hyvä tietää. 
Luokanohjaaja on yhteydessä huoltajiin, mikäli koulussa on herännyt huoli opiskelijasta. 
Yhteydenoton syitä voivat olla runsaat poissaolot, alhainen kurssikertymä, aleneva 
opintomenestys tai jokin muu syy. Ennen yhteydenottoa opiskelijan kanssa keskustellaan ja 
hänelle kerrotaan yhteydenotosta kotiin. 
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4.2   Ohjaus 
 

Ohjauksen tavoitteet ja tehtävä 

Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada opetuksen lisäksi ohjausta. Ohjauksella tuetaan 
opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Espoon Steinerkoulussa jokaiselle lukioluokalle 
on suunniteltu oma ikäkauden mukainen ohjaussuunnitelma, jota koko kouluyhteisö 
toteuttaa. Ohjaustoiminnan tarkoituksena on tukea opiskelijan onnistumista opiskelun eri 
vaiheissa, vahvistaa opiskelutaitoja ja itseohjautuvuutta sekä kehittää opiskelijan valmiuksia tehdä 
opintojaan koskevia itsenäisiä valintoja. Opintojen edetessä työelämään tutustumisen ja 
tulevaisuuden vaihtoehtojen suunnittelemisen merkitys kasvaa. Ohjauksella vahvistetaan myös 
yhteistyötaitoja sekä kykyä toimia erilaisissa ryhmissä ja ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä 
työstä. Ohjauksen tehtävänä on osaltaan estää opiskelijoiden syrjäytymistä ja edistää tasa-arvoa. 

Lukion ensimmäisen luokan ohjauksen tavoitteena on kehittää opiskelijoiden käsitteiden 
hallitsemistaitoja, lainalaisuuksien ja kokonaisuuksien ymmärtämistä ja loogisen ajattelun 
kehittämistä. Opiskelijoita harjoitetaan tekstin tuottamisessa ja argumentoinnissa. Päätavoite 
lukion ensimmäisellä luokalla on vastuullisuuden kehittäminen omasta toiminnasta ja opetuksesta. 

Lukion toisella luokalla pyritään kehittämään tekstin tuottamistaitoja pidemmälle ja opiskelijoita 
ohjataan ymmärtämään käsiteltäviin aiheisiin liittyviä erilaisia näkökulmia. Opiskelijat harjoittelevat 
analyysin tekemistä ja kokonaisuuksien jakamista osiin. Pitkäkestoista tavoitteellista työskentelyä 
harjoitellaan päättötyön kautta. Päätavoitteena lukion toisella luokalla on sosiaalisen 
vastuullisuuden kehittyminen opiskelijoissa.  Lukion kolmannella luokalla opiskelijoita ohjataan 
löytämään omia näkökulmia ja oma paikkansa yhteiskunnassa. Erityisesti vastuuta ympäristöstä ja 
maailmasta korostetaan ja pyritään aktiiviseen toimintaan ja oman polun löytämiseen. 
Tiedonhallintataidoissa pyritään harjoittelemaan perusteltujen, kypsien kannanottojen 
muodostamista. Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa. 
Opiskelijoiden tunnetaitojen ja elämänhallintataitojen kehittämiseen keskitytään erillisillä luokan 
yhteisillä opetustuokioilla ja opinto-ohjauksen oppitunneilla koko lukio-opintojen ajan.  

Opinto-ohjauksen avulla ohjataan opiskelijaa tekemään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 
lukio-opintojen sisällöstä ja aikataulusta sekä käyttämään valtakunnallisia sähköisiä 
hakujärjestelmiä. Opiskelija saa valmiuksia jatko-opintojen ja elämänuran suunnittelussa sekä 
tukea erilaisissa oppimis-ja elämäntilanteissa. Jokaisella opiskelijalla on oikeus saada opintojensa 
tueksi tarvitsemaansa henkilökohtaista ohjausta kurssimuotoisen ja pienryhmäohjauksen lisäksi.  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on ohjata opiskelijaa itsenäisyyteen ja vastuullisuuteen siten, että 
hän pystyy suunnittelemaan oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa,  tunnistamaan 
opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua näihin ongelmiin. 
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti koko lukion ajan, kykenee 
kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään omat  yksilölliset oppimisen tapansa ja 
vahvuutensa opiskelijana. Opiskelija saa ohjausta omien  lukio-opintojensa suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. 

Opiskelijaa ohjataan opinto-ohjauksessa hankkimaan tietoa ja hyödyntämään tieto- ja 
viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset 
jatkokoulutus- ja ammatinvalintaan liittyvät sivustot ja muut tietolähteet sekä osaa käyttää 
tietoverkoissa olevaa informaatiota itsenäisesti jatko-opintoihin hakeutumisen tukena. Opiskelija 
saa ohjausta jatko-opintojen suunnittelussa ja päätöksenteossa siten, että hänellä on tietoa 
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opiskeluvaihtoehdoista lukion jälkeen ja että hän tuntee toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, 
ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen keskeisen koulutustarjonnan. Tarkoituksena on, että 
opiskelijalla on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. 
Tavoitteena on, että opiskelija pystyy ammatillisen suuntautumisen etsimisessä ja 
päätöksenteossa arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan opintojen eri 
vaiheissa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan 
tarkoituksenmukaisella tavalla ottaen koko ajan huomioon jatko-opintosuunnitelmansa.  

Ohjauksen toteuttaminen ja työnjako  

Ohjausta annetaan Espoon Steinerkoulun lukiossa koko lukioajan. Ohjauksen keskeisenä 
tavoitteena on tukea opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä ohjata ja tukea häntä 
erilaisissa elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaukseen Espoon Steinerkoulun lukiossa 
osallistuvat kaikki lukion ohjauksen työnjaon mukaisesti. 

Rehtorin vastuulla on luoda ohjaukselle sellaiset toimintamahdollisuudet, että erilaisten 
ohjausmenetelmien ja työnjaon toteuttaminen on mahdollista. Rehtorin tehtävänä on myös 
tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja 
ylioppilastutkinnon suorittamista. 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen 
kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta. Lukio-opintojen kuluessa opiskelijalla on oikeus saada 
luokkamuotoisen ohjauksen lisäksi henkilökohtaista ohjausta tai pienryhmäohjausta. Opinto-
ohjaajan päävastuulla on jatko-opintoihin ohjaaminen. Opiskelijalle ja huoltajalle järjestetään 
näiden halutessa tilaisuuksia neuvotella opiskelijan opiskeluun ja valintoihin liittyvistä kysymyksistä 
opettajan, opinto-ohjaajan, opiskelijan ja huoltajan yhteisissä tapaamisissa. 

Luokanohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka tapaa ryhmäänsä säännöllisesti. Luokanohjaajan 
päävastuulla on oman luokkansa ryhmäyttäminen, opintojen etenemisen seuranta sekä toiminta 
ennaltaehkäisevässä roolissa mm. puuttumalla lisääntyneisiin poissaoloihin ja 
opintomenestyksessä tapahtuviin mahdollisiin muutoksiin. Luokanohjaaja hoitaa myös 
ensisijaisesti yhteydenpidon kodin ja koulun välillä.  

Jokaisen aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa koko 
lukio-opintojen ajan. Kaikkien aineopettajien tehtävänä on auttaa opiskelijaa kehittämään 
oppimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin liittyvien 
ongelmien syntymistä. Jokaisen opettajan tehtävänä on opiskelijoiden kasvun, kehityksen ja 
osallisuuden tukeminen. Kaikki aineenopettajat myös ohjaavat opiskelijaa jatko-opintoihin ja 
tulevaisuudensuunnitteluun liittyen, esimerkiksi esittelemällä erilaisia, omaan alaansa liittyviä 
ammatteja tai suuntautumisvaihtoehtoja. 

Työelämään tutustumisen keskeisiä toteuttamismuotoja ovat työelämän ja yhteiskunnan eri osa-
alueiden edustajien vierailut oppitunneilla, työpaikkakäynnit, erilaiset yhteistyöprojektit, eri alojen 
tiedotusmateriaalin käyttö opetuksessa sekä työharjoittelut. Eri oppiaineiden ja 
aihekokonaisuuksien opetukseen sisältyy ainesta, joka liittää opiskelun tuottamat tiedot ja taidot 
työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin.  

 

4.3   Oppimisen ja opiskelun tuki 
Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. 
Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet. 
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Oppimisen ja opiskelun tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja 
sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen 
esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen. Jokaisella 
opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä 
oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Huomiota kiinnitetään opiskelijan oppimisen 
valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitojen kehittämiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta 
opiskelustaan, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijoille ja huoltajille 
annetaan tietoa tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan 
opiskelijan tavoitteellista oppimista. 

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi 
kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. Se voi liittyä myös 
sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen ongelmiin. Lähtökohtana tuen 
tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös 
huoltajien kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perusopetuslain 
40 §:n perusteella (628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan omiin, 
opettajien tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin. Tuen suunnittelu perustuu 
saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin annetusta tuesta. 
Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  

Lukiossa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä sekä niiden 
soveltuvuutta opiskelijalle tarkastellaan ja niihin pyritään löytämään opiskelijan opiskelua tukevia 
ratkaisuja. Opettaja suunnittelee tukitoimet yhdessä opiskelijan kanssa sekä yhteistyössä muiden 
mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa 
palautetta ja ohjata tukea tarvitsevaa opiskelijaa siten, että hänen itseluottamuksensa, 
itsearviointitaitonsa ja oppimaan oppimisen taitonsa sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan 
vahvistuvat. Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen 
lukioaikana tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Häntä ohjataan tarvittavien lausuntojen 
hankkimisessa sekä sovitaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen 
kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi. 

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien 
valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja ryhmänohjaajan tuki. 
Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan 
huomioon. Lukiolain 13 §:n (629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiskelu 
voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja asetuksessa säädetään ja lukion 
opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan sopia 
kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Opiskelijaa ohjataan 
tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mukaisia palveluja. Oppimisen ja opiskelun 
tuen rinnalla opiskelija voi saada myös yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.  

Opiskelijoiden tukitoimien tarpeen arviointia ja tuen järjestämistä kehitetään yhdessä yhteisöllisen 
opiskeluhuoltoryhmän kanssa.  

 

4.4   Opiskeluhuolto 

Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja 
huolehtia yhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. 
Lähtökohtana on se, että yhteisön hyvinvointiin voidaan ja tulee vaikuttaa. Opiskeluhuoltoa 
toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.  
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Espoon Steinerkoulun opiskeluhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää ja se koskee koko 
yhteisöä, sekä jokaista opiskelijaa yksilönä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon toimilla edistetään 
opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia ja terveyttä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan myös 
yksilöllisenä opiskelijahuoltona. Opiskeluhuollon kokonaisuuteen sisältyvät opetussuunnitelman 
mukainen opiskeluhuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut 
sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen 
opiskeluhuolto, jota koulutukseen osallistuminen edellyttää lukuun ottamatta yli 18-vuotiaiden 
opiskelijoiden sairaanhoitopalveluja. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen annetaan tietoa 
opiskelijoiden käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta ja opiskelijaa ohjataan hakemaan 
tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja.  

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa ja Espoon Steinerkoulun 
opetussuunnitelmassa on hyväksytty opiskeluhuollon periaatteet ja keskeiset toimintatavat. Koulun 
opiskeluhuollon kokonaisuuteen kuuluu myös kuntatasoinen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma. Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Espoon Steinerkoulussa 
huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun ja 
kehittämiseen luokan ja opiskeluhuoltoryhmän yhteisten tapaamisten kautta.  Koulukohtaista 
oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja se liitetään lukuvuosisuunnitelman 
osaksi. Espoon Steinerkoulun lukion opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. 

 

4.4.1  Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 
Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa 
muiden yhteistyötahojen kanssa. Espoon Steinerkoulun opiskeluhuoltoon kuuluu kolme ryhmää. 
Jokaisella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki 
opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi 
kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kuin 
käsiteltävä asia edellyttää.  

Opiskeluhuoltoryhmät monialaisessa yhteistyössä 

Koulutuksen järjestäjä asettaa opiskeluhuollon ohjausryhmän ja oppilaitoskohtaisen 
opiskeluhuoltoryhmän. Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti 
koottavassa asiantuntijaryhmässä. Kaikki opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, 
että ryhmässä on mukana opetushenkilöstöä, opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä psykologi- 
ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät ja niiden 
perusteella määräytyvä kokoonpano. 

Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa koulutuksen järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä 
suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Sille asetetut tehtävät voi hoitaa myös 
muu tehtävään soveltuva ryhmä. Ohjausryhmä voi olla myös kahden tai useamman koulutuksen 
järjestäjän yhteinen. Sama ryhmä voi olla useamman koulutusmuodon yhteinen.  
Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon 
suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmää johtaa koulutuksen 
järjestäjän nimeämä edustaja. Koulutuksen järjestäjä ja opiskeluhuollon palveluja tuottavat tahot 
päättävät yhdessä sen kokoonpanosta sekä tehtäviin liittyvistä toimintatavoista. 
Opiskeluhuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on 
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oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun 
yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 

Monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon 
tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön 
tai opiskeluhuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. 
Asiantuntijaryhmän tapauskohtainen kokoonpano perustuu yksilölliseen harkintaan, käsiteltävään 
asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita 
jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä poikkeuksellisesti ole edellytyksiä arvioida annettavan 
suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää 
keskuudestaan vastuuhenkilön. Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa 
käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan 
läheisiä (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 §). 

Lukion opiskeluhuoltoryhmiä ovat:  

1. Opiskeluhuollon ohjausryhmä (Yksityiskoulujen liitto ry:n yhteinen) 

2. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (koulukohtainen) 

3. Yksilökohtainen tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä (tapaus- ja koulukohtainen)  

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Espoon Steinerkoulussa oppilas- ja opiskelijahuolto ymmärretään keskeisenä osana oppilaitoksen 
toimintakulttuuria ja käytännön toimia. Koulun yhteisöllinen toimintakulttuuri rakenteineen 
edistääkin kokonaisuudessaan yhteisöllistä ja yksilöllistä opiskeluhuoltoa. Yhteisöllinen 
opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Se perustuu luottamukselliseen, 
vastuulliseen ja osallistavaan yhteistyöhön koulun henkilökunnan, opiskelijoiden huoltajien ja 
viranomaisten/asiantuntijoiden kanssa. Yhteisöllistä opiskeluhuollon toimintaa koordinoi ja sitä 
arvioi yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä.  Opiskeluhuollolla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, 
oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi edistetään ja seurataan 
opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja 
esteettömyyttä. 

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana on opiskelijan osallisuus, 
myönteinen vuorovaikutus sekä aikuistuvan nuoren itsenäistymisen tukeminen. Kaikilla 
opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapojen 
kehittämiseen ja mielipiteensä ilmaisemiseen opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevissa 
asioissa [lukiolaki 27 § (muutettu lailla 1268/2013), oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 §]. Huoltajien 
mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön tuetaan. Huoltajia kannustetaan osallistumaan yhteisöllisen 
opiskeluhuollon kehittämiseen ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin ja yhteistyön vahvistamiseen. 
Yhteistyötä tehdään myös kunnassa nuorten hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävien 
viranomaisten ja toimijoiden kanssa.  

Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän jäsenet ovat opiskeluhuollon ammattilaisia. Vuosittainen 
kokoonpano on tarkistettavissa opiskeluhuoltosuunnitelmasta. Ryhmän tapaamisiin osallistuvat 
myös säännöllisesti lukion luokanohjaajat. Opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa yhteisöllisen 
opiskeluhuollon suunnittelusta, toimintatavoista, ohjauksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. 
Yksityiskoulujen yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti. Opiskeluhuollon 
toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten Espoon Steinerkoulussa on laadittu vuosittain 
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päivitettävä opiskeluhuoltosuunnitelma, joka sisältää suunnitelman kriisitilanteiden varalle ja 
Suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 

Opiskeluhuoltoryhmän kokouksiin voidaan tapauskohtaisesti kutsua huoltajien edustajia, 
opiskelijan edustajia, muita asiantuntijoita sekä viranomaisia. Opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu 
säännöllisesti, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Mikäli opiskeluhuoltoryhmän kokouksista 
laaditaan muistio, on sitä sisällön luottamuksellisuuden vuoksi säilytettävä siten, ettei se ole 
asiaankuulumattomien saatavilla. Opiskelijalla ja/tai opiskelijan huoltajilla on oikeus tarkastaa 
muistiossa olevat itseään koskevat tiedot ja/tai saada niistä jäljennös. Opiskelijat osallistuvat 
säännöllisesti koulun opiskelijahuollon kehittämiseen. Koulun yhteisöllisen oppilashuollon 
toiminnan toteuttamisesta vastaa rehtori.  

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja 
sosiaalinen turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan 
turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy sekä 
siihen puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Espoon Steinerkoulussa 
yhteisöllinen ryhmä huolehtii koulun turvallisuussuunnitelmien (suunnitelma väkivallan, 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisemiseksi, kriisisuunnitelma ja pelastussuunnitelma) 
päivittämisestä yhteistyötahojen kanssa, sekä koulun järjestyssääntöjen päivittämisestä yhdessä 
opiskelijoiden kanssa. Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä laatii yhteistyössä opettajakunnan 
kanssa periaatteet poissaolojen seuraamiseen, niistä ilmoittamiseen ja niihin puuttumiseen.. 

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskeluterveydenhuollon palveluja, psykologi- ja 
kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa, jota tarjotaan monialaisessa 
asiantuntijaryhmässä. Keskeisenä toimintaperiaatteena yksilökohtaisessa työssä ovat 
luottamuksensuoja ja hyväksikäyttökielto. Yhteistyö opiskelijan sekä tarvittaessa hänen 
huoltajansa kanssa on ensiarvoisen tärkeää.  

Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen kehityksen, 
terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen seuranta ja tukeminen. Erityinen huomio kiinnitetään 
varhaiseen tukeen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Toimintatavoissa keskeistä on arvostava ja 
luottamukseen perustuva kohtaaminen sekä nuoren omien mielipiteiden ja toivomusten 
huomioiminen. Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa 
asiantuntijaryhmässä.  

Asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskeluhuollon tuen 
tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai 
opiskeluhuollon palvelujen edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. 
Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä ole 
edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. 
Opiskelijan suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. 
Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Tapaamisesta tehtävä 
opiskeluhuoltokertomus arkistoidaan opiskeluhuoltosuunnitelman mukaisesti. 

Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen 
suostumuksellaan. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä itseään 
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen 
mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus sekä opiskelijan itsenäinen 
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asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan 
tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain 
edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 ja 18 §.) 

Koulupsykologi on kaikkia koulun opiskelijoita varten. Koulupsykologin työn tavoitteena on nuorten 
koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. 
Koulupsykologi tarjoaa keskusteluapua, konsultoi ja toteuttaa tarvittavia tukitoimia yhteistyössä 
asianosaisten kanssa. Koulupsykologi tarjoaa tukikeskusteluja oppilaille sekä tekee psykologisia 
tutkimuksia mm. oppimisvaikeuksien selvittämiseksi. Koulupsykologi osallistuu 
opiskeluhuoltoryhmiin, kosultoi ja osallistuu tukitoimien suunnitteluun. Koulupsykologin työn ei 
tarvitse aina olla ongelmakeskeistä. Se voi olla myös opiskelijoita, vanhempia ja opettajia tukevaa 
työtä ennalta ehkäisevässä mielessä esim. lisäämällä ymmärrystä nuoren kehitysvaiheiden 
sisällöstä ja merkityksestä matkalla aikuisuuteen. 

Kouluterveydenhuolto toimii osana opiskeluhuoltoa yhteistyössä koulun henkilöstön, oppilaiden ja 
kotien kanssa. Sen tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja oppilaiden 
terveyden, kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuolto edistää, seuraa ja valvoo 
koulun työolojen ja koulutyön turvallisuutta ja terveellisyyttä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.  

Koululääkäri tekee laajat terveystarkastukset vuosittain Espoon kaupungin asettamien linjausten 
mukaisesti. Opiskelijakohtaisten terveystarkastusten lisäksi opiskelijat ja opiskelijat voivat 
hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle, kun tuntevat sen tarpeelliseksi. Vanhemmat, opettajat 
ja koulun muu henkilöstö voivat myös ohjata opiskelijoita kouluterveydenhuoltoon oppilaiden 
fyysisten, sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien takia. Koulukuraattori toteuttaa työssään 
Espoon Steinerkoulun oppilashuollon tavoitteita sosiaalityön keinoin. Koulukuraattorin palvelut 
ovat tarjolla opiskelijoille. 

Koulukuraattorin työn tavoitteena on opiskelijan koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin 
tukeminen. Koulukuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, 
ikävaiheen kasvuun, tunne- elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä 
kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa opiskelija, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. 
Tarvittaessa koulukuraattori ohjaa opiskelijan muihin nuorille tarjolla oleviin palveluihin ja toimii 
yhteistyössä näiden tahojen kanssa. 

Luokanohjaajan ja aineenopettajan vastuualueina ovat kasvattaminen, opettaminen ja 
ohjaaminen, oppilaan edistymisen arvioiminen, tiedottaminen koulun henkilöstölle ja  huoltajille, 
moniammatillisen yhteistyön tekeminen oppilashuollon ja sosiaalitoimen kanssa, opiskelijan 
ohjaaminen tarvittaessa koulussa tarjottavan tuen piiriin, opiskeluhuoltoryhmän toimintaan 
osallistuminen, siirtymävaiheen yhteistyö lähettävän ja/tai vastaanottavan tahon kanssa, yhteistyö 
kodin kanssa, sekä tarvittaessa yhteiset palaverit eri yhteistyöverkostojen kanssa. 

Opiskeluhuoltotyön arviointi 

Opiskeluhuoltoa arvioidaan vuosittain yhteistyössä koulun henkilökunnan kanssa. 
Opiskeluhuoltoryhmä pyrkii vuosittain kehittämään toimintaansa arvioinnin pohjalta. Osana 
arviointia voidaan käyttää hyvinvointiin liittyvistä kyselyistä saatua tietoa. Opiskeluhuoltoryhmä 
päättää keskeisten tulosten tiedottamisesta ja niiden hyödyntämisestä opiskeluhuollon 
kehittämisessä 

Tiedotus 

Opettajakunnalle, opiskelijoille ja vanhemmille tiedotetaan opiskeluhuoltoryhmän 
toimintaperiaatteista ja -käytännöistä, ja yksittäisten opiskelijoiden asioiden käsittelyssä toimitaan 
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yhteistyössä opiskelijan ja huoltajien tai vanhempien kanssa. Opiskeluhuoltoryhmän toiminta on 
luottamuksellista ja siinä otetaan huomioon, mitä tietojen saannista ja salassapidosta eri laeissa 
säädetään. 

Opiskeluhuollosta tiedotetaan vanhempainilloissa, koulun verkkosivuilla ja Wilmassa. Lukuvuoden 
alussa koulu päivittää verkkosivuilleen myös opinto-oppaan, josta opiskelijat ja huoltajat saavat 
perustiedot opintoihin ja opiskeluhuoltoon liittyvistä asioista.  

Lukukauden alussa opiskeluhuoltohenkilöstöä vierailee kaikissa luokissa. Opiskeluhuoltoryhmän 
jäsenet osallistuvat myös koulun yhteisten vanhempainiltojen toteutukseen. Henkilökunnalle 
opiskeluhuollon käytänteistä kerrotaan opettajakuntatyöskentelyn yhteydessä.  

 

4.4.2   Opiskeluhuollon suunnitelmat ja niiden laatiminen  
Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa. 
Suunnitelmat ovat 1) lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon sisältyy opiskeluhuoltoa 
koskeva osuus, 2) opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta sekä 3) 
oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 ja 13 §, 
lastensuojelulaki 417/ 2007, 12 § (muutettu lailla 1292/2013), lukiolaki 10 § (muutettu lailla 
478/2003), terveydenhuoltolaki (1326/2013) 17 §.] 

Espoon Steinerkoulu on perehtynyt Espoon kaupungin laatimaan lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelmaan, jonka tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja kehittää sekä yhteisön, 
että oppilaiden ja opiskelijoiden viihtyvyyttä koulussa.   Suunnitelman pohjalta on laadittu 
koulukohtainen opiskeluhuollon suunnitelma sisältää päihdesuunnitelman, väkivallan, kiusaamisen 
ja häirinnän ehkäisysuunnitelman sekä toimintamalleja erilaisissa kriisitilanteissa. Lisäksi 
suunnitelma auttaa tunnistamaan syrjäytymisen oireita ja antaa lähtökohtia syrjäytymisen 
ennaltaehkäisyyn. Lisäksi määritellään opiskeluhuoltoryhmän toimintaperiaatteet ja kartoitetaan 
hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta keskeiset yhteistyöverkostot.  

Espoon Steinerkoulun opetussuunnitelma noudattaa Espoon kaupungin lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman linjauksia. Opiskeluhuoltosuunnitelma on tehty yhteistyössä Espoon 
sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Myös henkilöstön 
hyvinvointiin kiinnitetään Espoon Steinerkoulussa aktiivisesti huomiota. 

 

4.5   Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä  
Lukiolain 21 §:n (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen 
opiskeluympäristöön. Espoon Steinerkoulun suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista löytyy opetussuunnitelman liitteenä. 

 

4.6   Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä 

Kaikkien opiskelijoiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, lukion opetussuunnitelman perusteiden 
mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuritausta otetaan 
lukio-opetuksessa huomioon. Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan 
monipuolisesti. Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan perustuslain mukaista 
oikeutta jokaisen omaan kieleen ja kulttuuriin. Opiskelijoita ohjataan tiedostamaan omat kielelliset 
ja kulttuuriset oikeutensa eri tilanteissa. Opetus ja opiskelu lukiossa tukevat opiskelijan 
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opetuskielen hallintaa, monikielistä identiteettiä, oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostusta sekä 
kasvua kulttuurisesti monimuotoisen yhteiskunnan aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi.  

Tavoitteena on ohjata opiskelijoita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja 
monikielisyyttä ja siten vahvistaa opiskelijoiden kielellistä tietoisuutta ja metakielellisiä taitoja. 
Lukio-opiskeluun voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita. Kieli- ja kulttuuriryhmillä tarkoitetaan 
tässä maahanmuuttajia, maahanmuuttajataustaisia tai muita vieraskielisiä, joiden äidinkieli on muu 
kuin suomi tai ruotsi. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen tavoitteena on turvata eri kieli- ja 
kulttuuriryhmiin kuuluville opiskelijoille toimiva kaksikielisyys, tasavertaiset lähtökohdat jatko-
opintoihin ja identiteetin vahvistuminen oman kieli-ja kulttuuritaustan pohjalta. 

Vieraskieliset opiskelijat voivat opiskella oppiainetta Äidinkieli ja kirjallisuus Suomi toisena kielenä 
-oppimäärän mukaan, mikäli heidän suomen kielen taitonsa ei arvioida olevan äidinkielisen 
tasoinen kaikilla kielitaidon osa-alueilla. Suomi toisena kielenä- opetussuunnitelman mukaista 
opetusta järjestetään 6 pakollista kurssia. Opetus toteutetaan keskitetysti Espoon lukioiden kesken 
yhteisesti sovittavana aikana ja yhteisesti sovittavissa opetuspisteissä. Suomi toisena kielenä -
oppimäärän pakolliset ja syventävät kurssit voidaan korvata suomi äidinkielenä -oppimäärän 
pakollisilla ja syventävillä kursseilla täysimääräisesti.  

Opiskelijalle, joka ylioppilaskirjoituksessa suorittaa Suomi toisena kielenä -kokeen, suositellaan 
ainakin kurssin Kohti toimivaa kaksikielisyyttä (S26) suorittamista suomi toisena kielenä -
oppimäärän mukaan. Opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan kirjataan, mitkä äidinkieli 
ja kirjallisuus-oppiaineen kurssit suoritetaan suomi äidinkielenä ja mitkä suomi toisena kielenä -
oppimäärään mukaan. Mikäli riittävä määrä opiskelijoita ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen 
samassa kielessä, pyritään opetus järjestämään keskitetysti yhteistyössä muiden Espoon 
oppilaitosten kanssa. Soveltavat oman äidinkielen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi/ruotsi toisena kielenä 
ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on 
opiskelijalle tarkoituksenmukainen, mikäli hänen suomen tai ruotsin kielen peruskielitaidossaan on 
puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella. Opiskelijan omaa äidinkieltä voidaan opettaa 
lukiokoulutusta täydentävänä opetuksena. Opiskelijan omaa äidinkieltä voidaan myös opettaa 
äidinkieli ja kirjallisuus -oppimääränä lukiolain 8 §:n mukaan. Vieraskielisiä opiskelijoita on 
informoitava heidän opiskelumahdollisuuksistaan ja tukijärjestelyistä lukiossa sekä heidän 
oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa.  

Jos opiskelija on suorittanut lukiokoulutuksen kursseja maahanmuuttajille ja vieraskielisille 
järjestettävässä lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ne voidaan lukea hyväksi lukio-
opintoihin.  
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5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT  
 

5.1   Opetuksen yleiset tavoitteet  
 

Steinerpedagogiikassa oppiminen nähdään keskeisenä osana ihmisen kehitystä. Tälle 
kehitysnäkemykselle perustuu steinerkoulun kasvatus ja opetustoiminta. Ihmisen tietoisuus 
kehittyy, vahvistuu ja laajenee hitaasti. Pääasiallisesti oppiminen steinerkoulussa tapahtuu 
tekemällä, kokemalla ja oivaltamalla itse asioiden laatuja, merkityksiä ja yhteyksiä. 
Steinerpedagogisen kasvatuksen keskeinen tehtävä on ihmisen kokonaisvaltainen kasvu. 
Opetuksessa kiinnitetään huomiota yksilön aloitteellisuuden ja toiminnallisuuden, tasapainoisen 
tunne-elämän sekä ja selkeän ja kriittisen ajattelun kehittämiseen. 

Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden edellytyksiä persoonallisuuden monipuoliseen ja 
kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, sekä elinikäiseen oppimiseen. Opinnoissa korostetaan kykyä 
hahmottaa todellisuutta ja arvioida tietoa kriittisesti, jolloin opiskelija saa hyvät valmiudet jatko-
opintoihin ja elämään. Lukio-opetuksen ja -kasvatuksen päämääränä on tasapainoinen, 
vastuuntuntoinen ja aktiivinen kansalainen, jolla on laaja-alainen, vahva yleissivistys ja valmiudet 
toimia kansainvälistyvässä, monikulttuurisessa sekä teknologisoituvassa maailmassa. 

Oppiminen ymmärretään tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi asteittain muuntuvaksi kyvyksi oman 
elämän hallintaan ja sitä myötä hyvään elämään, joka perustuu omien kykyjen toteutumiseen 
kiinteässä yhteydessä ympäröivään maailmaan. Elinikäisen oppimisen lisäksi steinerpedagogiikka 
korostaa elinikäistä kehittymistä ja sen todellisia mahdollisuuksia.  

Oppimaan oppiminen on keskeinen syy siihen, miksi steinerkoulussa korostetaan oman tekemisen 
merkitystä. Ponnistelu erilaisten asioiden parissa johtaa tärkeisiin kokemuksiin oppimisesta, kuten 
omiin oivalluksiin suhteessa asioihin, itselle sopivien ja luonteenomaisten oppimisteiden 
löytämiseen sekä parhaassa tapauksessa näistä elämyksistä syntyviin, toistuviin flow-
kokemuksiin. Oppiessaan uutta ihminen kokee elävänsä ja sen, miten elämä jatkaa virtaamistaan. 

Tekeminen ja kokeminen yhteydessä tietoisuuden kehitykseen tekevät mahdolliseksi jatkuvan 
ulottumisen ja yhä laajemman maailman, ihmisen ja itsensä ymmärtämisen. Rajana ovat 
oikeastaan vain perusvalmiudet, tahdon laatu ja voima sekä kiinnostus ja rakkaus maailmaa 
kohtaan – eikä tämäkään raja ole pysyvä. Itsekasvatus on varsinkin myöhemmässä vaiheessa 
kaiken oppimisen perusta ja edellytys. Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä ja ohjaa oman 
ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen 
moninaisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetukselle. 
Opetus antaa opiskelijalle koulutusmahdollisuuksista, yhteiskunnasta ja työelämästä tietoja ja 
kokemuksia, joiden avulla hän osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulutustaan ja tulevaa 
ammattiaan. Opetus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
kehittää osaamistaan sekä tehdä opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia valintoja.  

Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen rakentamisesta 
myös oppiainerajat ylittäen. Opiskelija kehittää tiedonhankinta- ja soveltamistaitojaan sekä 
ongelmanratkaisutaitojaan. Opiskelija saa kokemuksia tutkivasta oppimisesta sekä osallisuudesta 
tieteen ja tutkimuksen tekoon. Opetus vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa niin, että hän 
ymmärtää tieteen- ja taiteenaloille ominaista kieltä sekä osaa tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. 
Opiskelija tottuu arvioimaan tiedon luotettavuutta. Lukio-opetuksessa arvostetaan ja tuodaan 
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näkyväksi kieliä monipuolisesti. Opiskelija harjaantuu toimimaan sekä molemmilla kotimaisilla 
kielillä että vierailla kielillä. Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja 
viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti 
niin itsenäisessä kuin yhteisöllisessäkin työskentelyssä.  

Opiskelija ymmärtää sitoutumisen merkityksen oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen 
itseohjautuvuuttaan. Lukio-opetus auttaa opiskelijaa tunnistamaan hänelle sopivia 
opiskelustrategioita ja kehittymään niissä taitavaksi. Lukioaikana opiskelijalle muodostuu vankka 
elinikäisen opiskelun taito ja tahto. Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja 
hyvinvointia vahvistamalla vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja. Opiskelussa saadaan 
kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. Lukio-
opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja toimintaan sekä taide- ja 
kulttuurielämään osallistumiseen. Fyysinen aktiivisuus ja terveelliset elämäntavat ymmärretään 
terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiksi.  

 

5.2   Aihekokonaisuudet  
Espoon Steinerkoulussa opetusta toteutetaan ainejakoisena voimassa olevan hyväksytyn tuntijaon 
mukaan. Opetusta eheytetään lukuvuoden kuluessa erilaisten teema-ja toimintapäivien, 
aihekokonaisuuksien ja koulun juhlien avulla. Eheyttämistä tapahtuu jatkuvasti eri aineiden 
opetuksen yhteydessä sopivia teemoja käsiteltäessä ja oppiainerajoja ylitettäessä. 
Steinerpedagogiikan lähtökohtana on ehyt ja kokonaisvaltainen ihmiskuva.  

Oppimisympäristö luo mahdollisuudet kasvuun eheäksi ja kokonaisvaltaisen tiedonhaltijaksi. 
Oppiaineksen järjestämisen taustalla on eroon pääseminen tiedon sirpaleisuudesta. Siksi 
eheyttäminen ei ole vain didaktinen ja pedagoginen raami, vaan syvempi koko koulun ja 
opetuksen suunnittelua ohjaava filosofia ja arvopäämäärä.  

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne 
ovat ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat ylittäviä 
teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Aihekokonaisuudet on otettu huomioon perusteiden 
oppiainekohtaisissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa teemoissa. 

Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija  

•  havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä 

•  ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja 
keskinäisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää laaja-alaisia kokonaisuuksia tiedon- ja 
taidonalat ylittävästi ja yhdistävästi 

•  saa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen, vertaisoppimiseen, ratkaisujen 
yhdessä ideointiin ja tuottamiseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun ja 
ajatteluun 

•  osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista sekä rohkaistuu 
toimimaan hyvän tulevaisuuden puolesta. 

 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä  
Aihekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia aktiivisina 
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kansalaisina sekä lisätä heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden tuntemustaan. Aihekokonaisuus 
antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen 
toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. 
Osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat aihekokonaisuuden 
keskeistä sisältöä.  

Tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen vallan toimintaperiaatteita, analysoi 
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja laajentaa työelämän tuntemustaan  

•  ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtyy yrittäjyyden ja työn tekemisen 
eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja tulevaisuuden näkymiin  

•  saa kokemuksia toimijuudesta kansalaisyhteiskunnassa sekä työ- ja yrityselämässä sekä 
löytää omia kiinnostuksen kohteita, toimintatapoja ja -kanavia  

•  kehittää ja käyttää kansalaisyhteiskunnan sekä työelämän edellyttämiä taitojaan, kuten kieli-, 
viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 

•  osaa käyttää sananvapauttaan sekä analysoida ajankohtaisten esimerkkien valossa 
vastuullisen sananvapauden rajoja 

•  harjaantuu suunnittelemaan omaa toimintaansa, oppii ennakoivaa ajattelua ja tilannearviointia 
sekä ottamaan kohtuullisia riskejä ja kestämään myös epäonnistumista ja pettymyksiä  

•  rohkaistuu ideoimaan, tekemään aloitteita, käynnistämään keskusteluita ja vaikuttamaan eri 
yhteisöissä 

•  tunnistaa omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan sekä osaa tehdä 
opintoihin ja työhön liittyvät valintansa harkiten. 

 
Aihekokonaisuuden tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta kantaviksi, ja 
kriittisiksi kansalaisiksi. Opettajat pyrkivät eri tavoin aktivoimaan ja kannustamaan opiskelijoita 
osallistumaan yhteiskunnan eri alueiden toimintaan. Steinerkoulun oppilaskunta on eräs hyvä 
väylä aktiiviseen kansalaisuuteen ja yrittäjyyden käytännön harjoitteluun. Vaikka laaja-alaisesti 
yleissivistävät opinnot eivät valmista tiettyyn ammattiin, vaativat opiskelutottumukset ja opinnoissa 
menestyminen sisäistä yrittäjyyttä.  

Erilaisten yhteistyöprojektien ja yritysvierailujen lisäksi aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys ja 
työelämä-aihekokonaisuus tulee esiin monissa eri oppiaineissa kuten esimerkiksi matematiikassa, 
teknologiassa, historiassa ja erityisesti yhteiskuntaopin taloustiedon kurssilla.  

Jokainen luokka on myös vuosittain vastuussa jonkun koko koulun tapahtuman järjestämisestä. 
Yhdessä luokan kanssa projekteja suunniteltaessa opiskelijat pääsevät harjoittelemaan 
osallistumista yhteisön toimintaan ja tuottavat yhteistä hyvää. Opiskelijat pääsevät myös 
työharjoitteluiden muodossa tutustumaan työelämään ja vaikuttamiseen eri ammattien kautta. 
Eettinen yrittäjyys-kurssilla opiskelijat voivat kehittää omasta ideastaan vuoden pituisen 
yritysprojektin. Opiskelijat perustavat oman yrityksensä, jonka tehtävänä on liikeyrityksen 
toiminnasta oppimisen lisäksi hyödyttää yhteiskuntaa opiskelijoiden valitsemalla tavalla. 

Hyvinvointi ja turvallisuus 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen 
vaikuttavista psyykkisistä, sosiaalisista, fyysisistä, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista tekijöistä. 
Elämänhallinnan taidot ja itsetuntemus sekä terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät 
tiedot, taidot, asenteet, arvot ja tahto ovat aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä. 
Aihekokonaisuudella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista, vahvistetaan 
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mielenterveyden suojatekijöitä ja opitaan tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa kuvata psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kulttuurista hyvinvointia ymmärtäen inhimillistä 
moninaisuutta sekä ihmisten erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita 

•  ymmärtää omaan, lukioyhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia 
tekijöitä ja osaa pohtia, miten niiden ylläpitämiseen voi osallistua 

•  tunnistaa hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten kiusaamisen, häirinnän, rasismin ja yhteisön 
ulkopuolelle jättämisen, sekä osaa puolustaa itseään ja muita näiltä  

•  osaa käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin 
•  osaa toimia ongelma- ja poikkeustilanteissa sekä tarvittaessa hakeutua ja ohjata toisia 

hakeutumaan palvelujärjestelmän tarjoaman avun piiriin 
•  osaa toimia oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi lukiossa, lähiyhteisöissä ja 

yhteiskunnallisesti 
•  tuntee hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteiskunnallisia edistämiskeinoja sekä osaa kohdata 

muuttuvan maailman epävarmuutta. 
Espoon Steinerkoulun lukiossa luodaan edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja 
oikeudenmukaisuuden kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja 
jaksamisen lähteitä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää sekä oman että yhteisönsä 
hyvinvoinnin perusedellytykset. Opiskelijoiden kanssa harjoitellaan elämäntaitoja ja tunnetaitoja 
omilla oppitunneillaan ja yhteisten teemapäivien muodossa.  

Oman luokkayhteisön ja erilaisten yhteistyökykyä kehittävien projektien kuten näytelmien 
merkitystä painotetaan. Henkistä ja fyysistä hyvinvointia pyritään lisäämään myös erilaisilla 
teemapäivillä esimerkiksi liikuntapäivillä ja teatterimatkoilla. Hyvinvointia ja turvallisuutta 
käsitellään myös monien eri oppiaineiden kursseilla. Psykologian kursseilla korostuu luonnollisesti 
eniten psyykkisen hyvinvoinnin näkökulma, historian ja yhteiskuntaopin kursseilla turvallisuus 
yhteiskunnassa jne. Myös terveystiedossa kiinnitetään laajalti huomiota hyvinvointiin. 
Yhteisöllisyys korostuu luokkamuotoisessa opiskelussa, jossa opiskelijat ovat läheisesti ja 
kiinteästi suhteissa toisiinsa kaikessa lukiotoiminnassa. Espoon Steinerkoulu tekee yhteistyötä 
myös lähipoliisin kanssa esimerkiksi yhteisten keskustelutilaisuuksien muodossa. 

 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu  
Aihekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan 
kestävän kehityksen puolesta. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyiselle ja tuleville 
sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti. Lähtökohtana on 
ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnonympäristöjen kantokykyyn ja luonnonvarojen 
rajallisuuteen sekä ekosysteemipalveluiden toimivuudesta huolehtiminen. Pyrkimyksenä on 
opiskelijoiden kasvaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on taito ja tahto toimia kestävän 
tulevaisuuden puolesta omassa elämässään.  

Tavoitteena on, että opiskelija 

•  tuntee perusasiat kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta sekä 
sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden 
yhteensovittaminen tekee elämäntavasta kestävän  

•  osaa analysoida ja arvottaa luonnonympäristöissä, rakennetuissa ympäristöissä 
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ja sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuvia muutoksia sekä rohkaistuu toimimaan 
myönteisten ratkaisujen puolesta 

•  tuntee ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen 
vaikuttavia tekijöitä sekä tiedostaa niiden merkityksen ympäristölle ja ihmisen 
toiminnalle  

•  osaa analysoida globalisoitumista ja sen vaikutuksia kestävään elämäntapaan 
paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä tuntee keinoja köyhyyden ja 
eriarvoisuuden lievittämiseksi 

•  osaa analysoida kestävän elämäntavan, tuotanto- ja kulutustapojen sekä 
poliittisten päätösten välisiä yhteyksiä  

•  osaa noudattaa luontoperustastaan ja kulttuuriperinnöstään ylisukupolvisesti 
huolehtivaa elämäntapaa  

•  osaa tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa edistääkseen yhteisvastuullisesti 
kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä. 

Ekososiaaliseen sivistykseen, toisten ihmisten ja ympäristön huomioonottamiseen kiinnitetään 
Espoon Steinerkoulun kasvatuksessa erityistä huomiota. Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 
on aihekokonaisuutena esillä kaikissa oppiaineissa monipuolisesti. Kestävää, luontoa säästävää 
toimintatapaa käytetään kaikessa toiminnassa. Steinerkouluissa käytettävät materiaalit ovat 
luonnonmukaisia, uusiokäyttö, kierrätys ja lajittelu ovat arkipäivää. Koulun hankinnoissa otetaan 
huomioon kestävä kehitys ja eettiset näkökulmat. Opiskelijat tutustuvat luonnonmukaiseen tai 
biodynaamiseen ruuantuotantoon maatalouteen suuntautuvan työharjoittelun muodossa ja 
pohtivat samalla erilaisten ruuantuotantomenetelmien vaikutusta ympäristöön. 
Maatalousharjoittelussa ja puutarhakurssilla opiskelijat saavat myös elämyksellisesti kokemusta 
luonnon toiminnasta.  
 
Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 
Aihekokonaisuuden tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja 
monikielisyyttä, antaa aineksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän 
toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. Aihekokonaisuuden keskeisenä 
lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, 
uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijoille 
tarjotaan mahdollisuuksia tutkia, mistä osallisuus ja toimintakykyisyys muodostuvat kulttuurisesti 
moninaistuvassa yhteiskunnassa, kansainvälistyneessä työelämässä ja monitulkintaisessa, 
keskinäisriippuvuuksien muovaamassa maailmassa.   

Tavoitteena on, että opiskelija 

•  tuntee ihmisoikeuksia ja osaa pohtia ihmisoikeuksien edistämistä kulttuurisesti ja 
katsomuksellisesti moninaisissa yhteisöissä 

•  osaa reflektoida kulttuuriperintöjä, arvoja, taloudellisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, 
joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa, suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja maailmassa 

•  vahvistaa myönteisiä kulttuuri-identiteettejään ja kulttuurien tuntemustaan sekä oppii 
näkemään asioita toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin ja harjaantuu toimimaan 
kulttuuritulkkina  

•  ymmärtää, miten aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö ovat muodostuneet sekä mikä voi olla 
hänen ja hänen yhteisöjensä tehtävä kulttuuriperinnön vaalimisessa ja uusintamisessa 
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•  vahvistaa kielitietoisuuttaan, monikielisyyttään ja monilukutaitoaan 

•  osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä pyrkien 
keskinäiseen kunnioitukseen ja aitoon vuorovaikutukseen 

•  saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan tehden luovaa, 
monenkeskistä yhteistyötä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi.  

Espoon Steinerkoulu on osa kansainvälistä steinerkoululiikettä. Opiskelijat pitävät yhteyttä 
maailman steinerkouluihin esimerkiksi yleensä Euroopan historiaperintöä syventävän 
kulttuurimatkan yhteydessä. Kulttuurien tuntemus ja arvostus kehittyvät luonnollisella ja 
myönteisellä tavalla osana lukio-opintojen kokonaisuutta. 

Kulttuuri-identiteettiä syvennetään esimerkiksi maantieteen, historian, yhteiskuntaopin ja 
kuvataiteen kursseilla. Opiskelijoita rohkaistaan myös seuraamaan kurssien aikana mediaa ja 
opiskelijoille järjestetään yhteisiä museo-ja teatterimatkoja. Kulttuurien tuntemusta lisäävät edellä 
mainittujen, erityisesti maantieteen, lisäksi erityisesti äidinkieli, taide-ja käytännön aineet sekä 
vieraat kielet.  

Opiskelijat osallistuvat yhdessä perusopetuksen kanssa maailmanlaajuiseen steinerkoulujen 
taksvärkkiä muistuttavaan World of Waldorf-päivään, jossa tutustutaan johonkin kansainväliseen 
kehitysyhteistyöprojektiin ja kerätään sille rahaa. Espoon Steinerkoulussa järjestetään vuosittain 
paljon erilaisia juhlia, joiden ohjelman järjestämiseen myös lukiolaiset osallistuvat. Moninaisten 
koulun yhteisten juhlien kautta erilaiset kulttuuriperinteet tulevat tutuksi. 

Monilukutaito ja mediat  
Aihekokonaisuus syventää opiskelijoiden ymmärrystä monilukutaidosta ja medioista sekä niiden 
keskeisestä asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamiselle ja kulttuurille. Monilukutaidolla 
tarkoitetaan taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri muodoissa ja konteksteissa. 
Medialukutaito on osa monilukutaitoa. Monilukutaito perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, 
jonka mukaan tekstit ovat sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kinesteettisten 
symbolijärjestelmien tai niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Monilukutaito tukee 
ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoisuutta. 
Erilaiset lukutaidot kehittyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa.  

 

Tavoitteena on, että opiskelija 

•  syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti monimuotoisten tekstien tulkintaa, tuottamista 
ja arvottamista 

•  syventää käsitystään eri tieteen- ja taiteenalojen kielten merkityksestä opiskelussa ja 
työelämässä 

•  harjaantuu hakemaan, valitsemaan, käyttämään ja jakamaan monenlaisia tekstiaineistoja 
tiedonhankinnassa ja opiskelussa 

•  syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehittämällä yhteisen mediatuottamisen 
osaamistaan yhdessä muiden kanssa eri viestintäympäristöissä ja eri välinein 

•  harjaantuu mediakriittisyyteen perehtymällä medioiden toimintaan vaikuttaviin 
yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin  

•  tuntee tekijänoikeuksia ja sananvapautta koskevia keskeisiä normeja sekä osaa analysoida 
medioihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä  

•  osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja vuorovaikutuksessa sekä toimia 
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vastuullisesti sisällön tuottajana, käyttäjänä ja jakajana. 
 

Steinerpedagogiikka pohjaa jatkuvaan itseilmaisuun ja sen asteittain syvenevään reflektioon. Eri 
medioiden mahdollisuuksia käytetään monipuolisesti hyväksi opiskelussa ja projekteissa.  

Mediakriittisyys on tärkeä osa yhteiskuntaopin ja historian opiskelua, sekä erityisesti äidinkielen 
kurssien mutta myös taide-ja katsomusaineet tarjoavat siihen eväitä eri osa-alueilla. Kaikkien 
lukuaineiden opiskelussa harjoitellaan aktiivista ja monipuolista tiedonhankintaa ja tiedon kriittistä 
käsittelyä. Opiskelijoita ohjataan huomaamaan, etteivät kaikki mediasisällöt ole totta tai hyviä, ja 
että media on väline, ei itseisarvo. Yhteiskuntaopin ja äidinkielen oppitunneilla syvennytään 
kriittiseen medialukutaitoon. Tieto- ja viestintäteknologian opetuksessa voi osa tästä tulla myös 
esille. Koulun tietostrategia sisältyy olennaiselta osaltaan opetussuunnitelmaan.  

 

Teknologia ja yhteiskunta 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä teknologisen ja 
yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutteisuudesta. Teknologian avulla ihminen rakentaa 
maailmaa tarpeidensa pohjalta uusia ratkaisuja etsien ja luoden. Teknologisten ratkaisujen 
perustana on tietämys luonnonlaeista ja ilmiöistä. Luovuus ja ongelmanratkaisu, 
tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia teknologian 
kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, 
toimintaympäristön ja yhteiskunnan muuttuminen. Aihekokonaisuutta voidaan lähestyä 
historiallisista, ajankohtaisista ja tulevaisuuden näkökulmista.  

Tavoitteena on, että opiskelija  

•  käyttää eri oppiaineiden tietoja ja taitoja arvioidessaan teknologian eri ilmentymiä sekä 
pohtiessaan teknologisten innovaatioiden vaikutuksia ja teknologian moninaisia 
kehittämismahdollisuuksia   

•  ymmärtää ihmisen suhdetta teknologiaan sekä osaa pohtia teknologian osuutta ja merkitystä 
elämäntapojen muotoutumisessa, yhteiskunnan muutoksissa ja ympäristön tilaan vaikuttavana 
tekijänä  

•  ymmärtää tieteen, taiteen ja teknologian kehityksen keskinäistä vuorovaikutusta 

•  rohkaistuu käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luovuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan 
hakiessaan ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin sekä oppii suhtautumaan erehdyksiin luovaan 
prosessiin kuuluvana kokemuksena  

•  oppii yhteistyön taitoja ja yrittäjyyttä sekä tutustuu teknologisilta ratkaisuiltaan kiinnostaviin 
yrityksiin ja innovatiivisiin työelämän toimijoihin 

•  osaa tehdä järkeviä teknologiaa koskevia valintoja kansalaisena ja kuluttajana 
•  osaa pohtia teknologian, talouden ja politiikan vuorovaikutusta sekä teknologisten 

vaihtoehtojen vaikutusta työpaikkojen kehitykseen, työn sisältöön ja työllisyyteen 
 

Teknologia ja yhteiskunta-aihekokonaisuus löytyy teknologian kurssien lisäksi 
elämänkatsomustiedon ja filosofian pakollisista ja fysiikan, maantieteen ja biologian syventävissä 
kursseissa. Yhteiskuntaopin taloustiedon jaksolla käsitellään teknologian taloudellisia ja työhön ja 
yrittäjyyteen kohdistamia vaikutuksia. Erityisesti ympäristöekologian kurssilla arvioidaan eettisiä ja 
hyvinvointinäkökohtia sekä vaikutuksia elämäntapaan ja luonnonympäristön tilaan. Yleensä 
lukuaineiden opetuksessa rohkaistaan itsenäistä arviointikykyä ja perusteltua kannan ilmaisua. 
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Maatalousalan harjoittelussa opiskelijat saavat tutustua alan teknologiaan, teollisuusalan 
työharjoittelussa opiskelijat taas tutustuvat valitsemansa teollisen alan tuotantoon ja teknologiaan, 
sen etuihin ja haittoihin. 

Ihmisen suhdetta teknologiaan pohditaan kodin, työelämän ja vapaa-ajanvieton näkökulmista. 
Teknologisen kehityksen suuntia ja vaihtoehtoja arvioidaan eettisin ja taloudellisin perustein sekä 
hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmista. Opiskelijoita kannustetaan ottamaan kantaa teknologian 
kehittämiseen ja osallistumaan sitä koskevaan päätöksentekoon pitäen esillä pyrkimyksiä 
kestävään elämäntapaan.   
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5.3.   Äidinkieli ja kirjallisuus 
Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri ja 
taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin 
rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa 
tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, 
kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, 
kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen 
tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla.  

Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, 
moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa 
toimiminen edellyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat 
koostua sanoista, kuvista, äänistä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista 
symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, 
tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. 

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmärtäminen, 
lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. 
Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen ajattelun, empatian ja identiteetin sekä eettisen ja 
esteettisen pohdinnan kehittymistä ja kulttuuriperintöön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen 
monipuolistaa omaa ilmaisua. Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä 
ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identiteetin rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa 
yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista monimuotoisuutta, 
kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.  

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat 
yhteydessä toisiinsa. Opiskelussa käytetään monipuolisia menetelmiä ja vaihtelevia 
opiskeluympäristöjä, kuten verkkoympäristöjä, kirjastoja ja kulttuurilaitoksia, sekä opiskelijoille 
merkityksellisiä, elämyksellisiä ja oppimisen iloa tuottavia tehtäviä. Tekstejä tuotetaan, tulkitaan ja 
jaetaan sekä yksin että yhdessä, myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden eri oppimäärien opetuksessa tehdään yhteistyötä oppimäärien välillä ja muiden 
oppiaineiden kanssa. 

5.3.1 Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä  

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on syventää suomen kielen taitoa, 
moniluku- ja vuorovaikutustaitoja sekä erityisesti suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
tuntemusta. Opetus syventää opiskelijan käsitystä kielitaidon, kielitietoisuuden, omien kielten ja 
kulttuurien merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteisöille. Opetuksessa otetaan huomioon 
suomen ja ruotsin kielen asema kansalliskielinä sekä suomen kielen asema Suomen 
enemmistökielenä ja opetuksen kielenä sekä saamen kieli maan alkuperäiskansan kielenä. 
Suomen kieli on sekä opetuksen kohde että väline muiden oppiaineiden opiskelussa. 
Opetuksessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen 
kannalta sekä tutustutaan mahdollisuuksiin jatkaa suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja korkea-
asteella. 

Opetuksessa toteutetaan oppimäärän sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, 
vuorovaikutus, kieli, tekstit, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja 
sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. 
Kaikilla kursseilla kehitetään kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja 
sekä luetaan kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta. Kokonaisteosten 
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lukeminen ja laajojen tekstien kirjoittaminen kuuluvat kurssien sisältöihin. 

Opetuksen tavoitteet Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää ja monipuolistaa suomen kielen taitoaan sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että 
hän pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen 

• syventää ja monipuolistaa tietojaan kielestä, kauno- ja tietokirjallisuudesta, mediasta sekä 
vuorovaikutuksesta ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä  

• syventää monilukutaitoaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa 
erilaisia tekstejä ja tekstikokonaisuuksia tietoisena niiden tavoitteista ja konteksteista • 
monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan siten, että osaa eritellä ja arvioida erilaisia 
vuorovaikutustilanteita ja -suhteita tietoisena niiden konteksteista, niihin liittyvistä 
vuorovaikutusilmiöistä ja -taidoista sekä vuorovaikutusetiikasta 

• ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- ja tieteenalojen kielen merkityksen ja 
hallitsee yleiskielen normit 

• syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa 
yleissivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa ja 
identiteettiään 

• osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja 
tarkoitusperiä sekä etsiä ja valikoida tilanteeseen sopivan tietolähteen  

• ymmärtää ja noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää lähteitä oikein 

• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti kaikilla oppimäärän osa-alueilla sekä 
ymmärtää digitaalisuuden vaikutuksia kieleen, teksteihin ja vuorovaikutukseen  

• nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta sekä ymmärtää niiden 
historiallisten juurten merkityksen ja näkyvyyden nykykulttuurissa. Arviointi Suomen kielen ja 
kirjallisuuden oppimäärän arviointi kohdistuu oppimäärän yleisistä tavoitteista johdettuihin 
kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että 
opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, 
henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa 
kehittämään osaamistaan.  

Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset 
muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, 
oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla 
opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja 
tulkitsijana. 

Pakolliset kurssit 

 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1)  

 

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen 
monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan 
kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa ympäristöissä.  
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Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina  

• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja  

• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, 
yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä  

• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana  

• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä.  

 

Keskeiset sisällöt  

• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana  

• tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden 
yhdistelmät  

• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja 
näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun  

• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa  

• tekstien moniäänisyys  

• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi  

• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset  

• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen  

• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa 

 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen 
vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa 
yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 

• syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, 
yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän 

• oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään  

• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa  

• ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä 
tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen 
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• oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, 
antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.  

 

Keskeiset sisällöt  

• kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa  

• kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen 
metaforisuus  

• suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, 
kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, 
monikielisyys, kielten elinvoimaisuus  

• kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä 

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, 
palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely 

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja 
vastaanottaminen 

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta 
merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan 
kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan. Tavoitteet Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan 
reflektoiden  

•  syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista 

•  monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja 
lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa 

•  oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta  

•  syventää ryhmäviestintätaitojaan.  

• Keskeiset sisällöt  

•  kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus  

•  monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja 
omissa teksteissä 

•  proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi 

•  monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan 
ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa  

•  kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen  

•  tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmä- taitojen 
näkökulmasta  
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4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä 
vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy 
vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan  

• osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään   

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja 
eettisistä lähtökohdista  

• osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista 
merkitystä. Keskeiset sisällöt  

• vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot  

• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot  

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon ja tieteenalojen 
puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta, viestinnän eettisyys  

• sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki  

• kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja 

• argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu  

 

5. Teksti ja konteksti (ÄI5) 

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, 
tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja kulttuurisissa 
konteksteissa ja suhteessa muihin teksteihin  

oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä  

• kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan  

• tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja 
ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa. Keskeiset sisällöt  

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin 
ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa 

• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta  

• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia  
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• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee  

 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)   

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja 
kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen 
moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta. Tavoitteet Kurssin 
tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin 

• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa  

• syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä sekä 
kerronnan ja ilmaisun keinoista  

• tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin keskeisiä teoksia ja teemoja  

• oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa.  

 

Keskeiset sisällöt  

• ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa 
ympäristöissä, kieli ja identiteetti  

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat • 
kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, 
intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa 

• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa  

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa  

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7)  

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan 
sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä 
ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua 
toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen.  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöistä  

• syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä • 
kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää 
vuorovaikutussuhteita  

• kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan 

• tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä  
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• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja eri näkökulmista. Keskeiset sisällöt  

• vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet  

• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi  

• kielellinen ja ei-kielellinen viestintä  

• arjen vuorovaikutustilanteet  

• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja 
menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä 

• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu 

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä  

 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8)  

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja 
aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen 
keskustelun aiheisiin.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, lähteiden 
valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä  

• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista 
tekstiä 

• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun tuottamalla omaa 
tekstiä. Keskeiset sisällöt 

• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä 
yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen  

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa  

• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä 
monimuotoisten tekstien pohjalta  

• mediatekstien tuottamista ja analyysia 

 

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9)  

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. 
Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien 
tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen.  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti erilaisia tekstejä  

• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista ja tekstilajeista  

• varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja puhetavoista. Keskeiset sisällöt  

• tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö 
tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa  

• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista  

• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja 
oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen.  

 

ERITYISEN KOULUTUSTEHTÄVÄN MUKAISET KURSSIT 

Sanataide (ÄI10) erityisen koulutustehtävän mukainen soveltava kurssi 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii 

• tutkimaan eri tapoja, joilla kielestä tulee taidemuoto.  

• Erityisesti tässä käytetään runoutta havainnollistamaan puhutun ja kirjoitetun sanan 
voimaa.  

• Tarkastellaan runoutta sekä näkemisen että kuulemisen yhdistävänä taidemuotona. 
Tarkastellaan runoutta ja sen keinoja historiallisesti muuttuvana prosessina antiikista 
nykyaikaan.  

• Tavoitteena on sekä kehittää opiskelijan kykyä kokea runoutta eri aistien kautta että oppia 
itseilmaisua eri tyylilajisten runojen kirjoittamisen avulla.  

• Tarkoitus on myös oppia antamaan taiteen avulla hahmo omille ajatuksille ja tunteille. 

Arviointi  

• Tehdään Sanataiteen vihko, joka arvioidaan sisällöllisenä ja esteettisenä toteutuksena.  

• Lisäksi arvioidaan tuntityöskentelyn osalta opiskelijan osallistumisen aktiivisuutta erilaisten 
suullisten ja kirjallisten esitysten tekemisessä.  

• Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja suulliset tuotokset sekä aktiivinen osallistuminen.  

 

Parsifal (ÄI11) erityisen koulutustehtävän mukainen soveltava kurssi 

 

Sisältö 

Kurssi keskittyy tutkimaan Wolfram von Eschenbachin teosta Parsifal. 

Keskiaikainen kehityskertomus kuvaa ihmisen tietoisuuden kehittymisprosessin tavalla, joka avaa 
monia mielenkiintoisia psykologisia, historiallisia ja kirjallisia tulkintanäkökulmia teokseen. 
Tavoitteet 
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• on mahdollisuus tarkastella keskiajan maailmankuvaa ja ihmiskäsitystä nykyaikaa ja -
kirjallisuutta vasten.  

• teoksen teemojen ja kirjallisen tyylitavan tarkastelu.  

Arviointi 

• Tehdään Parsifal-vihko, joka arvioidaan sisällöllisenä ja esteettisenä kokonaisuutena.  

• Oppitunneilla opiskelijoiden ja opettajan väliset teosta tulkitsevat keskustelut ja 
analysointitaito arvioidaan koko kurssin ajalta.  

 

Näytelmä (ÄI12) erityisen koulutustehtävän mukainen soveltava kurssi  

 

Tavoitteet 

• Kurssin tavoitteena on kokoillan näytelmän valmistaminen. 

Arviointi  

• Kurssin arviointi koostuu näytelmäprosessin kokonaisarviosta, jossa otetaan huomioon 
opiskelijan aktiivisuus näytelmän valmistamisessa esitettävään kuntoon. Siinä arvioidaan 
sekä hänen halukkuuttaan toteuttaa omaa rooliaan näytelmän tekijänä että hänen kykyään 
edistää koko ryhmän pyrkimyksiä omien sosiaalisten taitojensa avulla.  

• Arvioidaan samalla myös prosessin aikana opiskelijassa näkyvä kehitys edellä mainittujen 
taitojen osalta. Myös itsearvioinnin taitoja kehitetään näytelmäprojektin lopuksi 
henkilökohtaisen kirjallisen itsearvioinnin ja ryhmäkeskustelun avulla.  

 

Luova kirjoittaminen (ÄI14) 

Kurssilla tutustutaan erilaisiin luovan kirjoittamisen menetelmiin ja tekstilajeihin, kuten novelliin ja 
runoon. Kehitetään omaa kirjallista ilmaisua, harjoitellaan sanataiteen ilmaisutapoja ja kokeillaan 
monipuolisesti erilaisten tekstien tuottamista sekä harjoitellaan tekstin muokkaamista, palautteen 
antamista ja prosessikirjoittamista. 

Tavoitteet 

• Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vapautuu luomaan fiktiota 

• tiedostaa proosan, lyriikan ja draaman rakenteet 

• ymmärtää kirjoittamisen kautta lisää itsestään 

• ilmaisee tunteitaan kirjoittamalla 

• löytää uusia tapoja tarkastella maailmaa 

Sisällöt 

• proosa 

• lyriikka 

• draama 
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• sarjakuva 

• henkilöhaastattelu 

• reportaasi  

5.4   Toinen kotimainen kieli  
5.4.1   Ruotsi B1-oppimäärä 
Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta. Opiskelijoita ohjataan 
kehittämään ruotsin kielen taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan. Ruotsin kielen 
opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että 
kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa.   

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia ruotsia ja käyttää taitoaan 
rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa.  Kaikkea opiskelijoiden kielitaitoa 
hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskelijoiden vapaa-
ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan asenteiden ja arvojen merkitystä ja 
kehittämään taitoaan toimia eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen 
vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa ja syventää opiskelijoissa maailmankansalaisen 
taitoja. 

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelutaitoja tunnistamalla itselleen 
sopivia tapoja oppia ruotsin kieltä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään 
kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalinnoissa vahvistetaan sukupuolten 
tasa-arvoa kannustamalla ennakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti erilaisia 
aiheita. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä 
menetelmiä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana. 
Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla tapahtuu eri 
tahdissa, mikä edellyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista. 

Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan osaksi lukio-
opiskelun kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan 
merkityksellisiä, avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu 
oppiainerajat ylittävä opiskelu kannustavat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin 
taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan. 

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet 

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija 

•  kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa 
kansallisissa, pohjoismaisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa 
ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista 

•  ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä 

•  rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana 

•  vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa kielitietoa myös 
kielirajat ylittäen 

•  kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa kieltenopiskelustrategioita 
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•  ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä kasvavat 
toimintamahdollisuudet 

•  osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta 

•  osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja 
kansainvälistymisen näkökulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskelemassaan oppimäärässä kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon (liite 1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa 
osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa omia tavoitteitaan, arvioi 
taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen. 

 

 

 

Arviointi 

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten 
erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset 
painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset 
tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä. 

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin välineenä 
käytetään Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. 
Opintojen alkuvaiheessa palautteenannossa painottuu opiskelijan taito kehittää 
kielenopiskelutaitojaan. Opintojen edetessä kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan hyödyntää 
enenevästi opiskelijan vuorovaikutus-, tulkinta- ja tuottamistaitojen tasoa määriteltäessä. 

B1-oppimäärän syventävän kurssin RUB16 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen 
tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin 
näyttöihin. Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättötodistuksen 
liitteenä. 

 

Ruotsi, B1-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja 
arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen 
kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssista 3 
lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 
4–5 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 
välineenä.Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista 
voidaan sopia yhdessä. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista 
vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain. 



 

 48 

 

1.  Minun ruotsini (RUB11) 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen 
kohteita.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. 
Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä 
erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 

 

2.  Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB12) 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen.  Harjoitellaan 
taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Kurssilla pohditaan 
eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen 
elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille. 

 

3. Kulttuuri ja mediat (RUB13) 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri 
medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin 
ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

 

4.  Monenlaiset elinympäristömme (RUB14) 

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti 
moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti 
nuorten näkökulmasta. 

 

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15) 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja 
tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. 
Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla 
harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin 
voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai 
kokonaisuus. 

 

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 
dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista 
tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 
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täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

 

7. Kestävä elämätapa (RUB17) 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten 
fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla 
jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä 
sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden 
tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.   

 

5.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä   
             
Opetuksen tavoitteet 
 
Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

•      
• kehittyy englannin kielen     käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa     

maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin     globaaleissa 
yhteisöissä 

•     ymmärtää englannin kielen     merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation 
kielenä      

•     osaa arvioida oman     osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta 
 

•     osaa suunnitella     kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja     
kansainvälistymisen näkökulmista 

•      
•     saa kokemuksia laajempien     englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja 

    käsittelystä 
•      
•     osaa suhteuttaa omaa     osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon 

B2.1 ja     arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan     edelleen. 

 

Pakolliset kurssit 
 
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen 

kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. 

Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. 

Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon 

jakamisen välineenä. 
 
Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia 

yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
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kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista 

vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain. 
 
             
1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1) 
 
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, 

analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle 

ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman 

kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä 

kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja 

kielenkäyttötarpeisiin. 
 

2. Ihminen verkostoissa (ENA2) 
 
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. 

Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. 

Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään 

ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 

Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
 

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3) 
 
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri 

tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat 

erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta. 
 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4) 
 
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista 

toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin 

keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja 

yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja 

vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 
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5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5) 
 
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla 

tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai 

mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti 

teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen 

ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
 

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6) 
 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. 

Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai 

työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä 

kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren 

elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla 

harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko 

kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus. 
 

7. Kestävä elämäntapa (ENA7) 
 
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien 

tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia 

tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, 

taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen 

huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 
 

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8) 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa 



 

 52 

dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista 

tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä 

täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 
 

5.5   Vieraat kielet, B3-oppimäärä 
 
5.6   Matematiikka 
 

Matematiikalla on merkittävä rooli yhteiskunnassamme muun muassa tieteissä, teknologiassa, taloudessa, 
yrittäjyydessä, terveydenhuollossa ja turvallisuudessa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa 
opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin. Lisäksi 
vahvistetaan opiskelijan taitoja käyttää puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä, mallintamista sekä 
ongelmanratkaisutaitoja.  
 
Opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opiskelijat työskentelevät yksin ja yhdessä. 
Opetustilanteet järjestetään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, 
oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan 
matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. 
Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan 
opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta toiseen.  
 
Matematiikan opinnoissa tutustutaan teknisten apuvälineiden käyttöön ja arvioidaan niiden tarpeellisuutta. 
Teknisiä apuvälineitä voivat olla esimerkiksi symbolisen laskennan ohjelmistot, tilasto-, taulukkolaskenta-, 
ja tekstinkäsittelyohjelmistot sekä digitaaliset tietolähteet. 
 
Arviointi 
 
Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan opiskelijan matemaattisen ajattelun ja 
itseluottamuksen kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Sillä autetaan 
opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisujen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden 
muodostamisprosessissa ja ohjataan oman työn arvioimiseen. Onnistunut palaute auttaa opiskelijaa 
huomaamaan vahvuutensa sekä sen, mitä ja miten tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää. 
 
Oppimäärän vaihtaminen 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, 
MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset 
opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja. Jos opiskelija pyytää, 
hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyestä pitkään 
oppimäärään, voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosanaa harkitaan uudelleen. 
 
Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan 
lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi.  

 
 

5.6.1   Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 
Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa 
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kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja 
yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla 
on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja 
käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja 
tilanteita. 

 
Koulukohtainen soveltava kurssi 

0. Johdatus matematiikan opiskeluun (MAY0) 

  
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus 

• oppii luottamaan kykyynsä oppia matematiikkaa 

• osaa opiskella itsenäisesti ja ottaa vastuun omasta oppimisestaan 

• vahvistaa peruslaskutaitojaan sekä päässälaskutaitojaan 

• tutustuu matematiikkaan tieteenalana ja sen merkitykseen muiden oppiaineiden 

• opiskelussa sekä jatko-opinnoissa 

• vahvistaa opiskelutaitojaan sekä kykyä lukea ja kirjoittaa matematiikkaa 

• saa hyvän pohjan ensimmäisen pakollisen kurssin suorittamiselle 
 
Keskeiset sisällöt  

• peruslaskutoimitukset, laskujärjestys 

• päässälasku 

• murtoluvut, desimaaliluvut, prosentit 

• polynomien laskutoimitukset 

• 1. asteen yhtälön ratkaiseminen 

 
Pakollinen kurssi 

 
1.  Luvut ja lukujonot (MAY1)  

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 
 

• pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

• kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskennan periaatteet 
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• vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä 

• ymmärtää lukujonon käsitteen 

• osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan 

• saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä 

• osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja niistä muodostettujen 
summien avulla 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 

•  
Keskeiset sisällöt 

• reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 

• funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

• lukujono 

• rekursiivinen lukujono 

• aritmeettinen jono ja summa 

• logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys muotoa 𝑎!=b, x ∈ℕ 

•  olevien yhtälöiden ratkaiseminen  

• geometrinen jono ja summa 

 
 

5.6.2   Matematiikan pitkä oppimäärä   
 
 
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja 
korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän 
matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä 
oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän 
käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista 
arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. 
 
 
Opetuksen tavoitteet  

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
 

• saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta 
luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa  

• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 
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arviointiin 

• ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, 
lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen 
täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 

• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  
harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, 
tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja 
tulosten yleistettävyyttä 

• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita  

• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä. 
 
Pakolliset kurssit   

2.  Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)   

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita  

• osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen lukumäärää 

• osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman  

• polynomien jakolaskua  

• osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja 
polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.  
 
Keskeiset sisällöt  

• polynomien tulo ja muotoa a+b !,n ≤ 3,𝑛 ∈ 𝑁 olevat binomikaavat  

• 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 

• 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 

• polynomifunktio 

• polynomiyhtälöitä 

• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 

 

• 3.  Geometria (MAA3) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- 
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että kolmiulotteisissa tilanteissa 

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä 
lauseita   

• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden 
ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen 
kolmion trigonometriaa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.  
 
Keskeiset sisällöt 

• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  

• sini- ja kosinilause 

• ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 
kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien 
laskeminen 
 
4.  Vektorit (MAA4)  

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 

• osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla 

• ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen 

• osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia 
vektoreiden avulla 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
 
Keskeiset sisällöt 

• vektoreiden perusominaisuudet 

• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 

• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

• yhtälöryhmän ratkaiseminen 

• suorat ja tasot avaruudessa 
 
5.  Analyyttinen geometria (MAA5) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten 
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käsitteiden välille  

• ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, 
suoria, ympyröitä ja paraabeleja  

• syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia yksinkertaisia 
itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä 
 | f(x) | = a  tai  | f(x) | = | g(x) | 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä yhtälöiden, 
yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.  
 
Keskeiset sisällöt 

• pistejoukon yhtälö  

• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

• pisteen etäisyys suorasta 
 
6.  Derivaatta (MAA6)  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia 
rationaaliepäyhtälöitä 

• omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta 

• osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat 

• osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot 

• tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja 
rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion 
derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.  
 
Keskeiset sisällöt  

• rationaaliyhtälö ja epäyhtälö 

• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  

• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 

• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
 
7.  Trigonometriset funktiot (MAA7)  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

• osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä  
sin f(x) = a  tai  sin f(x) = sin g(x) 

• osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin!x+cos!x=1 ja tanx= sinx
cosx

 

• osaa derivoida yhdistettyjä funktioita  

• osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla 

• osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden tutkimisessa ja 
trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen 
määrittämisessä sovellusongelmissa. 
 
Keskeiset sisällöt   

• suunnattu kulma ja radiaani 

• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

• yhdistetyn funktion derivaatta 

• trigonometristen funktioiden derivaatat  
 
8.  Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit 

• tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin 
liittyviä yhtälöitä 

• osaa tutkia juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla 

• osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen ja vähenemisen 
ilmiöitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimisessa ja 
juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja 
logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa. 
 
Keskeiset sisällöt 

• potenssien laskusäännöt 

• juurifunktiot ja -yhtälöt 

• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 

• logaritmifunktiot ja -yhtälöt  
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• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
 
9.  Integraalilaskenta (MAA9)  

 
 
Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii 
määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita 

• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan 

• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 

• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja 

• integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa 
sovellusongelmissa. 
 
Keskeiset sisällöt   

• integraalifunktio 

• alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

• määrätty integraali 

• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 
 
10.  Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)  

• Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita 
jakaumien tunnuslukuja 

• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin 

• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman 
odotusarvon ja soveltamaan sitä 

• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan 
normaalijakaumaa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, 
käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja 
todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla. 
 
Keskeiset sisällöt 

• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 



 

 60 

• jakauman tunnusluvut 

• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 

• kombinatoriikka  

• todennäköisyyksien laskusäännöt 

• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 

• diskreetin jakauman odotusarvo 

• normaalijakauma 
 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 
11.  Lukuteoria ja todistaminen (MAA11) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista  

• hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin  

• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla 

• syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa. 
 
Keskeiset sisällöt 

• konnektiivit ja totuusarvot 

• geometrinen todistaminen 

• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 

• induktiotodistus 

• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 

• Eukleideen algoritmi 

• alkuluvut ja Eratostheneen seula 

• aritmetiikan peruslause  

• kokonaislukujen kongruenssi 
 
12.  Algoritmit matematiikassa (MAA12) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää algoritmista ajatteluaan 
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• osaa tutkia ja selittää, kuinka algoritmit toimivat 

• ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti 

• osaa tutkia polynomien jaollisuutta ja osaa määrittää polynomin tekijät  

• osaa määrittää numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa. 

• Keskeiset sisällöt 

• iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä 

• polynomien jakoalgoritmi 

• polynomien jakoyhtälö  

• Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö  

• 13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan 

• osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita 

• täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien 

• todennäköisyysjakaumien tutkimiseen 

• osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan 

laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja 
sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä.  

 
Keskeiset sisällöt   

• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia  

• käänteisfunktio 

• kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta 

• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

• epäoleelliset integraalit 

• lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa 

 

5.6.3 Matematiikan lyhyt oppimäärä 
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Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja 
ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. 
Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä 
yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä ja monissa eri 
tieteissä. 
 
Opetuksen tavoitteet 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan 
apuvälineenä  

• saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään, oppii 
luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, 
tutkivaan ja keksivään oppimiseen 

• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan 
jatko-opinnoille 

• sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja 
mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä 

• kehittää käsitystään matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta 

• harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa 

tarjoamaa informaatiota ja arvioimaan sen luotettavuuttatutustuu matematiikan merkitykseen 
kulttuurin kehityksessä 

• osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna 

• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja 
tietolähteitä. 
 
 
Pakolliset kurssit 

• 2.  Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)  

• Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja 

• oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä 

• ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion 
käsitteet 

• vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin 
sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.  
 
Keskeiset sisällöt 
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• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 

• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

• yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 

• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 

• 3.  Geometria (MAB3)  

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista 
ominaisuuksista 

• vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan 

• osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.  

•  
 
Keskeiset sisällöt 

• kuvioiden yhdenmuotoisuus 

• suorakulmaisen kolmion trigonometria 

• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 

• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 

 

4.  Matemaattisia malleja (MAB4)  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä 
matemaattisilla malleilla 

• tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta 

• tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta  

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien 
tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien 
yhteydessä. 
 
Keskeiset sisällöt  

• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

• potenssiyhtälön ratkaiseminen 
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• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

• lukujonot matemaattisina malleina 

•  

• 5.  Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)  

• Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 

• arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita 
mallien avulla 

• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, 
käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja 
todennäköisyyslaskennassa. 

 

Keskeiset sisällöt 

• diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen 

• regression ja korrelaation käsitteet  

• havainto ja poikkeava havainto 

• ennusteiden tekeminen 

• kombinatoriikkaa  

• todennäköisyyden käsite  

• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä 
 
6.  Talousmatematiikka (MAB6)  

• Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää prosenttilaskennan taitojaan  

• ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä 

• kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun 

• vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun 

• soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa 
sovellusongelmissa. 
 
Keskeiset sisällöt  

• indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia taloudellisiin 
tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 
7.  Matemaattinen analyysi (MAB7)  

 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

• ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana 

• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 

• osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion derivaatan sekä 
suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä sovellustehtävissä. 

 

Keskeiset sisällöt 

• graafisia ja numeerisia menetelmiä  

• polynomifunktion derivaatta 

• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla välillä 
 
8.  Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8)  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan  

• osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla 
hyödyntäen teknisiä apuvälineitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, 
käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan 
määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien 
avulla sekä luottamusvälin laskemisessa. 

 
Keskeiset sisällöt  

• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet 

• toistokoe 

• binomijakauma  

• luottamusvälin käsite 
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Koulukohtainen syventävä kurssi 

 

10.  Kertauskurssi (MAB10)  

 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• kertaa pakollisten kurssien sisällöt 

• ymmärtää miten eri kursseilla opiskellut asiat liittyvät toisiinsa 

• harjaantuu ylioppilaskoetehtäviin vastaamisessa 

• vahvistaa peruslaskutaitojaan sekä päässälaskutaitojaan. 

 

5.7   Biologia  

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. 
Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana luonnontieteellisen maailmankuvan 
rakentumista. Biologian opetuksen tarkoituksena on lisäksi herättää kiinnostusta bio- ja 
ympäristötieteisiin. Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia 
mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian 
opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja 
luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä. 

 
 

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja 
vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen tuella opiskelija myös 
ymmärtää evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. 

 
 

Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva siitä, että biotieteet ovat nopeasti kehittyviä 
tiedonaloja, joiden sovelluksia, kuten geeniteknologiaa, hyödynnetään monin tavoin 
maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opetus myös ohjaa opiskelijaa ymmärtämään, 
miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

 

Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, 
tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa 
tehdään laborointeja ja työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa 
opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään yhteistyötä erityisesti terveystiedon, mutta myös 
muiden oppiaineiden kanssa. 

 
 

Opetuksen tavoitteet 
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Biologian opetuksen tavoitteena on että opiskelija  
•  kiinnostuu biologisesta tiedosta ja motivoituu biologiaa koskevien uutisten seuraamiseen  
•  saa ohjausta omien tavoitteiden asettamisessa sekä tukea ja kannustusta 

oppimisprosessin eri vaiheissa 
•  ymmärtää, mikä on biologialle tieteenalana ominaista, tuntee biologisia rakenteita ja 

prosesseja, perinnöllisyyttä sekä ymmärtää evoluution merkityksen  
•  perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiinosaa asettaa kysymyksiä 

ja tutkimusongelmia tarkasteltavista ilmiöistä 
•  suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa 
•  osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä arvioida ja esittää 

tutkimustuloksia   
•  osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja maastossa 
•  arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa 
•  käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun tukena 
•  perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla 
•  osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä 
•  arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden 

ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta. 

 
 
 

Arviointi 

Biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä 
painottaen. Arviointi ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistaan ja 
kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot, kuten 
biologian peruskäsitteiden hallinta, ja taidot, kuten ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. 
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, 
arvioida, havainnollistaa ja esittää biologista tietoa erilaisissa tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, 
vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan kyky arvioida tietoa kriittisesti. 

 
 

Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai 
yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai 
verkkosivut. 

 
 

Pakolliset kurssit 

1. Elämä ja evoluutio (BI1) 

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla 
tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana 
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luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen 
ymmärtäminen. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan  
•  käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia 

näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla  
•  tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä 

tutkitaan ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen  
•  osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä  
•  työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä 

muiden kanssa. 

 

Keskeiset sisällöt 

Biologia tieteenä 

•  elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot 
•  biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 
•  biologisen tiedon esittäminen mallien avulla 

 

Solu elämän perusyksikkönä 

•  elämän syntyvaiheet 
•  solujen rakenne ja energiatalous 
•  DNA ja geenien ilmeneminen 

 

Eliön elinkaari 

•  suvullinen ja suvuton lisääntyminen 
•  muuntelu 
•  kasvu, kehittyminen ja kuolema 

 

Evoluutio 

•  luonnonvalinta ja sopeutuminen 
•  lajien syntyminen ja häviäminen 
•  eliökunnan sukupuu 

 

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti 

 

2. Ekologia ja ympäristö (BI2) 
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Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja 
muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja 
mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin 
ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen 
ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten 
ja toimintojen periaatteet 

•  osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä 
•  ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle 
•  hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee 

menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia 
•  ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä 

oppii toimimaan niiden mukaisesti 
•  osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen 

ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen 
kehittämisprojektin. 

 
 
 

Keskeiset sisällöt 

 
 

Ekologian perusteet 

•  elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset 
•  ekosysteemien rakenne ja palautuvuus 
•  aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 
•  luonnon monimuotoisuus 
•  populaatioiden ominaisuudet 
•  lajien väliset suhteet 
•  eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys 

 
 

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

•  ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset 
•  luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat 
•  aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat 
•  paikalliset ympäristöongelmat 
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Kohti kestävää tulevaisuutta 

•  ekosysteemipalveluiden merkitys 
•  ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys 
•  toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä 

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

3. Solu ja perinnöllisyys (BI3) 

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja 
toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja 
periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat 
tutkimukset. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä 
ilmiöitä 

•  syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja 
toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin 

•  tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita 
•  arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

näkökulmasta 
•  suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. 

 

Keskeiset sisällöt 

Solu tutkimuskohteena 

•  miten soluja tutkitaan 
•  solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö 

Eliöt rakentuvat soluista 

•  biomolekyylit 
•  tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta 
•  DNA:n ja RNA:n rakenne 
•  proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely 

Solujen lisääntyminen 

•  mitoosi ja sen merkitys 
•  solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen 

Periytymisen perusteet 

•  geenit ja alleelit 
•  sukusolut ja niiden synty meioosissa 
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•  geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle 
•  mutaatiot ja mutageenit 

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla 

 
 

4. Ihmisen biologia (BI4) 

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat 
ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. 
Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia 
vastaan. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita                    
•  ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 

vaikutuksia siihen 
•  ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön 

toimintojen ohjaajana 
•  ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia 
•  osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan 
•  ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen 
•  osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää 

sen tulokset. 

 

Keskeiset sisällöt 

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely 

•  ravintoaineet ja ruoansulatus   
•  verenkiertoelimistö 
•  hengityselimistö ja hengityksen säätely 

Liikkuminen 

•  tuki- ja liikuntaelimistö 

Elintoimintojen säätely 

•  hermosto ja aistit 
•  umpirauhaset ja hormonit 
•  lämmönsäätely 
•  kemiallinen tasapaino 
•  elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismi 

Lisääntyminen 

•  hedelmöitys, raskaus ja synnytys 
•  sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus 
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•  perimän ja ympäristön merkitys 

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus 

 
5. Biologian sovellukset (BI5) 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen 
tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin 
lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen 
mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian 
erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän 
kokeen tai tutkimuksen. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa 
•  tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää 

tulevaisuutta 
•  ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa 
•  ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa 
•  ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa 
•  osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä 

kysymyksiä 
•  osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin 

tai yhdessä muiden kanssa. 

 

Keskeiset sisällöt 

Bioteknologian sovellukset ja merkitys 

•  ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien luonnonvarojen avulla 
•  bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa 

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys 

•  bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta 
•  bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen 
•  mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa 

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys 

•  geenitekniikan menetelmät 
•  genomitieto 
•  mikrobit geeniteknologiassa 

Kasvi- ja eläinjalostus 

Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus 
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Soveltava kurssi 

 

6. Biologia tieteessä (Bi6) 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää mitä on tiede. Miten tiede määritellään ja miten 
se eroaa pseudotieteestä? Kurssilla perehdytään biologian historian ja nykyisyyden saavutuksiin. 
Tutustumme tarinoihin tieteellisten läpimurtojen takana ja avaamme henkilöhistorioita. Oppilaat 
tekevät myös oman biologisen tutkimuksen. Käymme mahdollisuuksien mukaan tutustumassa 
yliopiston tutkimusryhmiin sekä kuuntelemassa luentoa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa erottaa tieteen pseudotieteestä 
•  ymmärtää tieteen tärkeyden ja merkityksen 
•  osaa kertoa tärkeistä tieteellisistä saavutuksista 
•  osaa tieteellisen tutkimuksen vaiheet 

 

Keskeiset sisällöt 

Tiede 

•  Mitä on tiede 
•  Miten tiede määritellään 

Tieteen saavutuksia 

•  Mitä kaikkea on aikoinaan tutkittu ja miten 
•  Miten tiede on kehittynyt 
•  Esimerkkejä tieteen läpimurroista 
•  Mitä tutkitaan nyt  
•  Tutkijat tieteen takana 

Tutkimus 

•  Oppilas suunnittelee ja toteuttaa oman tieteellisen tutkimuksen  
•  Tutustumme mahdollisuuksien mukaan yliopiston johonkin biologian tai lääketieteen  
•  tutkimusryhmään  
•  Käymme mahdollisuuksien mukaan kuuntelemassa yliopistolla luentoa 

 

5.8   Maantiede 

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa 
hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä 
niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa havaitsemaan muuttuvaan 
maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja näkemyksiä, ottamaan kantaa 
omassa ympäristössä, lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan 
aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus harjaannuttaa opiskelijan 
osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. 
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Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan 
vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 
monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja 
yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia ympäristö- ja 
ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun sekä tukee opiskelijan kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi 
kansalaiseksi. 

 

Nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat maantieteen 
opetuksen lähtökohta. Tutkiva lähestymistapa auttaa opiskelijaa syventämään maantieteellistä 
ajattelua sekä ymmärtämään arkiympäristössä, paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla 
tapahtuvia muutoksia. Geomedian monipuolinen käyttö tukee opiskelijaa maantieteellisen tiedon 
hankinnassa, analysoinnissa, tulkinnassa ja visuaalisessa esittämisessä. Geomedialla tarkoitetaan 
karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, suullisten 
esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä. 
Ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan rakentumista ja 
kriittistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään lähiympäristössä ja muualla maailmassa 
tapahtuvia muutoksia. Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä 
sekä verkkoympäristöjä. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää, mikä on     ominaista maantieteelle tieteenalana 
•  kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä hahmottaa maailmaa ja sen 

monimuotoisuutta 
•  ymmärtää, tulkitsee, soveltaa ja arvioi maantieteellistä tietoa sekä hyödyntää 

monipuolisesti geomediaa tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja     esittämisessä 
•  osaa havainnoida arkiympäristöjä sekä kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia 

ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita     
•  osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtumia ja niihin vaikuttavia tekijöitä     
•  osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä     

tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti, alueellisesti ja 
maailmanlaajuisesti 

•  ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja osaa pohtia mahdollisia     
ratkaisuja eriarvoisuusongelmiin     

•  ymmärtää, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, ja arvostaa kulttuurien moninaisuutta 
•  tuntee aluesuunnittelun     keinoja sekä osaa osallistua ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä     

kehittämiseen     
•  kiinnostuu maantieteellisestä tiedosta ja motivoituu seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia 

eri puolilla maailmaa 
•  osaa käyttää     maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämässä 
•  tietää, millaisissa     ammateissa ja työtehtävissä maantieteellistä osaamista tarvitaan 
•  toimii paikallisiin,     alueellisiin ja globaaleihin kysymyksiin kantaaottavana ja kestävää 

kehitystä edistävänä aktiivisena maailmankansalaisena. 
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Arviointi 

Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja 
sisältöjä painottaen. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa 
keskeisiä kohteita ovat paitsi opiskelijan tiedot ja peruskäsitteiden hallinta myös maantieteellinen 
ajattelu- ja argumentointitaito sekä tiedonprosessointitaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon 
opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää 
maantieteellistä tietoa erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maantieteessä ovat 
karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä muut geomediataidot. 

 

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai 
projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut, yksin tai yhdessä toisten 
kanssa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös opiskelijan osoittamat tiedot ja taidot koulussa 
toteutetussa osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. 

 

Pakollinen kurssi 

1. Maailma muutoksessa (GE1) 

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. 
Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja 
riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi 
käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, 
varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen 
kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan maantieteeseen ja 
maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa 

•  tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon 
vuorovaikutukseen     liittyviä riskialueita maapallolla     

•  ymmärtää, millaisia     riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät     vaikuttavat 
niihin  

•  osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden 
luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta 

•  tietää, millaisten     ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä tai niiden vaikutuksia     
lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia 
kestävän kehityksen mukaisesti     

•  osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
•  ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä 

ihmisten hyvinvointiin     
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan 

tiedonhankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa seurata ja     kriittisesti 
arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri     medioissa.      
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Keskeiset sisällöt 

Maantiede tieteenalana 

•  miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa     
•  opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja muuttuvasta     

maailmasta     
•  maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia      
•  miten maantiedettä     hyödynnetään työelämässä ja arjessa 
•  alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat ajankohtaiset uutiset 

maapallon eri alueilla     
•  maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen 

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin 
varautuminen 

Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin 
varautuminen ja sopeutuminen 

•  ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit 
•  resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous     
•  maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet 

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset 

•  inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, eriarvoisuus,     
haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus           
  

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

2. Sininen planeetta (GE2) 

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän 
rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit 
ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen 
tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia 
ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja 
arkielämässä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää     luonnonmaantieteen peruskäsitteitä     
•  osaa hankkia, analysoida,     tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa     

geomediaa hyväksi käyttäen 
•  ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä 
•  ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla     
•  ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta 

luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä     
•  ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja     ihmisten 
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arkielämässä.      

 

Keskeiset sisällöt 

Maantieteellinen ajattelu 

•  luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja 
esittäminen 

•  geomedia ja muut     luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä     
luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys 

•  ilmakehän rakenne ja tuulet          
•  sateet          
•  meriveden liikkeet 
•  sää ja sen ennustaminen 
•  ilmasto- ja     kasvillisuusvyöhykkeet 

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot 

•  endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 
•  luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 
•  arvokkaat luonnonmaisemat 

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä 

 

3. Yhteinen maailma (GE3) 

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten 
piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen 
tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan 
jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön 
yhteiskunnassa ja arkielämässä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää     ihmismaantieteen peruskäsitteitä     
•  osaa hankkia, analysoida,     tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa     

geomediaa hyväksi käyttäen 
•  osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida luonnonvarojen jaympäristön 

tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta niihin 
•  tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia 
•  osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla 
•  ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen 

merkityksen maailman tulevaisuudelle 
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•  ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten 
arkielämässä.      

 

Keskeiset sisällöt 

Maantieteellinen ajattelu 

•  ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, analysointi, arviointi ja 
esittäminen 

•  ihmismaantieteen peruskäsitteet 
•  geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät 
•  miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti 

Väestö ja asutus 

•  väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen      
•  kulttuurien moninaisuus ja     ihmisoikeuksien toteutuminen 

Alkutuotanto ja ympäristö 

•  kestävä maa-, kala- ja metsätalous 

Teollisuus ja energia 

•  raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti 

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus 

•  liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys 

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 

•  maankäyttö, keskukset ja     periferiat 
•  kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla 

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä 
 

Soveltava kurssi 

4. Maailma tänään (Ge5)                 

Kurssilla tarkastellaan maailman tapahtumia ja ajankohtaisia ongelmia, perehdytään niiden 
taustoihin ja syihin, ja pohditaan mahdollisia ratkaisuja. Kurssilla seurataan uutisointia ja luetaan 
artikkeleja aiheisiin liittyen.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käsitellä maailman ajankohtaisia ongelmia maantieteelliseltä kannalta 
•  ymmärtää aiempaa paremmin maailman tapahtumia ja niiden taustoja 
•  kehittää kielitaitoaan lukemalla uutisointeja ja artikkeleja myös englanniksi 

Keskeiset sisällöt 

•  median ajankohtaiset aiheet, 
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•  keskustelu- ja analyysitehtävät uutisaiheista 

 

5.9   Fysiikka 

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan 
kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan 
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat 
kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. 
Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden 
koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien teknologisten ratkaisujen 
kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa 
opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. 

 

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja opiskelija 
ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat kokemukset, 
uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa 
johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä 
todellisuudesta. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen 
käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. 
Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten 
tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. 

 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri 
muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja 
luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää 
työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan 
opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin 
kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan 
työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

 

Opetuksen tavoitteet     

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, 
oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa 

•  saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

•  osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen 
tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 

•  osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa 
•  osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko 

tutkimusprosessia 
•  osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä ilmiöiden 

kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen 
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•  osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan tietojensa avulla 
•  osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla 
•  jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden 

avulla 
•  ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa 
•  osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 

 

Arviointi     

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat 
opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen 
perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja 
taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten 
selittämällä, graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten, 
kuten vihkotekstien, työselostusten ja käsitekarttojen lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri 
vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja 
tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon 
hankinnan ja käsittelyn taidot. 

 
 
Pakollinen kurssi 

1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua 
kohtaan 

•  ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen 
kytkeytyvän mallintamisen kautta 

•  osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 
•  tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää 

käsitystään luonnon perusrakenteista 
•  osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän ilmiöissä 
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 
•  tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä 

aineen rakenteeseen 
•  voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt 
•  tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa 
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•  tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 

2.  Lämpö (FY2) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä 
•  syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä 
•  kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon. 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden 
rakentamisessa 

•  lämpö ja lämpötila 
•  kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine 
•  kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 
•  mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde 
•  energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta 
•  tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 

 

3.  Sähkö (FY3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden käyttämisessä 
•  osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin perusmittauksia 
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa 
•  sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki 
•  yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait 
•  sähköteho ja Joulen laki 
•  kondensaattori, diodi ja LED komponentteina 
•  sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä 
•  sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen 
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4.  Voima ja liike (FY4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa 
•  osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä 
•  harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle 
•  vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike 
•  Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus 
•  etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus 
•  liikeyhtälö 
•  momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa 
•  liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset 
•  liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki 
•  mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet 

 

5.  Jaksollinen liike ja aallot (FY5) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, 
ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä 
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 
•  tasainen ympyräliike 
•  gravitaatiovuorovaikutus 
•  harmoninen voima ja värähdysliike 
•  aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 
•  aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot 
•  ääni aaltoliikeilmiönä 
•  mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 
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6.  Sähkömagnetismi (FY6) 

 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen 
elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa 
•  harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri 

tietolähteiden argumentointia. 

 
 

Keskeiset sisällöt 

•  fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa 
•  magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä 
•  varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä 
•  sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki 
•  generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla 
•  sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja 

diffraktio 
•  tutkimuksen tai ongelmanratkaisun prosessin jäsennetty kuvaaminen 

 
 
 

7.  Aine ja säteily (FY7) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden rakennetta selittävänä 
tieteenä. 

    

Keskeiset sisällöt 

•  näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen 
•  energian kvantittuminen 
•  sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit 
•  aaltohiukkasdualismi 
•  atomiytimen rakenne 
•  ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi 
•  radioaktiivisuus ja hajoamislaki 
•  säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö 
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•  tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi 

 
 
 

5.10   Kemia  

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan 
kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen 
sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. 
Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla 
aloilla. Opetuksessa sovelletaan kemiaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös 
opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa kemian 
merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien  ratkaisujen 
kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa 
opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristöstä. Kemian opetus tukee 
opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden 
makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogisen kokonaisuuden. 

 

Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja 
selittämiseen sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian 
merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 
tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden 
ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen 
välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. Kemian opetuksen lähtökohtana on 
elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri 
muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja 
luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää 
työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian 
opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin 
kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja 
työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

 
 

Opetuksen tavoitteet 

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa ohjausta kemian osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden asettamisessa, 
oppimishaasteiden kohtaamisessa ja kemian opiskelustrategioiden soveltamisessa 

•  saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa tilanteissa, kuten 
luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

•  osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen 
tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 

•  osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti ja yhteistyössämuiden 
kanssa 

•  osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja koko 
tutkimusprosessia 
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•  osaa käyttää erilaisia malleja ilmiöiden kuvaamisessa ja selittämisessä sekä ennusteiden 
tekemisessä 

•  osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti kemian tietojensa avulla 
•  osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia kemialle ominaisilla tavoilla 
•  jäsentää käsitystään jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 

ilmiöistä kemian käsitteiden avulla 
•  ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja 

tuottaa tietoa 
•  osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

kannalta. 

 
 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu kemian yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja 
keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat 
opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan kemian osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen 
perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja 
taitojen havainnointiin. Kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja soveltamista voidaan osoittaa eri 
tavoin. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten 
muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot 
sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 

 
 

Pakollinen kurssi 

1. Kemiaa kaikkialla (KE1) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua 
kohtaan 

•  kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun 
•  osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja 

ympäristön ilmiöissä 
•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa 

huomioon työturvallisuusnäkökohdat 
•  osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista 

järjestelmää ja tietolähteitä. 

 
 

Keskeiset sisällöt 

•  kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 
•  atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 
•  alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 



 

 86 

•  aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja 
poolisuuden avulla 

•  kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana 
•  turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, 

havainnointi ja johtopäätösten tekeminen 

 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään 
ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä 

•  ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän 
mallintamisen kautta 

•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 
•  orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden 

mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla 
•  avaruusrakenne ja isomeria 
•  orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 
•  ainemäärä ja pitoisuus 
•  työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus 
•  aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia 

 

3. Reaktiot ja energia (KE3) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, 
yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä ilmiöitä 
•  ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa. 

Keskeiset sisällöt 

•  kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta 
•  kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen 
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•  epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia 
•  aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen 

käsittely 
•  energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki 
•  kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö 
•  reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten 

käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 

 

4. Materiaalit ja teknologia (KE4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä 

•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä 
•  harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri 

tietolähteiden argumentointia 
•  osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. 

Keskeiset sisällöt 

•  kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa 
•  metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari 
•  atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten 

ominaisuuksien selittäjänä 
•  hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot 
•  sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja 

elektrolyysi 
•  kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen 
•  tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu 
•  yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 

 

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen 
elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen tasapainoon liittyviä 
ilmiöitä 

•  osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon 
kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä. 

Keskeiset sisällöt 

•  kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
•  kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä 
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•  homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen 
•  happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset 
•  tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
•  homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely 
•  tutkimustulosten ja -prosessin arviointi 

Koulukohtainen soveltava kurssi 

6. Epäorgaanisen kemian laboratoriokurssi Suolat (KE6) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen suoloihin liittyviä ilmiöitä ja tuntee keskeisiä 
laboratorion työmenetelmiä. 

•  tuntee luonnon, arkielämän  ja teknologian kannalta keskeisiä epäorgaanisen kemian 
yhdisteitä ja niiden reaktioita. 

•  osaa dokumentoida tekemänsä tutkimukset ja tulkita tutkimustuloksia. 

 
 

Keskeiset sisällöt 

•  laboratorion perusmenetelmät ja työturvallisuus 
•  suolojen rakenne ja fysikaaliset ominaisuudet 
•  suolojen kemialliset ominaisuudet ja keskeiset reaktiot 
•  vahvat hapot ja emäkset 
•  neutraloituminen ja suolojen muodostuminen 
•  työselostusten laatiminen 

 
  

5.11   Filosofia 

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen 
kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia 
jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa 
punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän 
luonteensa ansiosta filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti 
kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä 
oppimisen ja ajattelun valmiuksia. 

 

Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja merkityksiä koskevia 
kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mitä 
merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Filosofian opiskelu opettaa 
hahmottamaan laajoja käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri 
tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan. 

 

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. 
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Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten näkemysten muodostamista ja kykyä 
osallistua järkiperäiseen keskusteluun. Kun opiskelijat paneutuvat filosofisiin kysymyksiin, joihin ei 
ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään 
sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten 
pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin 
mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua 
aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi. 

Opetuksen tavoitteet 

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja filosofian 
perinteessä ja ajankohtaisiin kysymyksiin sovellettuina 

•  osaa käsitteellisesti eritellä, jäsentää ja arvioida informaatiota, erityisesti erilaisia väitteitä, 
niiden merkityksiä ja perusteluja 

•  hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja oppii sitä kautta luottamaan 
omaan ajatteluunsa sekä arvioimaan sitä kriittisesti ja pohtimaan sen rajoja eri 
tieteenaloilla ja arkielämässä 

•  oppii pohtimaan ja jäsentämään käsitteellisesti laajoja kokonaisuuksia sekä ajattelemaan ja 
toimimaan arvostelukykyisesti niin eettisissä kysymyksissä kuin muillakin elämänalueilla 
myös informaation ollessa epävarmaa ja ristiriitaista.  

Arviointi 

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn 
ilmaista filosofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problematisoida 
informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä rakennetta sekä esittää asiasta perusteltu 
arvostelma. Arvioinnin tulee tukea ja kehittää opiskelijan taitoa arvioida omaa ajatteluaan ja 
rohkaista opiskelijoita oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Kurssien arvioinnissa 
käytetään monipuolisia menetelmiä, ja filosofian yleisten tavoitteiden saavuttamista arvioidaan 
kurssikohtaisten tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen kautta. 

Pakolliset kurssit 

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla 
filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin 

•  oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille 
mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta 
ja arvioimaan niiden pätevyyttä 

•  tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten 
oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä sekä 
ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä 

•  perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin 
erotteluihin 

•  tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia 
tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa. 
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Keskeiset sisällöt 

•  mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian 
perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna 

•  johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen 
suullisesti ja kirjallisesti 

•  keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus ja 
välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja subjektiivinen 

•  tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero 
•  tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan, koetellaan 

ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa 

2.  Etiikka (FI2) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä 
ympäristöfilosofian perusteisiin 

•  hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa 
perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta 

•  osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen 
käsitteistön avulla 

•  osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja 
johdonmukaista argumentaatiota 

•  osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia 
ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein. 

Keskeiset sisällöt   

•  moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, 
oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet 

•  moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin 
järjestelmiin, moraalinen relativismi 

•  filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä 
elämäntavasta 

•  etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 
•  eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä 

 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

3.  Yhteiskuntafilosofia (FI3) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin 
yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon 

•  oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan 
jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen 
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•  oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen 
ja instituutioiden toiminnassa 

•  oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista 
ja oikeutusta 

•  osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 

Keskeiset sisällöt 

•  yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo ja oikeuttaminen: 
yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat 

•  oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen 
•  vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja kilpailijat, anarkismi 
•  työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja omistamisen 

oikeuttaminen 
•  poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus; 

konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma 
•  yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen 

vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä 
holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina ongelmina 

•  ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, 
informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

 

4.  Tieto, tiede ja todellisuus (FI4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden 
rakenteesta 

•  osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä 
•  osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta 
•  osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta 

todellisuuteen 
•  oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion 

oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt 

o metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia käsityksiä metafysiikan 
luonteesta ja todellisuuden perusrakenteesta 

o olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen 
ja välttämätön, reaalinen ja virtuaalinen 

o todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen 
o totuuden luonne ja totuusteoriat 
o tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen 
o tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteellinen päättely; ilmiön, 

tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde 
o selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: 

tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta 
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5.12   Psykologia 

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja 
ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon 
ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä 
ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten 
ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja 
toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. 
Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia. 

 

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen 
soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, 
kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja 
sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. 

 

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa opetuksessa 
käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen 
ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä 
tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen 
ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu 
psyykkisten, biologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutukseen 

•  hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja 
sekä tuntee psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen 
tiedon ja tutkimusmenetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia 

•  ymmärtää psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa 
soveltaa tietojaan myös psykologisten tutkimusten arviointiin 

•  ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan arkielämään, 
elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja 
hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja 
vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen 

•  osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan tiedon 
luotettavuutta ja pätevyyttä 

•  osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittävien aiheiden ja ilmiöiden erittelyyn 
•  osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen 

edistämiseen. 

 

Arviointi   

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn 



 

 93 

soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon 
muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija 
osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja 
soveltamaan oppimaansa tietoa. Arviointi kohdistuu sekä oppiaineen yleisten että kurssikohtaisten 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Pakollinen kurssi       

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen 
ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä 

•  tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, 
sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä 
kuvaavien käsitteiden avulla 

•  perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa 
opiskeluaan sen pohjalta 

•  osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä 
tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita 

•  ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa tieteellisen ajattelun 
peruspiirteitä. 

 

Keskeiset sisällöt 

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

•  ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta 
•  perustietoa tunteista ja motivaatiosta 
•  kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa 

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

•  perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta 
•  esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä 
•  Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, 

riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai rakkaus 

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista 

•  oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta 
•  tehokkaat opiskelumenetelmät 
•  motivaatio ja oppiminen 

Psykologisen tiedon muodostuminen 

•  psykologian tutkimuskohteet 
•  arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero 
•  esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

2. Kehittyvä ihminen (PS2) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita 
•  osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta 
•  perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä 

osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana 
•  perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja 

tutkimustietoon 
•  tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön 

psyykkiseen kehitykseen 
•  osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten 

ymmärtämiseen. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kehityksen tutkiminen 

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa 

•  fyysis-motorinen kehitys 
•  kognitiivinen kehitys 
•  emotionaalinen kehitys 
•  psykososiaalinen kehitys 
•  minuuden ja minäkäsityksen kehitys  

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet 

•  ajattelun kehitys 
•  identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen identiteetti 
•  sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen 
•  toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta 

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana 

•  elämänkaaren käsite 
•  kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus 
•  jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria 

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät 

•  hermoston kypsyminen 
•  aivojen muovautuminen elämänkulun aikana 
•  perimän ja ympäristön vuorovaikutus 
•  varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet 
•  sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä 
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3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS3) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä 
kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen 

•  perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin 
sekä yhteen korkeamman kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, 
ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot 

•  perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä 
•  ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä psyykkisiin 

toimintoihin. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä 
•  kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta 
•  kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä 
•  havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina sekä niiden 

biologinen perusta 
•  jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi 

kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus 

 

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, miten näitä 
aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti 

•  osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten tekijöiden 
vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta 

•  osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille 
•  tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen tasapainon 

ylläpitämisen keinoja 
•  osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon valossa ja saa 

perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja 
•  ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia 

tekijöitä 
•  tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää mielenterveyden 

ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden 
•  syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.  
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Keskeiset sisällöt 

•  tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta 
•  tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena 
•  tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus 
•  tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä 
•  psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 
•  uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä 
•  stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot 
•  keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito 
•  mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä 
•  sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille 

 
 

5.  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden 
•  tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, 

persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit 
•  tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa 
•  tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen 
•  syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja 

persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta 
•  osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja kulttuurin 

vuorovaikutuksen tuloksena 
•  osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa erilaisuuden 

ymmärtämiseen. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  persoonallisuuden määrittely 
•  persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus 
•  vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen mallia tai 

näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, 
temperamenttiteoria tai piirreteoria 

•  yksilöllisten erojen tutkiminen 
•  tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa 

verkostoissa 
•  kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen toimintaan 

5.13 Historia 
 

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman aikansa 
maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa 
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näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena 
historia syventää yksilöllistä, kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee 
opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi. 

Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenalana. Huomiota kiinnitetään historiallisen 
tiedon rakentumisen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden kriittiseen arviointiin sekä ilmiöiden 
moniperspektiiviseen selittämiseen. Historian opiskelu kehittää kykyä hankkia tietoa, erottaa 
oleellinen tieto epäolennaisesta ja käsitellä laajoja tietokokonaisuuksia. Erityisenä tarkastelun 
kohteena ovat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väliset riippuvuussuhteet sekä 
historian tiedon tulkinnallisuus ja sen käyttö yhteiskunnassa. Historian keskeisiä käsitteitä ovat 
aika, muutos, jatkuvuus, syy- ja seuraussuhteet sekä historiallinen empatia. 

Historian opetuksessa tarkastellaan nykyisyyteen johtanutta kehitystä, ihmisen ja ympäristön 
välistä suhdetta sekä kulttuurin, vallankäytön ja talouden vuorovaikutusta. Perehdytään yksilön 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin toimijana sekä pohditaan yksilöiden ja väestöryhmien toiminnan 
taustatekijöitä ja motiiveja historiallisissa konteksteissaan. Opetuksessa korostetaan 
ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä demokratian ja kansainvälisen 
yhteistyön mahdollisuuksia oman aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Suomen 
historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten. 

Steiner (1976) painotti ideaalien ja ihanteiden ymmärtämistä historiaa liikuttavina voimina. Lukion 
historian opetuksessa tiedon luonne painottuu historian ymmärtämiseen. Historian opetuksella 
tuetaan ajattelun liikkuvuutta ja elävyyttä. Sen avulla toteutuu elävä ajattelu, jota alaluokkien 
kuvallinen ja myyttinen ajattelu on kypsyttänyt. Wileniuksen (2015) mukaan Steinerin käsite ”elävä 
ajattelu” ei ole fraasi, vaan se tarkoittaa, että pystyy tarkastelemaan historian, kulttuurin ja luonnon 
ilmiöitä monipuolisesti, usealta eri näkökannalta. 

Historian opetuksella luodaan keskeinen osa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää 
oman aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden 
ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien 
tuntemusta edistävänä oppiaineena historia tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja erilaisuutta 
ymmärtäviksi yhteiskunnan jäseniksi. Opiskelija oppii ymmärtämään itseään aktiivisena 
osanottajana ihmiskunnan historiassa. 

Historian opiskelu kehittää opiskelijan kykyä erottaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja omaksua 
laajoja tietokokonaisuuksia. Opiskelija saa valmiuksia nykypäivän ongelmien ja ilmiöiden 
analysointiin sekä tulevaisuuden ennakointiin. Lähdekritiikki edistää myös opiskelijan kriittistä 
medialukutaito. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Opetuksen tavoitteet 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee historian laaja-alaisuuden ja ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja 
niiden monimuotoisuutta 

• hallitsee Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset prosessit 
taustoineen ja seurauksineen sekä osaa arvioida niiden merkitystä 

• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, 
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon ja syventämään 
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historiatietoisuuttaan 

• pystyy muodostamaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa arvostavan 
maailmankuvan sekä osaa toimia niitä edistävänä vastuullisena kansalaisena 

• osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa monipuolisesti kunkin ajan 
omista lähtökohdista 

• pystyy rakentamaan menneisyyttä koskevaa tietoa tarkoituksenmukaisia lähteitä käyttäen, 
arvioimaan sitä kriittisesti sekä ymmärtämään sen monitulkintaisuuden ja suhteellisuuden 

• osaa käyttää historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisessa ja arvioida 
kriittisesti historian käyttöä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinona sekä muissa 
yhteyksissä 

• osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tulevaisuuden kulttuuristen, 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä 
vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja. 

Opetuksen tavoitteet 

 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee historian laaja-alaisuuden ja saa aineksia ymmärtää kulttuurin erilaisia 
ilmenemismuotoja ja niiden monimuotoisuutta 

• hallitsee Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset prosessit 
taustoineen ja seurauksineen sekä osaa arvioida niiden merkitystä 

• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana, 
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon ja syventämään 
historiatietoisuuttaan 

• saa aineksia ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan 
luomiseen sekä toimintaan niitä edistävänä vastuullisena kansalaisena 

• osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja ihmisten toimintaa monipuolisesti kunkin ajan 
omista lähtökohdista 

• pystyy rakentamaan menneisyyttä koskevaa tietoa tarkoituksenmukaisia lähteitä käyttäen, 
arvioimaan sitä kriittisesti sekä ymmärtämään sen monitulkintaisuuden ja suhteellisuuden 

• osaa käyttää historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisen välineenä sekä 
arvioida kriittisesti historian julkista käyttöä 

• osaa soveltaa historian osaamistaan nykypäivän ja tulevaisuuden kulttuuristen, 
yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä 
vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. 

•  

 

Arviointi 

 

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle ominaisten tietojen ja taitojen hallinta 
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sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Arviointi on jatkuvaa ja sen tarkoituksena on 
tukea oppimista ja edistää opiskelijan valmiuksia rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä 
kokonaisuuksia, erotella olennaista ja epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä 
sekä arvioida historian ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä kriittisesti. Kurssin arviointi perustuu 
jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön (esim. tuntiaktiivisuus, suulliset työs, kirjalliset 
kuten vihkotyöt ja koe) sekä opiskelijan kykyyn soveltaa opittua käytännössä, kuten taitoon käyttää 
historiallista tietoa perustellun mielipiteen muodostamisen välineenä ja valmiuksiin arvioida 
kriittisesti historian tulkintoja ja käyttöä. 

 
 

Valtakunnalliset pakolliset kurssit 

 

1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI1) (10.lk) 

 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja 
globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä 
historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-
taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan 
maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen 
lähdeaineiston hyödyntämistä. Kurssilla korostetaan esihistorian, muinaisten korkeakulttuurien ja 
antiikin Kreikan sisältöalueita. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen riippuvuussuhteen ja haasteet osana 
kestävää tulevaisuutta 

• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden 
järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit 

• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä 
riippuvuussuhteita ja haasteita 

• osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä ihmisten 
elinolojen muokkaajana 

• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen 
monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa. 

 

Keskeiset sisällöt 

 

Historia tieteenalana 

• historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden käyttö 
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Pyyntikulttuureista korkeakulttuureihin ja kauppavaltioihin 

• maanviljely, työnjako ja kulttuurin synty 

• suurten jokilaaksojen kulttuurit 

• Välimeren talousalue ja yhteiskunnat antiikin aikana 

Keskiajan talous ja yhteiskunta 

• feodaaliyhteiskunta 

• keskiajan väestö, kauppa ja kaupunki 

Maailmantalouden syntyminen 

• löytöretkien edellytykset ja seuraukset yhteiskunnille 

• kolonialismi ja globaalin talouden ensiaskeleet 

Teollistumisen edellytykset sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset 

• modernin tieteen ja teknologian kehitys, tuottavuuden kasvu ja elintason nousu 

• muutokset sukupuolten asemassa ja työjaossa 

• muuttoliikkeet ja ympäristövaikutukset 

Modernin kulutusyhteiskunnan kehitys ja talouskasvun rajat 

• laajeneva hyvinvointi ja palveluyhteiskunnan synty 

• väestöllinen muuntuminen ja sen yhteiskunnalliset edellytykset ja vaikutukset 

• 2000-luvun verkottuva maailma 

 

2. Kansainväliset suhteet (HI2) 

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-
luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten 
ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, 
tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla 
syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. Lisäksi luodaan 
kokonaiskuva maailmanhistoriasta. Keskitytään ymmärtämään suuria asiayhteyksiä. Tutkitaan 
erilaisia pitkiä ajanjaksoja käsittäviä näkökulmia. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset 
selitysmallit 

• osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää 
propagandaa eri aikoina 

• osaa eritellä aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen merkityksen kansainvälisten 
suhteiden historiassa sekä pystyy arvioimaan niiden vaikutusta nykypäivään ja 
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tulevaisuuteen 

• osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen syitä ja 
vaikutuksia 

• seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti ajankohtaisia kansainvälisiä 
kysymyksiä sekä pystyy arvioimaan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. 

 

Keskeiset sisällöt 

 

Kansainvälisen politiikan perusteet 

• historian käyttö politiikan välineenä 

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika 

• imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen politiikkaan ja 
yhteiskuntiin 

• ensimmäisen maailmansodan seuraukset 

• demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa 

• ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat 

• toinen maailmansota seurauksineen 

Jakautunut maailma 

• kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot 

• dekolonisaation merkitys ja vaikutukset 

• kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset 

Keskinäisriippuvuuksien maailma 

• Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot 

• maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet 

• YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat 

 

3. Itsenäisen Suomen historia (HI3) 

Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja 
kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun 
kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät 
kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja 
kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin 
tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muotoutumisen kehityskulkuja sekä osaa 
pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia 

• hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ja 
niiden merkityksen 1860-luvulta nykypäivään 

• osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja 
maailmanpoliittiseen taustaan 

• ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurielämän sekä aatteellisen ja valtiollisen elämän 
ilmiöiden keskinäisen riippuvuuden ennen ja nykyään 

• pystyy arvioimaan Suomen historiasta tehtyjä tulkintoja ja niiden taustalla olevia vaikuttimia 
historiallisessa kontekstissaan 

• osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja 
niihin liitettyjä mielikuvia sekä niiden vaikutusta nykypäivän Suomeen. 

 

Keskeiset sisällöt 

Miten Suomesta tuli Suomi? 

• Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi 

• kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900-lukujen taitteessa 
Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet 

• itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa 

• sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika 

Suomi kansainvälisissä konflikteissa 

• turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa 

• Suomi toisessa maailmansodassa 

• Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän sodan aikana ja sen 
jälkeen 

Kohti nykyistä Suomea 

• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 

• kulttuuri, tiede ja osaaminen 

• kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4) 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä 
myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla 
perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. 
Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja 
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arkielämä. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin 
vaikuttaneita tekijöitä 

• osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia 

• osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään 
maailmaan 

• kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään 
kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen 

• osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota. 

 

Keskeiset sisällöt 

Antiikin kulttuuripiiri 

• kulttuurit ja elämäntavat 

• tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty 

Keskiajan kulttuuri 

• keskiaikainen maailmankuva 

• uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus 

Uuden ajan murros 

• renessanssi ja tiedon vallankumous 

• reformaation merkitys 

• itsevaltiuden ajan kulttuuri 

Valistuksen aikakausi 

• luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys 

• valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset 

• ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen 

Aatteiden ja teollistumisen aika 

• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 

• tiede uskonnon haastajana 

• porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset 

Monimuotoinen nykyaika 

• massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen 

• kulttuurin globalisoituminen 
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• sukupuoliroolien murros 

• tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

 

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5) 

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. 
Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden 
väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian 
eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin 
tutkimusmenetelmiin. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee suomalaista kulttuuriperintöä 

• hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren alueeseen 

• kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee 
kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta 

• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen 

• osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin. 

 

Keskeiset sisällöt 

Suomen alue ennen ristiretkiä 

• tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 

• rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi 

Keskiaika 

• Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 

• kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 

• yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

Uusi aika 

• reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 

• Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 

• sääty- ja maatalousyhteiskunta 

• kehittyvä talous Ruotsista Venäjän osaksi 

• Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla 

• Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty 

• kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide 
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6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI6) 

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä 
tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien 
rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla 
tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja 
vuorovaikutusta historian eri aikoina. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa maailma 
kulttuurialueisiin 

• tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja 
sosiaalisissa suhteissa 

• ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen kehityksen sekä sen arvojen ja 
elämäntapojen moninaisuuden ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden 
kulttuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä 

• osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä 
kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä 

• osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy 
erittelemään sille annettuja merkityksiä 

• osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä sekä eri kulttuureihin 
liitettyjä stereotypioita. 

 

Keskeiset sisällöt 

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet 

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 

• Amerikan alkuperäiskulttuurit 

• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 

• Aasian kulttuurit 

• Afrikan kulttuurit 

• arktiset kulttuurit 

• Latinalaisen Amerikan kulttuurit 

• Lähi-idän kulttuurit 

 

Historian soveltavat kurssit 

HI7 Keskiajan kulttuurihistoria   
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Keskiaika on tullut muotiin populaarikulttuurissa ja aikakauden tutkimus on lisääntynyt viime 
vuosina myös Suomessa. Euroopan keskiaikaa (n. 500-1500) tarkastellaan laajasti aate- ja 
oppihistorian, taidehistorian ja tapakulttuurin näkökulmasta. Kurssin tarkoituksena on tukea 
pakollisten historian kurssien HI1 ja HI2 sisältöjä. Keskeisiä aiheita ovat esimerkiksi seuraavat: 
Antiikin perinnön merkitys keskiajan kulttuurille, arabikulttuuri, Bysantti, kristinusko Euroopan 
muovaajana sekä keskiajan kulttuurin merkitys myöhemmille aikakausille.  Erityisesti 
syvennytään ritarikuntiin ja -kulttuuriin, ristiretkien aikaan eurooppalaisen ja arabikulttuurin 
kohtaamisen kautta, eurooppalaisen kulttuurialueen “ulkopuolisiin”; viikinkeihin, arabeihin ja 
juutalaisiin. noitavainot, rutto, tapakulttuuri, nainen, kristillisen kirkon vaikutukseen kulttuurissa. 
Käsitellään myös aikakautta Suomen historian kautta. Sisältöjä tarkastellaan myös Suomen 
keskiajan näkökulmasta. Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen tai samanaikaisesti Parsifal-
kurssin kanssa. Kurssilla tutustutaan erilaisiin historiallisiin lähteisiin ja syvennetään 
historiataitojen käyttöä ja tuntemusta. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä 
kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä 

• osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy 
erittelemään sille annettuja merkityksiä 

• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä 
riippuvuussuhteita ja haasteita 

• tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan kulttuuriin 
vaikuttaneita tekijöitä 

• osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien maailmankuvia 

• osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia ympäröivään 
maailmaan 

• kykenee analysoimaan kulttuuria sen historiallisessa kontekstissa sekä ymmärtämään 
kulttuurin ja politiikan keskinäisen vuorovaikutuksen 

• osaa arvioida kriittisesti tieteen ja muuttuvan informaation merkitystä ihmisten elinolojen 
muokkaajana 

• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen 
monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa. 

 

•  

Keskeiset sisällöt 

• Muslimien ja viikinkien vaikutus keskiajan Euroopassa 

• Luostareiden merkitys yhteiskunnan eri osa-alueilla 

• 1300-luvun renessanssi 

• Keskiajan kirkko  
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• Ristiretkien perimmäinen tarkoitus ja vaikutukset 

• islamin leviäminen ja arabit antiikin kulttuurin säilyttäjinä. Kulttuurien kohtaaminen. 

• teollistumisen varhaiset vaiheet 

• Tieteiden synty ja siirtyminen antiikista keskiajalle 

• Keskiajan yhteiskuntajärjestelmä 

 

· 

 

HI8 Maailmantilanne nyt 

Historian soveltava kurssi 

 

Kurssilla syvennetään 1900-luvun ja 2000-luvun historiallisten tapahtumien tuntemusta ja syvennytään 
ajankohtaisten konfliktien ja tapahtumien taustoihin. Kurssilla tarkemmin käsiteltävät konfliktit ja 
työtavat valitaan yhdessä opiskelijoiden ajankohdan kotimaisten ja kansainvälisten ilmiöiden 
pohjalta. Opiskelussa hyödynnetään kirjallisia ja kuvallisia lähteitä sekä erilaisia tietokantoja ja 
keskitytään lähde- ja mediakritiikin harjoitteluun. Kurssi suositellaan tehtäväksi pakollisten ja 
syventävien kurssien jälkeen. Kurssilla tutustutaan myös syvällisemmin kansainvälisen politiikan 
käsitteisiin ja teorioihin. Erityisesti syvennytään diplomatiaan, kansainväliseen yhteistyöhön ja 
kansalaisvaikuttamiseen konfliktien purkamisessa ja estämisessä.  

 

Kurssin tavoitteet 

• tuntee sotilaspoliittisten kriisien ja konfliktien tutkimuksen peruskäsitteitä ja selitysmalleja 

• ymmärtää tarkasteltavan konfliktin historiallisen kehityksen ja syntymekaniikkaa 

• ymmärtää konfliktien kytköksiä kulttuuriin, yhteiskuntarakenteeseen, talouselämään ja 
luonnonmaantieteeseen sekä kansainvälisiin suhteisiin 

• oppii kansainvälisen politiikan tutkimusalan perusasioita 

• ymmärtää lähde- ja mediakritiikin merkityksen tutkimustyössä 

• oppii hyödyntämään tietotekniikan mahdollisuuksia tutkimustyössä ja tutkimustulosten 
esittämisessä. 

 

KURSSIN KESKEISET SISÄLLÖT: 

• Sotilaspoliittisten kriisien dynamiikka 

• eurooppalainen integraatio 

• Yhdysvaltojen ja Venäjän lähihistoria  

• ajankohtaiset suurvaltasuhteet. 

• miksi soditaan? - teoriat ja selitysmallit 
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• Tutkimustyöhön perehdyttäminen 

• tiedon hakeminen 

• merkittävien lähteiden esittely 

• lähdekritiikki ja sen merkitys 

• tutkimusprosessin perusasiat 

 

• HI 9 Kulttuurihistorian leirikoulu (12.lk) 

 

Yleensä yhden viikon pituinen maksullinen leirikoulu kulttuurihistoriallisesti merkityksellisessä 
kohteessa. Steinerkoulun kansainvälinen opetussuunnitelma (2004) mainitsee yhden 
esimerkkikohteen eli Italian. Matkalla on oleellista saada nuoret tekemään itse jotakin, esim. 
piirtämään näkemiään rakennuksia tai osallistumaan johonkin pieneen sosiaaliseen projektiin, jotta 
vältetään pelkkinä taiteen turistikuluttajina oleminen. Matkan teemana voi olla 
kulttuurihistoriallisesti merkittävän matkakohteen historiaan tutustuminen, tai kulttuurillisesti sopiva 
 sosiaalinen projekti.  Opiskelijat osallistuvat matkan suunnitteluun. Matkaan liittyy kuvataiteen 
arkkitehtuurikurssi. Kulttuurimatka laajentaa nuoren maailmankuvaa saaden uusia kokemuksia ja 
osaltaan auttaa kasvamaan sivistyneeksi, itsenäiseksi ja avarakatseiseksi yksilöksi. Matkaa ennen 
jokainen opiskelija tekee esitelmiä matkan kohteeseen liittyvistä aiheista ja esittelee työnsä 
matkalla. Esitelmien lisäksi osa kurssin suoritusta on itsenäisesti työstettävä matkapäiväkirja, 
jossa opiskelija tuo esille omia ajatuksiaan matkasta ja tekee matkalla annettuja tehtäviä. Matkalle 
lähtemisen ehtona on 50 suoritettua kurssia ennen matkan varaamista, sekä säännöllinen 
koulunkäynti ennen matkaa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin aikana opiskelija 

• tutustuu vieraaseen kulttuuriin, sen tapoihin ja historiaan 

• oppii ymmärtämään miten jonkin alueen taide, talousjärjestelmät ja yhteiskunnan rakenteet 
muodostuvat 

• oppii käytännössä ymmärtämään ja näkemään yhteyksiä lukion aikana oppimiensa 
asioiden välillä 

 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen läsnäolo 
kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen. 

  

5.14   Yhteiskuntaoppi    

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa 
hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi 
kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta 
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ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. 
Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.  

 

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, 
arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa 
talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja 
maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten 
monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan sekä 
keskustelu- ja argumentointitaitoihin.  

 

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-
arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen 
kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena 
• tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen 

yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön 
• hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja talouselämän perusteet ja 

toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin 
• pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja 

erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen 
• tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, 

valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja 
vastuullisena kansalaisena 

• pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä 
myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti 
sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota 

• osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista 
yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä  

• osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla 
yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten 
päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien 
kannalta.  

 

Arviointi 

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten tietojen, taitojen 
ja toimintatapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin 
aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä 
ja suuria kokonaisuuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja niiden 
merkitystä.  
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Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota kiinnitetään 
opiskelijan tiedonhankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä 
taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, 
numeerista ja graafista informaatiota. 

 

Pakolliset kurssit 

1. Suomalainen yhteiskunta (YH1) (12. lk) 

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi 
keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian 
käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan 
perusrakenteiden kehitys, valta ja vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja valtiollisella tasolla 
• tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu 

yhteiskunnallisesta osallistumisesta 
• pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti erilaisista näkökulmista 
• tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan erilaisia 

hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla maailmassa 
• osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten päätösten perusteita 

paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden vaikutuksia eri väestöryhmien ja 
yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.  

 

Keskeiset sisällöt 

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne 

• Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne 
• väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät 

Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus  

• kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet 
• oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta  

Hyvinvointi ja tasa-arvo 

• hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat  
• pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet 
• yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus 

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko 

• yhteiskunnallisen vallankäytön muodot  
• demokratia ja muut poliittiset järjestelmät 
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• Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä  
• kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen 

kansalaisuuden merkitys 
•  muuttuva mediakenttä  

 

2. Taloustieto (YH2) (11. Lk) 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja 
ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä 
kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan 
kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi 
tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta. Kurssi 
järjestetään yhdessä talousmatematiikan kurssin kanssa. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella taloudellisia 
kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin 
talouteen  

• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja yhteiskunnassa  
• tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä ymmärtää 

talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita  
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä argumentteja 
• osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia vaihtoehtoja ja analysoida niiden 

taustoja ja vaikutuksia.  

 

Keskeiset sisällöt 

Kansantalous ja yksilön talous  

• talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen 
• oman talouden hoito 
• työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa  
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden vuorovaikutus  

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä 

• vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus  
• rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta 
• talouden suhdannevaihtelut 
• työttömyys ja työvoimapula 

Talouspolitiikka 

• talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat  
• verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle  
• talouspolitiikan keinot 
• politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa 
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Kansainvälinen talous ja Suomi 

• globaalitalous 
• Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys 
• talouden tulevaisuudennäkymät 

 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3) (11-12.lk) 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen 
kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana 
opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia 
kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan 
tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia sitä koskevaa 
vertailevaa tietoa  

• ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena 
• osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja 

haasteita  
• osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen 

taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta 
• osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen turvallisuus-ympäristöön 

liittyviä uusia uhkia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia.  

 

Keskeiset sisällöt 

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti 

• arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus 
• perusvapaudet ja kansalaisuus 
• Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa 

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta 

• EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet 
• Suomi osana eurojärjestelmää  
• EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet 

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet 

• Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat 
• kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi 
• globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus  

 

Valtakunnallinen syventävä kurssi 
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4. Kansalaisen lakitieto (YH4) (10. Lk) 

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan 
tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten 
oikeusasioiden hoitamiseen. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista 
• tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät kansainväliset 

tuomioistuimet  
• osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja 

kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat  
• osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä 
• osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa hankittuja tietoja ja 

taitoja. 

 

Keskeiset sisällöt 

Lakitiedon perusteet 

• peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen 

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet 

• perheoikeus 
• työoikeus 
• kuluttajansuoja 
• velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys 
• asuminen 
• muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin 
• tekijänoikeudet 
• ympäristöoikeus  

Rikos- ja prosessioikeus 

• rikostutkinta ja syyteharkinta 
• oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 
• rangaistukset 
• kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

 

5.15   Uskonto  

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän 
yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja 
uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuksessa uskontoja 
tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa ymmärtämään niistä 
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käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia 
analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia oman maailmankatsomuksen 
rakentamiseen ja arvioimiseen sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee 
opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa 
erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia. 

 

Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä kulttuurin, 
yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri uskontojen omia lähteitä ja 
median välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia 
opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia 
työtapoja. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista lukutaitoaan 
•  tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyvän pyhän ja sen vaikutukset ihmisen toimintaan 
•  perehtyy uskontojen historialliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri puolilla maailmaa 
•  perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin 
•  ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta   
•  tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä 
•  ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen tutkimuksen 

keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä 
•  kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja 

kulttuuri-identiteettiään 
•  kehittää valmiuksia ymmärtää ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja toimia eri 

kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa 
•  kunnioittaa ihmisoikeuksia ja osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia 

ihmisoikeusnäkökulmasta 
•  kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena 
•  hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä ajattelu- ja keskustelutaitoja sekä 

uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia. 

Arviointi 

Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimisprosessin pitkäjänteiseen suunnitteluun, 
arviointiin ja kehittämiseen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu oppiaineen yleisten ja 
kurssikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen, uskontoihin liittyvään tiedon hallintaan, 
soveltamiseen ja arvioimiseen sekä katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa 
korostuvat katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot. 

 

 

5.15.1   Evankelis-luterilainen uskonto 

Pakolliset kurssit 

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1) 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä 
monimuotoisuutta 

•  osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta 
•  tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, 

kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan 
•  osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista 

kysymyksistä 
•  kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja 

työelämässä. 

Keskeiset sisällöt 

o uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen 
o nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus 
o maailman ja Suomen uskontotilanne 
o Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja 

yhteiset piirteet 
o pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa 

ja islamissa 
o juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde 

yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille 
o ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä 

 

2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2) 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta 
•  tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan 

niiden keskeisiä piirteitä 
•  perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa 
•  osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua. 

Keskeiset sisällöt 

•  kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa 
•  katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, 

erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset 
•  karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia 
•  kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet 
•  uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa 
•  ekumenia ja katsomusten dialogi 
•  ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön 
elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan 

•  tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa 
•  tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet 
•  perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin 
•  kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. 

Keskeiset sisällöt 

•  hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja 
vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan 

•  Intian nykypäivän uskontotilanne 
•  jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet 
•  buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset 

vaikutukset Aasian kulttuureihin 
•  Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja 

vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan 
•  Kiinan nykypäivän uskontotilanne 
•  shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja 

politiikkaan Japanissa 
•  Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa 
•  luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys 
•  uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 

 
 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa 
•  perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja 

neljännellä sektorilla 
•  ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla 
•  osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen 

liittyvää ajankohtaista keskustelua 
•  osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä 
•  kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio 
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•  uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan 
•  uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina 
•  uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa 
•  uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa 

lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään 
liittyvät kysymykset 

•  uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa 
•  uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina 
•  uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa 
•  uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa 
•  osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen 

yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan 

 

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä 
ajankohtaista tutkimusta 

•  hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä 
uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen 

•  perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti 
kristinuskon, keskeisiä oppeja 

•  tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa 
käsitellään uskonnollisia teemoja 

•  tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa 
kulttuuriperinnössä. 

Keskeiset sisällöt 

•  uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: 
uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja 
yhteiskuntatieteet 

•  uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus 
•  uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana 
•  uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa 
•  Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri 

muotojen avulla 
•  muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä 

 

6. Uskonnot ja media (UE6)            

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

o tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa 
o osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita 
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o osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä 
o osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin. 

Keskeiset sisällöt 

•  uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa 
•  uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa 
•  uskontojen mediajulkisuus 
•  uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa 
•  median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, 

uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki 
•  uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi 

 

5.16   Elämänkatsomustieto 

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, 
kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä 
tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä 
kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja käytännöt nähdään yksilöiden, yhteisöjen ja 
traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena syntyneinä. Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu 
ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, 
aktiivisina ja tavoitteellisina. Oppiaineessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja 
laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. 
Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin 
muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä 
rakentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia 
mahdollisuuksia. 

 

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden kulttuurista ja 
katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertaisuuden 
kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja. 

Opetuksen tavoitteet 

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  saa tukea ja perusteita identiteettinsä ja elämänkatsomuksensa rakentamiseen 
•  hallitsee keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa soveltaa niitä sellaisten 

kysymysten käsittelyyn, joissa pyritään yhteisen kestävän toimintalinjan 
löytämiseen erilaisista näkemyksistä huolimatta 

•  laajentaa ja syventää katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään 
•  kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään oppimalla reflektoimaan omaa ja 

muiden ajattelua ja toimintaa 
•  kunnioittaa ja osaa perustella periaatteita ja käytäntöjä, jotka edistävät 

ihmisoikeuksia, kulttuurien välistä myönteistä kohtaamista, yhteiskunnallista ja 
globaalia oikeudenmukaisuutta sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista. 

Arviointi 

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia 



 

 119 

aiheita monipuolisesti ja taitavasti että hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrystään. 
Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana 
ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. 
Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan eri näkökulmien 
ja vaihtoehtoisten katsomustapojen huomioimista pelkkien mielipiteiden esittämistä 
monipuolisemmin. 

Arviointi tukee ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida oman elämänkatsomuksensa ja identiteettinsä 
rakentumista sekä rohkaisee opiskelijaa oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Elämänkatsomustiedossa korostuvat erilaiset katsomukselliseen yleissivistykseen ja 
vuorovaikutukseen liittyvät taidot, ja kurssien arvioinnissa ne otetaan monipuolisesti huomioon. 

Arviointi kohdistuu oppiaineen yleisten ja kurssikohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. 

 

Pakolliset kurssit 

1.  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1) 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja hahmottaa niiden 
välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja 
lähtökohtia 

•  ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat 
maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja 
siihen liittyvien uskomusten muotoutumista 

•  osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä erilaisten 
medioiden tarjoamaa informaatiota 

•  osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa 
muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen 
maailmankuvan. 

Keskeiset sisällöt 

•  maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä 
niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa 

•  erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja 
elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri 
tieteiden tarjoamin välinein 

•  tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden jäsentämiseen 
liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa 

•  koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä uskonnollisten ja 
kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan 
elämänkatsomukseen 

•  median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva 
kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely 
erilaisista näkökulmista 

2.  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2) 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset 
ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin 
vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä 

•  osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia 
ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin 
kysymyksiin 

•  ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät 
ihmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, 
kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä 

•  tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden 
taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita 

•  kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä 
näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, 
johdonmukaisesti ja luovasti. 

Keskeiset sisällöt   

•  luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja 
populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita 

•  ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja 
seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema 

•  identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet 
vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön merkitys 

•  ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n 
yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä 
Euroopan ihmisoikeussopimus 

•  erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja ympäristön 
asemasta siinä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

3.  Yksilö ja yhteisö (ET3) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle 
identiteetilleen ja saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman 
identiteettinsä rakentamisessa 

•  ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia 
voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön 
elämänvalinnoille 

•  osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja 
toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja 
vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan rakentavaan yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen 
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•  ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon vapauden, 
yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin 
oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen lähtökohtia ja 
periaatteita 

•  osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita sekä kasvattaa 
yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa 
tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtumakulkuina, joihin pystyy 
myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

Keskeiset sisällöt 

•  ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen 
ja julkinen, tunnustussuhteet ja merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit 

•  yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, yhteiskunnalliset 
rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan erityispiirteet sekä näiden vaikutus 
yksilön elämään 

•  taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä globaalissa 
markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena tekemien valintojen 
vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla 

•  ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali oikeudenmukaisuus ja 
kestävän tulevaisuuden rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä 
näitä vaatimuksia vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien 
ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti 

•  yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja 
kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina 

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen 
sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa 

•  osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin 
kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen 
sanavapauden vastuullisesta käytöstä 

•  hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, 
johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä 
vähemmistökulttuurit 

•  ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri 
ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten 
elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin 

•  osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat 
sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden 
yhdenvertaisen kohtelun. 

Keskeiset sisällöt 

•   kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri 
merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien 
kehityksestä ja suhteesta toisiinsa 
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•  kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, kulttuurin 
vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, Unescon 
maailmanperintöohjelma 

•  suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, suomalaisuuden 
monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit 

•  kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden 
mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset 
katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

•  etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden 
historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa 

5.  Katsomusten maailma (ET5) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia 
maailmankatsomuksia ja verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan 
elämänkatsomukseensa 

•  ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat 
historiallisesti rakentuneita, erittäin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on 
merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys 

•  tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen 
tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja 
tavoitteenasetteluja 

•  hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida 
maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin humanismiin ja 
uskontoihin, liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin oman perustellun kantansa 

•  perehtyy uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin, tutustuu humanismin ja vapaa-
ajattelun historiaan 

•  perehtyy Lähi-idän uskontoihin sekä joihinkin muihin uskontoihin ja 
maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin hahmottaen niiden keskeisiä piirteitä, 
sisäistä monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan erityisesti 
suomalaisesta näkökulmasta. 

Keskeiset sisällöt   

•  katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tutkiminen, 
määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen alkuperästä 

•  uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, pyhä, riitti, 
symboli ja teismi 

•  uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin 
maailmankatsomukselliset perusteet 

•  kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen ja 
maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja maantieteellinen 
levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan 

•  tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, kuten 
sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, 
moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen uskonnollisuus, 
sekularisaatio ja uskonnottomuus 
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6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti 
ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää 

•  ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen 
•  osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellis-

teknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja 
oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle 

•  hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen sekä 
ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet ympäristössä, 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin 

•  osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän tulevaisuuden 
rakentamisen osana sekä pystyy osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon 
tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. 

Keskeiset sisällöt 

•  ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten kulttuurien ja 
innovatiivisuuden synnyssä 

•  suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja uskontojen 
eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi 

•  ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset murrokset 
sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen 
ympäristönsä ja itsensä muokkaajana 

•  Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen 
ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen 

•  tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit 
tieteen uusimpien tulosten valossa 

 

5.17   Terveystieto       
  
 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää 
terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän 
kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Terveys ymmärretään fyysisenä, 
psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toiminta- ja työkykynä. Terveyteen ja 
turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat 
terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. 

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä ja 
sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla sekä yksilön, 
perheen, yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Terveysosaamiseen sisältyy 
terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedon ja toiminnallisten taitojen ohella terveystiedon 
hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän 
vaikutuksista terveyteen. Osaamiseen kuuluu myös terveyteen liittyvien arvojen pohdinta ja 
näkemys eri terveyskulttuureista ja terveyden ja sairauksien historiasta kansainvälistyvässä 
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maailmassa. 

Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä tuetaan 
opiskelijoiden osallisuutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä yhteisöllisen opiskeluhuollon 
kehittämisessä. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä 
moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalista 
näkökulmista 

•  ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron terveyden ja 
sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja seurausten selittämisessä 

•  osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta, ymmärtää yleisimpien 
sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden 
suojaamiseen liittyviä toimintatapoja 

•  perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon 
käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia 
koskevaa tietoa, terveysviestintää ja sekä erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä 
ilmiöitä 

•  pohtii terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin liittyvä 
näkemyksiään 

•  ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden yhteiskuntapoliittisten 
päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, 
terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen. 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu terveystiedon tavoitteiden saavuttamiseen terveysosaamisen eri osa-alueilla 
kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota 
terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ja syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä siihen, 
miten opiskelija osaa soveltaa, analysoida, arvioida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa 
tietoa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan toiminnallisten taitojen kehittyminen. 
Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään terveyttä ja 
sairautta koskevaa eettisestä arvopohdintaa ja taitoja perustella terveysvalintoja sekä arvioida 
yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Kurssin arvosana perustuu jatkuvaan 
ja monipuoliseen näyttöön terveysosaamisen eri osa-alueilla. Arviointi ei kohdistu opiskelijan 
arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

 

Pakolliset kurssit 

1. Terveyden perusteet (TE1) 

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden 
edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen 
terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja 
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opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija     

•  syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden 
toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja ympäristössään 

•  osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia 
terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä eettisestä 
ja terveysnäkökulmasta 

•  tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia selittäviä 
teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmasta 

•  soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja 
•  tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja 

yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä 
terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa. 

Keskeiset sisällöt 

•  fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä 
edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, 
opiskeluhyvinvointi  

•  omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä hätäensiapu  
•  riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja nettiriippuvuus 
•  kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit 
•  terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, 

psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja 

                                          

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)  

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään 
sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös 
tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja 
toimintakykyyn. 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

•  hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten 
psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia 
terveyteen ja toimintakykyyn 

•  tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa esitellä erilaisia 
toimintatapoja ja selviytymisen keinoja 

•  osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa 
kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa 

•  osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä 
mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja sekä esittää 



 

 126 

vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn 
•  osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä 
•  osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien 

valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 
•  osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja 

ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja ympäristöissä. 

Keskeiset sisällöt    

•  perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen 
ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset 

•  terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua 
•  ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki 
•  seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys 
•  mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät 
•  erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen 
•  työhyvinvointi ja ergonomia 
•  turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 
•  media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta 

 

3. Terveyttä tutkimassa (TE3) 

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn historiallisista 
kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan 
valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja soveltaa 
terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien 
tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia 
terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun 
yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä 
yhteyksiä väestön terveyteen 

•  osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä 
Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen vaikuttavia 
tekijöitä 

•  osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja suunnitella 
pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia 

•  perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden edistämisessä sekä 
sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa 

•  osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä 
•  tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa toimivien 

järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä. 

Keskeiset sisällöt                 
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•  yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen 
tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön 
terveyteen. 

•  terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön terveyteen sekä 
keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat 

•  terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, terveyserojen 
kaventaminen 

•  terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen 
•  keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset kysymykset, 

potilaan oikeudet 
•  globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen  

5.18   Liikunta      

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän 
pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä 
hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä 
aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan 
vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä 
osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja liikunnallista 
pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa 
edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää 
elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä. 

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja 
ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat 
mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon 
kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen 
turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän 
toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamista. 
Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä lähtökohtia ja 
kehitystarpeita. 

 

Opetuksen tavoitteet 

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä 
aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään. 

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -
tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuhteissa. 
Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, 
kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä 
kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä 
toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.   

 

Arviointi 
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Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden 
saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan 
arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn 
opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä 
arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila 
ja erityistarpeet. 

 

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja sekä annetaan 
mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja lajeihin. Opetus tukee 
opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua osallisuuteen sekä 
kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen. 

 

1. Energiaa liikunnasta (LI1) 

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn terveyden ja 
hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa 
ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta 
monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. 
Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja 
virkistyksen myötä.   

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten 
ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön 
mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. 

Kurssi toteutetaan 1. lukiovuoden syyskaudella, jolloin kerrataan yleisurheilua, suunnistustaitoja, 
eri palloilulajeja, perustanssitaitoja, voimistelua eri muodoissaan. Sosiaalista yhteistoimintaa 
harjoitellaan erilaisin viitepelein. 

Bothmer-voimistelussa tutustutaan kiekko, hyppy keskipisteeseen ja horsiontaalinen kävely -
harjoituksiin.  

 

2. Aktiivinen elämäntapa (LI2) 

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä 
riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, 
että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus 
muodostuu arjen valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä. 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja 
verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan 
havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden 
näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti 
aktiivisen arjen toteuttamiseen. 

 

Kurssi toteutetaan 2. lukiovuoden kevätlukukaudella. Pyritään toteuttamaan talviliikuntaa 
mahdollisuuksien mukaan. Tutustutaan uusiin lajeihin miekkailuun ja jousiammuntaan. Bothmer-
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voimistelussa tutustutaan keihäs, vaaka ja eri tasojen kävely -harjoituksiin. Sosiaalista 
yhdessäoloa tuetaan erilaisten viitepelien ja harjoitusten avulla. Toteutetaan fyysisen kunnon 
mittauksia: lihas- ja kestävyyskuntoharjoituksia. 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan 
harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta 
kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa 
syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kanssa.   

 

3. Terveyttä liikkuen (LI3) 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. Kurssin 
tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien 
seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnittelua ja toteutusta. 
Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 

Keskeiset sisällöt fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus. Mahdollisuuksien mukaan 
talviliikunta, sisä- ja ulkopallopelit, voimistelu, sosiaalista yhteistyötä korostavat viitepelit, 
tutustutaan opiskelijoiden valitsemaan uuteen lajiin. Bothmer-voimistelussa kiekko, hyppy 
keskipisteeseen, kaatuminen tilaan ja eri tasojen kävelyt. 

 

4. Yhdessä liikkuen (LI4) 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin 
tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu 
opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla 
jokin projektiluonteinen kokonaisuus.  

Keskeiset sisällöt fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus. sisä- ja ulkopalloilupelit, 
erilaiset sosiaaliset viitepelit ja yleisurheilu. Bothmer-voimistelussa keihäs, vaaka, risti ja kupoli.  

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uuteen liikuntalajiin. 

 

5. Hyvinvointia liikkuen (LI5) 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin 
tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja 
elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat 
osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun kokemuksia. Opiskelijat pitävät itse 
valmistaman esittelytunnin valitsemastaan liikuntamuodosta.  

Keskeiset sisällöt fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus. Ulko- ja sisäpalloilulajit, 
voimistelu, yleisurheilu. Bothmer-voimistelussa kerrataan opittuja harjoituksia kiekko, keihäs, 
vaaka, eri kävelytasot, kupoli ja risti -harjoituksiin. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan uuteen 
liikuntalajiin.  

Opiskelijoiden valmistamat ja pitämät liikuntatuokiot. 
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Soveltavat kurssit 

 

6. Vanhojen tanssit (LI 6) 

Tutustutaan ja harjoitellaan esityskuntoon useita vanhoja salonkitansseja,  

modernimpia kansantansseja sekä latinalaisamerikkalaisia tansseja. Kurssin päätteeksi 
järjestetään esitykset koko koulun väelle.  

 

7. Bothmer-liikunta (LI 7) 

Kurssilla harjoitellaan sosiaalisia taitoja, yhteistoiminnallisuutta, harjoitellaan rytmistä tilassa 
liikkumista bothmer-voimistelu harjoitusten kautta. Tavoitteena opiskelija oppii hahmottamaan tilaa 
ja huomaa vaikutuksen fyysiseen kehoon. Erilaisten harjoitusten ja pelien kautta tavoitteena 
tutustua laajasti eri bothmer-liikkeisiin. Kurssin päätteeksi harjoitellaan bothmer-voimisteluesitys. 

Keskeiset sisällöt bothmer-voimistelu, sosiaaliset harjoitukset ja pelit, jonglööraus, tasapainoa 
kehittävät akrobatia-harjoitukset. 
 

8. Lapin vaellus (LI 8) 

Etenevän vaelluksen (5–7vrk) tavoitteena on nostaa fyysistä kestävyyskuntoa, syventää 
suunnistuskykyä luonnossa, parantaa retkeily- ja ensiaputaitoja sekä lisätä sosiaalisia 
ryhmätaitoja. Vaellus tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä havaintoja Lapin luonnosta, se on myös 
hyvää vaihtelua perinteiselle koulutyölle. Vaellus toteutetaan Lapin erämaa-alueilla merkityillä 
reiteillä esim. UKK-kansallispuistossa elo-syyskuussa. Vaelluksen jälkeen mahdollisuus tutustua 
saamelaiskulttuuriin. 

Kurssi voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa ja lisätä siihen kyseisen aineen 
tavoitteita.  

 

 

5.19 Musiikki  
 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa kulttuuria ja 
inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa ja 
syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista 
hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin 
monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, 
taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan 
musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen 
musiikin harrastamiseen. 

 

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja 
myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät 
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vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, 
joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja 
luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin 
yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 
opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään 
tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. 

 

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä 
osa koulun juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden kulttuurien 
tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja 
taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, 
aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä 
median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. 

 

Opetuksen tavoitteet 

 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 

Musiikin merkitys ja hyvinvointi 

• tiedostaa     oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia     hyvinvointinsa 
edistämiseen 

• oppii     arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista 

 

Musiikillinen osaaminen 

• oppii     ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen      

• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan      

• syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan 

 

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito 

• tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään     musiikkikulttuurien 
monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös 
kansainvälisissä yhteyksissä 

• oppii     tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä 

 

• oppii     tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa 

     

Oppimaan oppiminen 
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• osaa     toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän 
kanssa      

• osaa     asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida     työskentelyään 
niiden suuntaisesti.      

 

Arviointi 

 

Musiikin opetuksessa arviointi tukee myönteisesti jokaisen opiskelijan musiikillisen osaamisen 
kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja 
antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan ja edistämään omaa 
oppimistaan. 

 

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko 
musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa 
otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä 
tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei 
hänen musikaalisuuttaan. 

 

Valtakunnalliset pakolliset kurssit 

 

1. Musiikki ja minä (MU1) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii 
oman musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle 
vuorovaikutukselle. Lisäksi opiskelija tutkii omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä, tulkitsijana, 
kuuntelijana sekä kulttuuripalvelujen käyttäjänä. 

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. 
Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. 
Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja kykenee arvioimaan sitä 

• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia tietoisesti 

• tiedostaa musiikin merkityksen omassa elämässään ja ympäristössään 

• oppii musiikkiin liittyviä käsitteitä 

• oppii laulamaan ja soittamaan soitinyhtyeessä 
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Keskeiset sisällöt 

• Ryhmässä soittaminen ja laulaminen 

• Musiikin käyttötarkoitus omassa elämässä 

 

• Taustamusiikki 

• Kuulonhuolto 

 
 
 

2. Moniääninen Suomi (MU 2)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa 
kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja 
niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja 
olennaisia piirteitä.  

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Lisäksi 
opiskelija kehittää tiedonhankinta ja tiedonkäsittelytaitojaan. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota 
oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Ohjelmistoon 
valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

- on tietoinen Suomessa esiintyvistä musiikkilajeista, niiden kehityksestä ja merkityksestä 

- syventää ymmärrystään suomalaisesta kulttuurista ja osakulttuurista 

- kehittää yhteismusisointi taitojaan ja kuunteluhavaintojen tekemistä 

 

Keskeiset sisällöt 

• Ryhmässä soittaminen ja laulaminen 

• Pienimuotoisen esitelmän pitäminen 

• Suomalaiseen musiikkikulttuuriin tutustuminen 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

3. OVET AUKI MUSIIKILLE (MU 3)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen vieraita musiikinlajeja, 
musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri 
musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja oppii ymmärtämään, miten 
jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti 
joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointi- ja 
tiedonhankintataitojaan. Kurssin voi suorittaa projektina. 

Tavoitteet  
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- Opiskelija suhtautuu avoimesti etnisiin kulttuureihin ja niiden musiikkiin 

- Opiskelija oppii etnisiä rytmejä, melodioita, sävellajeja ja laulutapoja 

- Opiskelija ymmärtää musiikkikulttuurien monimuotoisuuden sekä musiikin 
kulttuurisidonnaisuuden 

- Opiskelija tutustuu: 

- kalevalaiseen lauluun ja suomalaiseen kansanmusiikkiin 

- muiden maiden kansanmusiikkiin 

- uuteen suomalaiseen ja ulkomaiseen kansanmusiikkiin (populaarimusiikki ja sen 
soittimet) 

 

Keskeiset sisällöt 

 

- Yhdessä musisointia mahdollisimman laajalla soitinvalikoimalla 

- Laulutekniikan parantamista ja etnomusiikiin soveltuvien laulutekniikoiden harjoittamista 

- Omien sovitusten tekemistä ryhmässä erilaisista kappaleista 

- Uuden kansanmusiikkikappaleen säveltäminen ryhmän kanssa 

 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU 4)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri 
taidemuodoissa ja monimediaanisessa tieto- ja viestintäympäristöissä. Opiskelija perehtyy 
musiikin osuuteen esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä ja verkkoympäristöissä 
sekä tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen. Sisältöjen tarkastelussa ja 
opiskelumenetelmissä painottuvat monipuolisuus ja pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. 
Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä 
itse. Kurssin voi suorittaa taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina. 

Tavoitteet 

• Opiskelija tulee tietoiseksi musiikista eri viestintäkanavissa ja musiikin 
vaikutusmahdollisuuksista 

• Opiskelija oppii, miten musiikkia on käytetty vaikuttamiseen kautta aikojen ja miten sitä 
käytetään tänä päivänä 

• Opiskelija on tietoinen musiikin vaikutuksesta itseensä ja muihin 

Keskeiset sisällöt 

• Miten musiikki vaikuttaa mieleen ja kehoon 

• Miten musiikkia käytetään elokuvissa, näyttämöllä, propagandassa, mainoksissa ja 
mediassa 

• Työtapoina musiikin soittoa, laulua, improvisointia ja kuuntelua sekä itsenäistä 
tutkimustyötä 
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•  

SOVELTAVA KURSSI 

5. Bändikurssi / soitinyhtye -kurssi (MU 5) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai 

itsenäisesti musiikillisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää monipuolisesti hyväkseen musiillisia 
tietojaan ja taitojaan. Kurssin voi suorittaa järjestämällä pienimuotoisen konsertin, ohjelmaa koulun 
juhlaan, tekemällä itsenäisesti äänitteen tai poikkitaiteellisen projektin. 

 

Tavoitteet 

- Opiskelija osaa suunnitella projektin aikataulun ja toteuttaa sen määräaikaan mennessä 

- opiskelija osaa oma-aloitteellisesti pohtia projektin aineistoa ja toteuttamista 

- opiskelija kykenee valitun aineiston (itsenäiseen) harjoitteluun tai aineiston työstämiseen. 

- Opiskelija kykenee rakentavaan yhteistyöhön muiden opiskelijoiden kanssa 

- Opiskelija kykenee rehelliseen itsearvioon 

- Opiskelija osaa asettaa itselleen realistisia (musiikillisia) tavoitteita 

 

keskeiset sisällöt 

- Opiskelijan itse valitsema ja suunnittelema itsenäinen- tai ryhmäprojekti (esimerkiksi: 
tutkielma, musiikkiesitys, omien kappaleiden säveltäminen, sanoittaminen ja esittäminen) 

- Projektin kirjallinen suunnitelma ja itsearviointi 

- Projektin esittely yleisölle 

 

Erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit  

 

6. KUORO (MU 6, MU 7, MU 8) 

 

Kuorokurssien tavoitteina on, että opiskelija oppii tuntemaan omaa lauluääntään luonnollisena 
osana itseään ja rohkenee käyttämään sitä esteettömästi yhdessä muiden kanssa. 
Äänenavaukset auttavat opiskelijaa tutkimaan oman äänen ominaisuuksia ja kehittämään 
ääntään. Kuorossa sekä yksiäänisiä että moniäänisiä kuorokappaleita. Varsinkin moniäänisiä 
lauluja harjoittelemalla kehitetään ja syvennetään musiikin kuuntelua ja ymmärrystä. Opiskelija 
harjoittelee kuorossa myös vastuullista ja pitkäjänteistä toimintaa aktiivisessa vuorovaikutuksessa 
ison ryhmän kanssa. 

 

Tavoitteet 

• äänenkäytön oppiminen ja vahvistaminen 
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• tutustuminen erilaisiin musiikkityyleihin laulamalla 

• sävelkorvan kehittäminen (oppilas pystyy kuuntelemaan yhtä ääntä ja laulamaan toista) 

 

Keskeiset sisällöt 

• keskeisimpien, paljon laulettujen kuorolaulujen oppiminen ja tunteminen 

• suomalaiseen perinteeseen kuuluvien laulujen oppiminen (joulujuhla - kevätjuhla) 

• helppoja á cappella -sovituksia viihde- rock- ja pop-musiikista 

• klassisen musiikin laulutapaan tutustuminen (ooppera) 

 

9. SÄVELTAIDE (MU 9) 

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu länsimaiseen taidemusiikkiin. Hän oppii 

arvostamaan musiikkia tärkeänä osana kulttuuria ja ymmärtämään musiikin 

sidonnaisuutta muihin taiteisiin ja historiaan. Opiskelija kokee, miten 

säveltaide ilmaisee ihmisen muuttuvaa ja kehittyvää maailmankuvaa, ihmiskuvaa ja 

tietoisuutta.  

Opiskelija tutustuu länsimaisen taidemusiikin eri aikakausiin: keskiajan musiikki, renessanssi, 
barokki, klassismi, romantiikka (myöhäisromantiikka), 1900-luvun musiikki ja tämän päivän 
länsimainen taidemusiikki. Hän tunnistaa tyylikausien eroja ja tunnetuimpia kappaleita. 

 

Tavoitteet 

- Opiskelija kykenee erottelemaan eri tyylikausien tärkeimmät musiikilliset piirteet 

- Opiskelija oppii tuntemaan tärkeimmät länsimaiden taidemusiikin soittimet 

- Opiskelija oppii tunnistamaan tunnettuja länsimaiden musiikin kappaleita ja säveltäjiä eri 
aikakausilta. 

 

Keskeiset sisällöt 

- Kurssilla tutustutaan taidemusiikkiin keskiajalta tähän päivään 

- Kurssilla opiskellaan taidemusiikissa yleisimmin käytetyt soittimet 

- Kurssilla tutustutaan taidemusiikissa käytettyjä sävellyslajeja (esim. konsertto, sinfonia, 
yms) 

- Opiskellaan musiikin muutoksia ja kehityksiä tonaalisuudessa, rytmiikassa, harmoniassa 

- Tutustutaan moniäänisyyden kehitykseen ja vaiheisiin. 
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5.20   Kuvataide 

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia 
tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja 
tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä 
tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa 
elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla 
vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja 
muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo 
edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän 
elämäntavan edistämiselle. 

 

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia visuaalisuutta ja 
muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa syvennetään opiskelijan 
monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, 
yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. 
Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen 
maailmat, joita tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille 
merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun 
keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, 
toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin. 

 
 

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle käytölle. 
Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisujen keinojen kokeilemiseen sekä 
niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä 
että kuvallisen tuottamisen välineitä. Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä 
museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia 
lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille opinnoille. 

Opetuksen tavoitteet 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

•  ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa 
elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa 

•  rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla 
•  syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja 

ympäristönlukutaitoa kehittämällä 
•  ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen 

tapoja käyttäen 
•  syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja 

tarkoituksenmukaisesti käyttäen 
•  harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, 

itsearviointiin ja yhteistyöhön 
•  ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja 

luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle 
•  käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa 
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työskentelyssä 
•  soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja vaikuttaessaan kuvienavulla 
•  tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja 

käsitteistöjä käyttäen 
•  tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja 

yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa 
•  tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän 

kehityksen näkökulmista. 
 

Arviointi 

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan 
kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta 
kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle 
asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan 
opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös 
itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, 
kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja 
eettiseen arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen 
osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla 
ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja ryhmässä. 

 

Valtakunnalliset pakolliset kurssit 

1. Kuvat ja kulttuurit (KU1)  10.lk 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, prosesseja ja 
toimintatapoja 

•  käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja kuvailmaisussaan ja tekee 
omakohtaisia ratkaisuja 

•  tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen 
kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 

•  tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan 
näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 

•  tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan 
menetelmiä käyttäen 

•  ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, 
yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. 

Keskeiset sisällöt 

•  omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja 
kulttuuriperinnön uudistajina 

•  vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa ympäristöissä 
•  erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
•  kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
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•  kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot 
•  taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt 

 

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2)  12.lk 

Tavoitteet 

•  Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin 
kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen 

•  tarkastelee rakennettuja ja luonnonympäristöjä kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän 
kehityksen kannalta 

•  käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja 
kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 

•  osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen 
tapoja käyttäen 

•  tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, yhteisöllisiä ja 
yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 

•  ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä 
ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Keskeiset sisällöt   

•  ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 
•  luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja 

virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
•  ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot 
•  ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot 
•  luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

Tarkastellaan lisää arkkitehtuurin historiaa, lähtien siitä minkälaista tilaa ihminen on muovannut 
itselleen, muinaisesta, alkuperäisestä asutuksesta Egyptin, Kreikan, Rooman jne. kautta lähestyen 
tätä vuosisataa. 

Tarkastelun kohteena on modernin arkkitehtuurin synty, erilaiset tyylit sekä materiaalit 1800-
luvulta lähtien ja jotka ovat vaikuttaneet suomalaisen arkkitehtuurin kehitykseen, William Morrisin 
impulssi, jugendliike, Amerikan muotokieli, Bauhaus, Rudolf Steinerin suunnittelema ja toteuttama 
Goetheanum, funktionalismi, Le Corpusier, Alvar Aalto, Reima ja Raili Pietilä ym. suomalaiset 
arkkitehdit sekä tämän päivän inhimillinen asuminen mukaan luettuna. 

 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 

3. Osallisena mediassa (KU3)  10.-12.lk 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön 
kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian 
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        osaamistaan syventäen 

•  tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 
•  käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnittelun prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen 

tuottamisen lähtökohtana 
•  osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja 

käyttäen 
•  tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja 

merkityksiä ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä 
ja  mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa. 

 

Keskeiset sisällöt 

•  mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 
•  median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
•  median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
•  mediaesitysten tulkinnan keinot 
•  median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

 

4. Taiteen monet maailmat (KU4) 10.–12.lk 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja 
kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen 

•  tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen 
moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 

•  soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä ja 
yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

•  tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle soveltamalla 
kuvatulkinnan menetelmiä 

•  tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä kuvallisesti ja muita tiedon 
tuottamisen tapoja käyttäen 

•  ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, omissa kuvissa 
sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa. 
 

Keskeiset sisällöt 

•  taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja 
kulttuuriperinnön uudistajina 

•  eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide 
•  kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 
•  kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot 
•  taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 
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Erityisen koulutustehtävän mukaiset kurssit 

 

5. Luonto ja ihminen (KU5) 11.lk 

 

Syvennytään enemmän Goethen värioppiin ja prismailmiöihin, joiden kautta tutustutaan 
ympärillämme vallitseviin väreihin ja luonnonilmiöihin. 

Tutkitaan luonnon tunnelmia, suomalaisia maisemia ja maisemamaalareita, mukaan tulevat 
vuoden- ja vuorokauden rytmit, puu- ja kukka-aiheet. Aiheita lähestytään maalaten, piirtäen ja 
muovaillen. Muovailun kautta tutkitaan kolmiulotteisesti muodon liikettä ja psykologista 
ilmaisuvoimaa. Pyritään kokemaan muodot sisä- ja ulkopuolelta, opitaan erottamaan orgaaniset ja 
epäorgaaniset muodot toisistaan. 

Yleiset tekniikat: Märkämaalaus, vesivärimaalaus, täplä- ja/tai  kuultomaalaustekniikkaa käyttäen, 
akryylimaalaus, temperamaalaus, japanilainen tussimaalaus, pastelliliidut, hiili, lyijykynä ja 
savityöskentely 

 

6.Ihminen (KU6) 12lk 

Tutkitaan miten ihminen on kuvannut itseään taidehistorian kulussa ja kuinka kuvaustapa on 
muuttunut. 

Korostetaan ihmisen erityistä laatua, tarkastellaan eri-ikäisten kasvokuvia, eri rotuja ja eri 
sukupuolia. Tarkastellaan ihmisen koko olemusta, liikkeitä, päätä, mittasuhteita, vastakkaisia 
tunteita, erityyppisten ihmisten päiden ja kasvojen vastakkaisuuksia, ihmisluonteen tutkielmia, 
tiettyjen piirteiden yksipuolisuuksia, (esim. karikatyyrejä, eläimellisiä kasvoja, irvistyksiä), 
omakuvia. 

 
 

Tekniikat: Punaliitu, pastelliliidut, hiili, lyijykynä, märkämaalaus, akvarellimaalaus, täplä- tai 
kuultomaalaustekniikka, muovailu savesta, kipsimuottien teko, kipsivalu. 

 

7.Kirjansidonta (KU7)  11.lk 

 

Kurssilla aloitetaan kirjansidonnan historiasta edeten työvälineistöön ja materiaalioppiin. 

Kirjansidonnassa tutustutaan erilaisiin kirjansidontamenetelmiin  ja -materiaaleihin sekä niiden 
ominaisuuksiin. Valmistetaan mm. pehmeäkantinen kirja ns.. japanilainen kirja ja eurooppalainen 
kovakantinen kirja. Kirjansidonnassa kiinnitetään erityistä huomiota työsuorituksen 
pitkäjänteisyyteen ja tarkkuuteen sekä kädentaidon ja esteettisen tajun yhdistymiseen. 

 

8. Kuvataiteen materiaalikurssi (KU 8)  10.lk 
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Tutustutaan erilaisiin kuvataiteessa työstettäviin materiaaleihin vaihdellen niitä eri vuosina. 
Kivenveistossa tutustutaan kiven työstämiseen. Materiaalina suomalainen vuolukivi tai saippuakivi. 
Keramiikassa valmistetaan savesta muovaillen koriste- tai käyttöesineitä makkaratekniikalla, 
levytekniikoilla tai dreijaamalla. Harjoitellaan töiden polttamista, lasittamista sekä koristelua ja 
värjäämistä engobeväreillä. 

 

Tutkitaan muovailun peruselementtejä: tilavuus, pinta, tasojen, linjojen, särmien ja pisteiden välisiä 
muuntumisia, kaksoistaivutettua pintaa, kovera ja kuperaa. Tutkitaan erilaisia eläinhahmoja ja 
etsitään niille luonteenomaisia piirteitä ja asentoja. 

Ihmisiä kuvattaessa pyritään löytämään erilaisia tunnetiloja. Tarkoitus tunnistaa ja pystyä 
kuvailemaan muovailtujen muotojen erilaiset laadut. 

Esimerkkeinä: 

•  reliefi nousee tasaiselta pinnalta, kolmiulotteisia muotoja 
•  geometrisia muotoja, kasvi-, eläin- tai ihmisteema 
•  kuperilta ja koverilta pinnoilta lähteviä teoksia 
•  kaarevia ja kulmikkaita muotoja 
•  itseensä kiertyviltä pinnoilta (kaksoistaivutettu pinta) nousevia teoksia 
•  liikkeen näkyväksi tuovia muotosarjoja, esim. putoava pisara, kasvin- tai eläimen 

metamorfoosi 
•  orgaanisen liikkeen muuntaminen muodoksi 
•  kahden muodon välisiä keskusteluja 
•  abstrakteja muotoja voidaan työstää pitemmälle esittävään suuntaa 
•  tutkitaan taidehistoriassa esim. keskiaikaisia veistoksia kuten Chartresin portaaliveistoksia, 

ekspressionisteja kuten Barlach, Kollwitz, abstrakteja kuten Arp, Bill, Moore 
•  naamioita 

 
 
 
   
 

5.20 Eurytmia  

 

Eurytmia on oppimisen laajentamista ihmisen kehollisuuden alueelle sekä liikkeen taiteellisten ja luovien 
mahdollisuuksien kokemista ja ymmärtämistä. Eurytmia on liikuntataidetta, jossa musiikki ja lausunta 
muunnetaan liikkeen ja eleen taiteeksi. Se pyrkii olemaan näkyvää puhetta tai laulua. Sitä tehdään musiikin 
(säveleurytmia) ja sanataiteen (äänne-eurytmia) avulla. Sen lisäksi, että eurytmia suo taiteellisen elämyksen, 
siinä tavoitellaan oman kehon ja liikkeen hallintaa, vahvistetaan keskittymiskykyä ja tahdon aloitteellisuutta. 
Eurytmiassa harjoitellaan ja edistetään mm. erilaisten liikelaatujen havaitsemista ja ymmärtämistä, 
taiteellista ilmaisua, esiintymistaitoja, sosiaalisuutta ja vastuuta ryhmästä sekä ryhmän 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Lukiossa eurytmia painottuu pedagogisen eurytmian lisäksi 
näyttämötaiteeseen. 
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Eurytmiassa puheen tai musiikin kokemus muunnetaan näkyväksi liikeilmaisuksi. Eurytmia on 
toiminnallinen oppiaine, jossa otetaan huomioon opiskelijan valmiudet ja yksilölliset kehitysmahdollisuudet. 
Opetuksella tuetaan opiskelijan hyvinvointia ja kasvua niin itsenäisyyteen kuin yhteisöllisyyteen. Opetus 
toteutetaan kannustavassa ilmapiirissä ja siinä hyödynnetään myös opiskelijan mielikuvitusta ja omia 
oivalluksia. Yksilölliset taidot ja oppimiskokemukset vahvistavat opiskelijan itsetuntoa. 

Eurytmia tukee kasvavan nuoren kokonaisvaltaista kehitystä. Se tasapainottaa nuoren ihmisen kehittyvää 
tunne-elämää. Ryhmätyöskentely on eurytmian keskeinen metodi. Sosiaalisuutta korostava työskentelytapa 
kehittää vuorovaikutustaitoja ja suvaitsevaisuutta. Siinä toteutuu myös tasa-arvo, koska eri sukupuolta olevat 
opiskelijat työskentelevät yhdessä. Eurytmiakoreografioiden laatimiseen perehtyminen kehittää ajattelua 
monipuolisemmaksi ja opettaa hyväksymään eri oppiaineiden oppimisprosesseja ja eheyttää niiden sisältöjä. 

 

Tavoitteet 

Yleisenä tavoitteena on aikaisemmin opittujen valmiuksien syventäminen ja monipuolistaminen. 

Liikeilmaisussa tavoitellaan yksilöllisyyttä ja kasvavaa taiteellisuutta. 

Esiintymistaitoja harjaannutetaan; opetellaan tulkitsemaan ja ymmärtämään erilaisia tunnelmia ja 
liikelaatuja.’Opiskelijoita rohkaistaan omaan itsenäisempään harjoitteluun. opiskelijoiden itse luomille 
koreografioille annetaan entistä enemmän tilaa ja arvoa. Saman tekstin perustellut eri tulkinnat hyväksytään 
koreografioiden pohjaksi, mikä kehittää ajattelun monipuolisuutta ja suvaitsevaisuutta. 

Ryhmätyöskentelyltä edellytetään aiempaa suurempaa vastuullisuutta. 

Ohjataan opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ryhmätilanteissa. 

Luodaan positiivisia oppimiskokemuksia, jotka tarjoavat esteettisiä elämyksiä ja liikunnan iloa. 

 

Vuosiluokat 10 -  12  Tavoitteet 

Kehonhallinta ja fyysinen toimintakyky 

Kannustetaan opiskelijaa oman kehon itsenäisten ja yksilöllisten liikkumismahdollisuuksien käyttöön. 

Rohkaistaan opiskelijaa yksilölliseen liikeilmaisuun 

Tuetaan opiskelijan ryhtiä ja tasapainoa 

Ylläpidetään voiman, nopeuden, dynamiikan ja hienomotoriikan hallintaa. 

Autetaan opiskelijaa löytämään liikkumisessaan suhde painovoimaan. 

Kiinnostuksen herättäminen omaan kehoon instrumenttina. 

 

Sosiaalinen toimintakyky ja osallisuus 

Tuetaan ryhmän yhteisöllisyyttä ja yhteistyötaitoja sekä opitaan liikkumaan ryhmässä vastuullisesti niin, että 
rohkaistaan kaikkia sukupuolesta riippumatta liikkumaan luontevasti yhdessä. 

Ylläpidetään myönteistä minäkuvaa ja kehitetään oppilaan tunneälyä sosiaalisena prosessina ikäkauden 
mukaisilla sisällöillä. 

Edistetään tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta ohjaamalla oppilaita hallitsemaan toimintaansa ja 
tunneilmaisuaan. 
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Tunnistetaan oman liikkeen suhde ryhmän liikekokonaisuuteen. 

 

Oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen. 

Tarjotaan mahdollisuus sisäisten kokemusten ilmaisemiseen liikkeen avulla. 

Tasapainotetaan tunne-elämää taiteellisella työskentelyllä. 

Tuetaan liikkeen avulla ajattelun, tunteen ja oman toiminnan impulssien harmonista kehittymistä. 

 

Avaruudellinen hahmottaminen 

Kehitetään avaruudellista hahmottamiskykyä vaikeammissa ryhmäkoreografioissa. 

Liikkumalla “tilageometriaa” tilan kolmessa dimensiossa kehitetään muoto- ja tilatajua. 

 

Luova ilmaisu 

Eläydytään tekstiin ja musiikkiin niin, että syntyy esteettinen, hallittu ja monipuolinen liikeilmaisu. 

Opitaan dynamiikaltaan erilaatuisia liikkeitä. 

Sovelletaan eurytmian liikekieltä aiempaa itsenäisemmin. 

Kehitetään omaa mielikuvitusta ja luovuutta, kun runoihin, teksteihin ja musiikkikappaleisiin suunnitellaan 
omia koreografioita. 

Harjaannutetaan esiintymistaitoja esim. koulun yhteisiin juhliin. 

 

Psyykkinen toimintakyky 

Vahvistetaan opiskelijan positiivista itsetuntoa, itsetuntemusta ja  tunteiden tunnistamista. 

Rohkaistaan opiskelijaa luoviin ratkaisu- ja suunnittelutehtäviin niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden 
kanssa. 

Vahvistetaan opiskelijan kykyä pitkäjänteisyyteen ja vastuunottoon omasta toiminnasta. 

Tuetaan opiskelijan henkistä tasapainoa suomalla mahdollisuus “hengittävään” rauhoittumiseen muiden 
oppiaineiden lomassa. 

 

Kulttuurinen ymmärrys 

Tutustutaan eri kulttuurien ja aikakausien musiikin ja  sanataiteen sisältöihin ja työstetään niitä taiteelliseksi 
ilmaisuksi. 

Opitaan tunnistamaan eri aikakausia ja tyylilajeja musiikissa ja sanataiteessa. 

 

Hyvinvointi ja turvallisuus eurytmisen liikkumisen aikana 

Ohjataan opiskelijaa ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ryhmätilanteissa. 

Luodaan positiivisia oppimiskokonaisuuksia, jotka tarjoavat esteettisiä elämyksiä ja yhdessä toimimisen, 
mikä vahvistaa luokan yhteisöllisyyttä. 



 

 145 

 

Liikunnallisen itseohjautuvuuden kehittäminen 

Rohkaistaan opiskelijaa itsenäiseen harjoitteluun ja luovuuteen. 

Luodaan tilaa opiskelijoiden omille koreografioille. 

Tuetaan opiskelijoita eurytmisen liikeilmaisun liittämisessä esim. luokan draamaprojekteihin. 

 

Aistien harjaannuttaminen  

Harjoitetaan hienovaraisten sävyerojen aistimista. 

Tutkitaan aistien vuorovaikutusta, sanan ja puheen sekä liikkeen vaikutusta aistimiseen. 

Sanataiteellisiin sisältöihin eläytymisen vaikutuseen liikeaistiin kiinnitetään huomiota. 

 

Eurytmia        MITEN / MIKSI / MITÄ 

 

Eurytmian arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan liiketaiteellista 
osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta eurytmiataiteeseen.Monipuolinen 
arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin 
arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä.  

Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. 

Arviointi kohdistuu kineettis-auditiivis-visuaaliseen havaitsemiseen, liikkeen tuottamiseen ja sen 
esteettiseen tulkintaan. 

Arvioinnissa huomioidaan eurytmian opiskelun prosessit ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden 
toteutuminen. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiselijan lähtötaso sekä se, miten hän työtavoillaan edistää koko ryhmän 
oppimistavoitteita.Eurytmiassa arvioidaan opiselijan liikkeen hallintaa tunneilla, ei hänen liikkeidensä 
taiteellisuutta. 

Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan eurytmisen osaamisen kehittyminen, erilaiset 
työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. 

Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja 
ryhmässä. 

 

Arvioinnissa voidaan tarkastella myös seuraavia kysymyksiä: 

• miten opiskelija ilmaisee laatueroja äänne- ja säveleurytmiassa? 

• miten opiskelija hallitsee liikkeen dynamiikan ja hahmottaa tilan eri suunnat; oikea/vasen, 
ylhäällä/alhaalla, edessä/takana? 

• miten opiskelija pyrkii taiteeliseen ilmaisuun? pyrkiikö ilmaisemaan eri laadullisuuksia äänne- ja 
säveleleissä? 

• miten opiskelija suhteuttaa liikkeensä ryhmän liikkeisiin? 
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• miten opiskelija huomioi muut ryhmämuotoja liikuttaessa? 

 

Erityistehtävän mukaiset kurssit. 

 

EU1 Äänne- ja säveleurytmian perusteet ja sosiaalisuutta edistävät harjoitukset 

Harjaannutetaan fyysisyyttä ja sielullisuutta puheen- ja musiikin ilmaisun välineeksi. Opitaan ja syvennetään 
kielen- ja musiikin peruskäsitteiden tuntemusta käytännön tekemisen kautta. 

Harjoitetaan eurytmisia liikuntataitoja erilaisssa ryhmä- ja solistisissa kokoonpanoissa erilaisten 
liikeharjoitteiden ja -kokeilujen avulla. 

Pyritään sisäisen liikkuvuuden lisäämiseen.  

Kaanon ja moniäänisyys. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu laajasti sanataiteeseen ja musiikkiin. 

Opetellaan muinaisten korkeakulttuurien ispiroimia liikelaatuja ja -tyylejä. 

 

EU 2  Runon ja musiikin harmoninen rakenne (10.lk) 

Sanantaiteen ja kirjallisuuden opetusta tuetaan havainnoimalla, miten ajattelu, tunne ja tahto ilmenevät 
eeppisessä, lyyrisessä ja draamaattisessa runoudessa ja liikkumalla eri runomuotojen rakenteita vastaavia 
muotoja, esim. sonettimuotoa. 

Tutkitaan värien liikemahdollisuuksia ja etsitään luontotunnelmia musiikista. 

perehdytään klassisen länsimaisen musiikin harmoniseen rakenteeseen, kadenssiin, toonikaan, 
subdominanttiin ja dominanttiin. 

Opiskelijat voivat itse laatia koreografioita tai kokeillaeurytmian standardimuotojen yhdistämistä musiikkiin 
tai puheeseen. 

EU3  Liikeestä muotoon 

Tutustutaan musiikin historiaan, liikeperiaatteet renesanssista atonaaliseen musiikkiin. 

Tutkitaan apollonisen ja dionysisen taiteen ominaispiirteitä. 

Runon ja musiikin elementeistä muokataan taiteellisia esityksiä. 

 

EU4 Lopputyönäytös 

Tehdään taiteellinen lopputyönäytös, joka näyttää laajasti koulueurytmiassa opitut taidot. 

 

EU5 Taide-eurytmian syventäminen 

Taiteellista eurytmiaa, jossa pyritään saamaan aikaan korkeatasoisia esityksiä. 

Perusasioiden vapaata ja luovaa soveltamista taiteelliseenilmaisuun, myös puvustamista ja 
valaistussuunnitelman laadintaa. 

Omien liiketeknisten taitojen hiomista henkilökohtaisessakin ohjauksessa. 
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EU 6 Eläinrata 

Tarkastellaan ihmisen suhdetta ympäröivään maailmaan ja pyritään löytämään kosmisten liike-eleiden 
laatujen harjoittamisen kautta maapallon erilaisissa luonnonilmiöissä vastaavia laatuja. 

Tutkitaan värien suhdetta muotoihin ja eleisiin luonnossa ja maailmankaikkeudessa. 

 
 

5.21   Opinto-ohjaus 
 

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että 
opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä 
siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti 
täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä. 

 

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-
ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -
taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä 
pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus 
tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, 
urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa 
ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, 
jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. 
Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden 
opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä. 

 

Opinto-ohjauksen tavoitteet 

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja 
vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi omat yksilölliset, myös elinikäistä oppimista 
tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa 
sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin. 
Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan 
nuorta elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä 
päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja päätöksenteossaan 
arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.   
 

Opiskelijan tiedonhakutaitoja vahvistetaan ohjaamalla häntä monipuolisesti erilaisia 
opiskeluympäristöjä hyödyntäväksi, aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedonetsijäksi, joka osaa myös 
soveltaa etsimäänsä tietoa. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, 
ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, ohjauspalvelut ja sähköiset 
hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa informaatiota urasuunnittelun ja jatko-opintoihin 
hakeutumisen tukena. 

 

Opinto-ohjauksen avulla opiskelija saa tietoa opiskelusta muissa oppilaitoksissa, lukion jälkeisistä 
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jatko-opiskeluvaihtoehdoista, työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiskelijalle tarjotaan 
mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen 
asteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaan. 
Opiskelijaa ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa myös muiden maiden tarjoamista 
opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla. Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa 
suunnittelussa sekä opintoihin hakeutumisessa. 

 

Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että hänellä 
on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan 
henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä. 

 
 

Pakolliset kurssit 

1. Minä opiskelijana (OP1) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon 
•  harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten 

kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa 
•  pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä. 

Keskeiset sisällöt 

•  opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 
•  lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja 

ylioppilastutkintosuunnitelma 
•  jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma 
•  itsetuntemus ja sen kehittäminen 
•  elämänhallintataidot 
•  oman oppimisen arviointi 
•  jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjaus 

palvelut ja hakujärjestelmät 
•  työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 
•  lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
•  Elämäntaitojen kokonaisuudesta opinto-ohjauksessa käsitellään hyvinvointia, onnellisuus- 

ja tietoisuustaitoja, stressinhallintaa, ajattelutaitoja ja ratkaisukeskeisyyttä, sekä 
tunnetaitoja 

 
 

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2) 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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•  kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan 
•  perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka 

auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja 
työelämään siirtymiselle 

•  tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun 
koulutustarjontaan 

•  lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. 

Keskeiset sisällöt 

•  jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla 
•  työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä 
•  yrittäjyys 
•  työelämä- ja työnhakutaidot 
•  työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen 
•  jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen 
•  henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- 

ja urasuunnitelman päivittäminen 
•  lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asia 
•  Elämäntaitojen kokonaisuudesta opinto-ohjauksen oppitunneilla käsitellään vahvuustaitoja, 

itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja sekä tavoitetaitoja  

Opinto-ohjauksen kurssit on jaettu jatkuvaksi koko lukion ajan. Ensimmäisen vuosikurssin 
opiskelijat osallistuvat opinto-ohjauksen oppitunneille ensimmäisessä ja neljännessä jaksossa. 
Tällöin kurssilla keskitytään oppimiseen, elämäntaitoihin ja  lukio-opintojen suorittamiseen liittyviin 
asioihin. Toisen vuosikurssin opiskelijoilla opinto-ohjaus on hajautettu pääsääntöisesti koko 
lukuvuodelle ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoilla pääsääntöisesti toiseen ja kolmanteen 
jaksoon. Toisella ja kolmannella vuosikurssilla keskitytään elämäntaitojen lisäksi erityisesti 
ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin sekä ammatti-ja urasuunnitteluun liittyviin kysymyksiin. 

 

Ryhmätuntien lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ja pienryhmäohjausta 
mm. oman opiskeluohjelmansa laatimiseen, opiskelutekniikkaan ja urasuunnitteluun liittyvissä 
asioissa. Kurssiin kuuluu myös tutustumiskäyntejä jatkokoulutuspaikkoihin ja työelämään ennalta 
sovitun ohjelman mukaisesti. 

Opinto-ohjauksen kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 

Arviointi 

Kun opiskelija on osallistunut säännöllisesti opinto-ohjauksen oppitunneille sekä ennalta 

sovituille tutustumiskäynneille, hän saa kurssista suoritusmerkinnän (S). 

 
5.22 Työharjoittelut 
 

Maatalousharjoittelu/ Kestävän kehityksen harjoittelu 

Jaksolla tutustutaan suomalaiseen ruuantuotantoon joko työskentelemällä viikon ajan maatilalla tai 
tutustumiskäyntien ja asiantuntijaluentojen avulla. Jakson aikana pyritään tutustumaan erilaisiin 
ruuantuotantomenetelmiin tehotuotannosta biodynaamiseen ja luomuviljelyyn. Tarkoituksena on 
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saada kattava näkökulma maatalouteen alana sekä ruuantuotantoon. Opiskelija tekee kirjallisen 
tutkimustyön tutustumisjakson pohjalta.  

Suoritus arvioidaan arvosanalla suoritettu/hylätty.  

Sosiaalialan työharjoittelu 

Opiskelijat työskentelevät viikon ajan päiväkodeissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa tai 
kehitysvammayhteisöissä. Harjoittelun avulla he saavat mahdollisuuden tutustua ihmisiin ,joiden 
tarpeet ovat suuremmat kuin heidän omansa. Se voi myös auttaa heitä kehittämään uutta 
sosiaalisen havaintokyvyn tasoa. Sosiaalialan työskentely auttaa suvaitsevaisuuteen toisen 
ihmisen heikkouksia ja puutteita kohtaan sekä myös suvaitsevaisuuteen omia  vajavaisuuksia ja 
rajoituksia kohtaan. 

Harjoitteluajalta tehdään työpäiväkirja ja esitellään kokemuksia suullisesti harjoittelun jälkeen. 
Harjoittelu voidaan toteuttaa myös Innotet-harjoitteluna. 

 

Arviointi 

Opiskelija on  

• työskennellyt viikon ajan valitsemallaan sosiaalialan työpaikalla 

• tutustunut sosiaalialaan ja haastatellut alan työntekijää 

• kirjoittanut havainnoistaan työpäiväkirjan 

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) 

 

Teollisuusalan /Yrittäjyyden työharjoittelu 

Työharjoittelu liittyy teknologian ja yrittäjyyden ymmärryksen lisäämiseen oppilaissa.  

Harjoittelupaikat  voivat olla erilaisissa pienyrityksissä, mieluummin tehdasmaisessa  

valmistuksessa. Myös työkokemus palvelualalla (esim. kaupat, ravintolat tai kahvilat )käy.  

Oppilaat työskentelevät viikon ajan alaan työpaikkana tutustuen työpaikan teknologiaan,  

hallintoon, sosiaalisiin suhteisiin ja eri ammattien harjoittajiin. 

 

Harjoitteluajalta tehdään työpäiväkirja ja esitellään kokemuksia suullisesti harjoittelun jälkeen. 

 

Arviointi 

Opiskelija on  

- työskennellyt viikon ajan valitsemallaanteollisuusalan/yrittäjyyden/palvelualan  työpaikalla 
tai osallistunut Innotet-harjoitteluun 

- tutustunut valitsemaansa alaan ja haastatellut alan työntekijää 
- kirjoittanut havainnoistaan työpäiväkirjan 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) 



 

 151 

 

5.24 Käsityö 
 

Tekstiilityön kurssien opetus pohjautuu perusopetuksen käsityön opetukseen ja muodostaa sen 
kanssa kokonaisuuden siten, että eri osa-alueita käsitellään laajemmin ja taitoja syvennetään. 
Töiden valmistuminen edellyttää kaikissa vaiheissa mm. tarkoituksenmukaisten työtapojen 
harjoittelemista, tekstiilituotteiden suunnittelun perusteiden tuntemista ja luovaa ongelmaratkaisua. 

Tavoitteet 

Kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa valita oikeat materiaalit, kankaat ja työtavat 
• osaa käyttää ompelukonetta omatoimisesti ja monipuolisesti 
• osaa valita oikeat ompeleet erilaisille materiaaleille 
• osaa muokata valmiit kaavat omien mittojen mukaisesti 
• osaa tehdä leikkuusuunnitelman 
• osaa työskennellä työohjeen mukaan 
• osaa huovuttaa 
• hallitsee värjäystekniikat 
• osaa valita langat neule-, virkkaus- ja kirjontatöihin 

• osaa kehrätä 

• osaa rakentaa kangaspuut kudontakuntoon 

• osaa kutoa kangaspuilla 

• kiinnittää huomiota oman tuotteen suunnitteluun, kestävyyteen ja kierrättävyyteen 

 

Nahkakengät (TS1) 

Valmistetaan nahkasta pikilankaa käyttäen itselle kengät. ”Steinerkoululainen kävelee omilla 
kengillään koulusta ulos.” 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen 
läsnäolo kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen.  

 

Villasta vaatteeksi (TS 2) 

Näkökulmia ja yleisiä aiheita:  

Kudonta yhdistää käsityön ja teknologian niin, että nuorille pitäisi antaa j 

otain käsitystä  kutomisen historiallisesta kehityksestä. Oppilaiden kyvyistä riippuen, tekniikoiden 
kirjon pitäisi olla mahdollisimman laaja, hienoista neliöistä tai huiveista suurempien 
vaatekappaleiden kautta (myös tyynynpäällisten, pöytäliinojen, mattojen jne.) karkean  pellavatyön 
suunnitteluun. (Kudonta on mahdollista myös 10. luokalla – ks. Teknologia, jos painotus on 
'Kirjansidonnassa ja paperinvalmistuksessa'.)  

Sisältöehdotuksia: 
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Kudonnan elementtejä: 

- Miten loimi- ja kudelangat toimivat yhdessä  
- Kudonnan perustekniikat 
- Erilaisten kangaspuutyyppien oppiminen 
•  Kudontatyön suunnittelu  

Laskeminen: 

• Loimen, loimilankojen pituus  

• Lankojen määrä loimessa  

• Tarvittava langan määrä  

Työskentely kangaspuilla: 

• Loimen luominen  

• Kangaspuiden pystyttäminen  

• Kaksi-tai neljävarpaisten kangaspuitten käyttö  

• Kudotun työn teko  

Mahdollista: käynti kutomossa. käsityökeskuksessa tms 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen 
läsnäolo kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen.  

 

Oman vaatteen suunnittelu , kaavoitus ja ompeleminen (TS3) 

Sisältö 

Vaatetuksen ja pukeutumisen osa- alueella suunnitellaan ja valmistetaan asuja tai esiintymisasuja. 
Lisäksi voidaan tehdä nahkatöitä, huovutustöitä, neule- ja virkkaustöitä.  Voidaan valmistaa 
taidetekstiili. Opitaan kankaan värjäys- ja painantamenetelmiä sekä kankaankudontaa. 

Kursseilla tehdään omavalintaisia töitä, niitä materiaaleja ja laitteita käyttäen, joihin koulussa on 
tekninen mahdollisuus. Tavoitteena on, että opiskelija pyrkii laajentamaan ja vahvistamaan omaa 
taitotasoaan, vahvistaen näin sekä kädentaitojensa  kokonaisvaltaista kehitystä että omaa 
ajatteluaan. 

Tavoitteet 

- Vaatteen mittaaminen (heidän omien mittojensa tuntemaan oppiminen) 
- Kaavan piirtäminen, kaavan muuntaminen  
- Materiaalin valitseminen: laatu, ominaisuudet, kudos, pintarakenne  
- Leikkaaminen, kaavan piirtäminen kankaalle, harsiminen, sovittaminen, ompeleminen  
- Viimeistely: kiinnitykset (napit, nepparit, vetoketjut tms.), saumat, koristeet, somisteet, 

kaula-aukot  
- Napinläpien teko käsin tai koneella  
- Tarkoituksenmukainen design, malli:  
- Sovitus, väri, värien vivahteet/värisävyt  
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- yhden tai useamman vaatekappaleen tekeminen 

Arviointi 

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen 
läsnäolo kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen.  

 

5.25 Teknologia 
 

Tietotekniikka (TEK1) 

Opiskellaan Tietokoneen ajokorttitutkinnon materiaalia 

• Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta,  

• Tekstinkäsittely,  

• Internet ja sähköposti sekä  

• Esitysgrafiikka 

• Opitaan tietokoneen peruskäyttötaitoja ja käyttämään konetta opiskelun apuvälineenä. 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen läsnäolo 
kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen.  

 

5.26 Päättötyö/Vuosiprojekti  
 

Erityisen koulutustehtävän mukainen soveltava kurssi 

 

Opiskelija tekee vuoden aikana projektin, jonka aiheen hän valitsee itsenäisesti. Työ voi olla 
tiedollinen, taiteellinen tai taidollinen suoritus ja se arvioidaan työnäytteenä. Päättötyö on 
kypsyysnäyte, jonka opiskelija toteuttaa itsenäisesti valitsemastaan aiheesta.  

• Opiskelija hyväksyttää työnsä aiheen opettajakunnalla.  
• Opiskelija esittelee oman päättötyösuunnitelmansa 
• Opiskelija kertoo työn etenemisestä opettajakunnalle.  
• Opiskelija esittelee työprosessin ja työn tulokset julkisesti.  
• Tavoitteena on, että opiskelija pystyy selkeästi esittelemään työprosessin ja sen tulokset 

yleisölle.  
• Työ saadaan päätökseen sovitussa aikataulussa  
• Työ osoittaa omaa ajattelua, tutkimusta ja työskentelyä vähintään 38h tunnin arvosta  

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan päättötyön 
valmistuminen ja esittely sovitun aikataulun mukaisesti. 
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5.27 Puutarhaopetus 
Puutarhaopetus antaa kuvan luonnonmukaisen viljelysuuntauksen mukaisesta viljelykäytännöstä. 
Opiskelijat tekevät työkirjat, joihin he kirjoittavat havaintojaan.  

Puutarhan- ja viljojen viljelyn ja maanhoidon työt sisältävät maan muokkauksen, kylvöpenkkien 
tekemisen, kylvämisen kasvimaalle ja laatikkoon sekä kylvösten hoitamisen, taimien koulimisen ja 
avomaalle istuttamisen. 

Kurssi toimii eheyttävänä kurssina, jonka aikana käsitellään esimerkiksi  historian, maantieteen, 
kemian, fysiikan, matematiikan sisältöjä.  

Mahdollisia sisältöjä myös  

• Kehitysmaiden viljelyn erikoisominaisuudet.  

• Maatalouden muodot eri alkuperäiskulttuureissa ja luonnonolosuhteissa. “Reilun kaupan” 
järjestelmä.  

• Luomutuotteiden kysynnän kasvu.  

• Kulttuurimaiseman ylläpitäminen.  

• Hedelmäpuiden hoito, hedelmäpuukulttuuri.  

• Maailmanlaajuisen maatalouskaupan ongelmat.  

• EU:n maatalouspolitiikka.  

• Modernin kasvijalostuksen periaatteet; hybridijalostus, geeniteknologia ym.  

• Lajikerunsauksiin tutustumista. 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen läsnäolo 
kurssilla sekä vaadittujen tehtävien palauttaminen.  

 

5.28 Eettinen yrittäjyys 
 
Eettinen yrittäjyys (YRI2) 
Kurssilla yrittäminen nähdään sekä kaikenlaisena toimintana, jolla on tavoite, että liiketoimintana. 

Eettinen yrittäjyys nähdään ympäristöön ja yhteiskuntaan kohdistuvana positiivisena ja 
aktiivisena vaikuttamisena. 

Opiskelija tutustuu kurssilla 
• siihen miten itse voi vaikuttaa talouteen 
• siihen miten voi valita eettisesti tuotettuja tuotteita ja palveluita 
• erilaisiin yrityksiin ja yrittäjiin, sekä erilaisiin tapoihin yrittää myös eri ammattien edustajien 

vierailuiden kautta 
• Liikeyrityksen perustamiseen ja yrityksen toimintaan 
• Erilaisiin vaikuttamiskeinoihin ja käsitteisiin, kuten esimerkiksi Reilu kauppa, erilainen  
• kansalaisjärjestötoiminta, kestävä kehitys jne 

Arviointi 
• Opiskelija ymmärtää eettiseen yrittäjyyteen liittyvät käsitteet ja mahdolliset  
• toimintatavat 
• Opiskelija osallistuu aktiivisesti kurssilla tapahtuvaan toimintaan 
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Kurssin suoritus arvioidaan suoritusmerkinnällä S/H 
 
Eettinen yritys (YRI2) 

Opiskelija perustaa yksin tai ryhmässä lukuvuoden ajaksi oikealla rahalla toimivan  
miniyrityksen (NY-yritys). Opiskelijat käyvät lukuvuoden aikana läpi yrityksen kaikki vaiheet 
perustamisesta yrityksen lopettamiseen. 
 
NY- yritys tarjoaa nuorille oppimisympäristön, jossa nuoret voivat kokeilla opittujen  taitojen 
hyödyntämistä käytännössä. Opittavat taidot syntyvät tekemällä oppimisen kautta ja itse 
oivaltaen.  
 
Kurssin suoritus arvioidaan suoritusmerkinnällä (S/H). 

 

5.29  Teemaopinnot 
Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät 
opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. 
Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja 
taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja 
konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tavoitteet 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 

•  rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien 
välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia 

•  hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin 
ja yhteistyössä muiden kanssa 

•  hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja 
•  hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta 
•  soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön 

toiminnassa 
•  työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. 

 
 

Arviointi 

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä 
tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita 
ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä 
yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. 
Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä 
työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään 

monipuolisia arviointimenetelmiä. 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

Monitieteinen ajattelu (TO1) (suositus 10. ja 11.lk) 

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja 
oppiainerajat ylittävästi.  Kurssilla käsitellään ihmisen hyvinvointia, oppimista ja elämäntaitojen 
kehitystä. Kurssilla opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä 
sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa 
kokonaisuuksissa. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai 
aihekokonaisuudesta. Näitä oppiaineita ovat Psykologia, Terveystieto, Kemia (päihteet, biokemia) 
ja Yhteiskuntaoppi. Aihekokonaisuus “Hyvinvointi ja turvallisuus“ ja vertaissovittelu liittyvät myös 
kokonaisuuteen.  

 

Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa 
muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät 
niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen.  

 

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) Päättötyöesittely (suositus 11.lk) 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja 
esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän 
dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää 
osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Kurssilla tuotetaan päättötyön kirjallinen osuus. 
Kurssin lopputyönä toteutetaan päättötyön monimediainen esittely. Kurssi yhdistää 
äidinkieltä/suomen opintoja sekä taideaineita ja sisältöjä opiskelijan päättötyöhön liittyvistä 
oppiaineista.  Kurssiin voidaan myös liittää verkko-opintoina toteutettava digikurssi.  

 

Osaaminen arjessa (TO3) (suositus 11.lk+12.lk) 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla 
opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja 
tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja 
arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään 
yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun 
ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa 
syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan 
tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Kurssi voidaan 
suorittaa itsenäisesti. 

 

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja 
oppiainerajat ylittävästi.  Kurssilla käsitellään ihmisen hyvinvointia, oppimista ja elämäntaitojen 
kehitystä. Kurssilla opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä 
sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa 
kokonaisuuksissa. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai 
aihekokonaisuudesta. Näitä oppiaineita ovat Psykologia, Terveystieto, Kemia (päihteet, biokemia) 
ja Yhteiskuntaoppi. Aihekokonaisuus “Hyvinvointi ja turvallisuus“ ja vertaissovittelu liittyvät myös 
kokonaisuuteen.  
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Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa 
muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät 
niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen.  

 

Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) Päättötyöesittely (suositus 11.lk) 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja 
esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän 
dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää 
osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Kurssilla tuotetaan päättötyön kirjallinen osuus. 
Kurssin lopputyönä toteutetaan päättötyön monimediainen esittely. Kurssi yhdistää 
äidinkieltä/suomen opintoja sekä taideaineita ja sisältöjä opiskelijan päättötyöhön liittyvistä 
oppiaineista.  Kurssiin voidaan myös liittää verkko-opintoina toteutettava digikurssi.  

 
 

Osaaminen arjessa (TO3) (suositus 11.lk+12.lk) 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla 
opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja 
tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja 
arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään 
yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun 
ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa 
syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan 
tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. Kurssi voidaan 
suorittaa itsenäisesti 

 

 

5.23   Lukiodiplomit 
Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja 
aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on antaa opiskelijalle 
mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. 
Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja 
syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri 
oppiaineille ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan ja 
arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta.  

 

Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, 
mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden 
arvioida lukio-opintojen aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen 
näkökulmasta. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen 
osoittamaa osaamista. Lukiodiplomeja on koulutuksen järjestäjän päätöksellä mahdollista suorittaa 
lukiossa yhdessä tai useammassa aineessa ja aineryhmässä. Opetushallitus antaa ohjeet kunkin 
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lukiodiplomin suorittamisesta.  

 

Opetuksen tavoitteet 

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija 

•  asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat ja tavoitteet 

•  työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

•  tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedonaloille ominaisilla tavoilla 

•  soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtoista harrastuneisuutta 

•  valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja ja ilmaisun keinoja  

•  arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta. 

 

Arviointi 

Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan 
lukioaikaisen erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteuttama 
lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena kurssin päätyttyä. Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan 
palautetta lukiodiplomille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arviointi on 
monipuolista ja luotettavaa, ja se vastaa opiskelijan aineessa tai aineryhmässä osoittamaa 
osaamisen tasoa. Lukiodiplomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia. 

 

Valtakunnalliset soveltavat kurssit 

1. Kotitalouden lukiodiplomi (KOLD1) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan kotitaloudessa. Kotitalouden lukiodiplomin tavoitteena on 
vuorovaikutteinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja 
soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan 
valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusprosessiin. Kotitalouden 
lukiodiplomi muodostuu lukiodiplomityöstä, esseestä ja portfoliosta. 
 

2. Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija 
osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, 
tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat 
opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, 
näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä 
työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. 
 

3. Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
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harrastuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää 
osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä 
osaamisen arvioinnissa. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, 
ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi 
muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja 
itsearviointia kuvaavasta portfoliosta. 

 

4. Liikunnan lukiodiplomi (LILD4) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii 
monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, 
liikunnallista erityisosaamistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä 
sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. 
Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, 
harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin 
muodostamasta kokonaisuudesta. 

 

5. Median lukiodiplomi (MELD5) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan 
ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia 
media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa 
käyttöä. Lisäksi edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn 
taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset 
sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Median 
lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus. 

 

6. Musiikin lukiodiplomi (MULD6) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta 
erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa 
musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista 
hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja 
toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin 
keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. 
Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen 
omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden 
lausunto.  

 

7. Tanssin lukiodiplomi (TALD7) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja 
kuvata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua lukion aikana. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat 
opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän 
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opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreografian. Tehtävä voi olla 
soolo- tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkielman muodostama 
kokonaisuus.  

 
8. Teatterin lukiodiplomi (TELD8) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja 
harrastuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja 
teatteri-ilmaisullisia taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. Kurssin 
keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä 
esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion 
muodostama kokonaisuus. 

 

5.24   Taiteiden väliset kurssit 
Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä on laajentaa 
ja eheyttää musiikin, kuvataiteen, draaman, eurytmian  ja opetussuunnitelmassa päätettävien 
mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia 
laaja-alaiselle taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja 
arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille 
ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijoiden toimijuutta ja 
osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa. Taiteiden 
väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle 
lukion ulkopuolisten toimijoiden kanssa.  

Opetuksen tavoitteet 

Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

•  syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä hyödyntämällä 
•  tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 
•  hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa osaamista 
•  soveltaa eri tieteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden yhdistelmiä 
•  kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita,         

työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä 
•  työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä 
•  kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moninaisuutta ja toiminnallisuutta 

hyödyntämällä. 
 

Arviointi 

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden 
välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa 
oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja 
vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tiedon 
tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen 
kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä 
toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja 
yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä.  
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Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1) 

Kurssilla opiskelijat kehittävät musiikkia sekä muuta taiteellista luovaa ajatteluaan ja 
ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, 
että kurssin aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa ryhmässä tai itsenäisesti taiteelliseen 
ilmaisuun liittyvän kokonaisuuden. Kokonaisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa opiskelija 
soveltaa ja yhdistää aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista ja muuta taiteellista 
osaamista. Oppimisprosessin aikana opiskelija arvioi työskentelyään ja oppii toimimaan 
kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös 
kehittyvän teknologian tarjoamia taiteellisen ilmaisun keinoja. 

 

Nykytaiteen keinoin (TA2) 
Kurssilla opiskelijat syventävät omakohtaista suhdettaan kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen 
kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen 
ilmaisun keinoja käyttämällä ja soveltamalla mm. musiikkia ja/tai eurytmiaa. Kurssilla 
hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Opiskelijat 
syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun 
visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään 
osallistumisen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja 
ilmaisun keinot valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia 
teoksia, produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin. 

 

Taidetta kaikilla aisteilla (TA3) 
Kurssilla opiskelijat oppivat tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen ajankohtaisia toimintatapoja 
ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan eri taiteiden ja kulttuurien suhdetta sekä taiteen merkitystä 
omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja 
aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään 
kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä voidaan valita myös 
aihekokonaisuuksista. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan 
draaman ja eurytmian toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien 
suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille 
merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin ja niitä yhdistellen. Kurssi 
toteutetaan vähintään kahden taiteenalan välisenä kokonaisuutena. Kurssin keskeisiä sisältöjä 
voidaan valita myös aihekokonaisuuksista. 

 

6   OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI  
6.1   Arvioinnin tavoitteet  
Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään 
opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa 
opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-
opiskelun päättyessä. Palautteen tarkoituksena on kannustaa ja ohjata opiskelijaa opintojen 
suorittamisessa.  
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Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja 
työskentelytapojensa tarkentamiseen. Lisäksi arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä 
jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan 
oppimisenarviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. 
Opiskelijan oppimista ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista tulee arvioida monipuoliseen 
näyttöön perustuen. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. Arviointiperusteet selvitetään 
opiskelijalle kurssin alussa. Jatkuva palaute on olennainen osa kasvatustehtävää ja sellaisena 
sisällöllisesti merkittävin arvioinnin osa- alue. Arviointi suoritetaan kurssin päätyttyä. Opiskelijan 
kurssiarvioon kuuluu myös itsearviointi.  

 

Päättöarviointiin tai erotodistukseen sisältyy jatko- opintojen ja työelämän kannalta 
merkityksellinen tieto. Opiskelijan oppimisen arvioinnin on oltava kannustavaa ja sen tulee tukea 
tavoitteellista oppimista. Steinerkoulun opetussuunnitelman ihmiskasvun tavoitteet asettavat 
arvioinnille omat vaatimuksensa. On yhtä tärkeää ottaa arvioinnissa huomioon oppimisprosessi 
kuin oppimistulokset. Koulun tehtävä on hyväksyä opiskelijoiden erilaiset kyvyt ja tunnustaa ne 
itseisarvoina asettamatta toista lahjakkuutta toisen edelle.  

 
6.2   Kurssisuorituksen arviointi  
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on selvitetään 
opiskelijalle kurssin alussa. Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin 
tehtävänä on antaa palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen 
opiskelun etenemisestä. Kurssin arvioinnin tulee olla monipuolista ja perustua yleensä paitsi 
mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja opiskelijan 
tietojen ja taitojen arviointiin. Myös opiskelijan oma itsearviointi on osa arviointia. Arvioinnin 
kohteina ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Kurssit arvostellaan toisistaan riippumatta. Kunkin oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit 
arvioidaan aina asteikolla 4-10. Erityisen koulutustehtävän mukaiset ja soveltavat kurssit voidaan 
arvioida joko numeroin, tai suoritusmerkinnällä S = suoritettu. Mikäli opiskelijan aloittama kurssi 
keskeytyy esim. poissaolojen vuoksi, saa opiskelija merkinnän K=Keskeytetty kurssi. Keskeytettyä 
kurssia ei voi täydentää vaan se on opiskeltava uudelleen saadakseen kurssiarvosanan. Mikäli 
käydystä kurssista puuttuu suorituksia, jaksotodistukseen tulee merkintä P= Puuttuvia suorituksia. 
Vaadittavat täydennykset on suoritettava viimeistään kuluvan lukuvuoden aikana. Keskeytettyä (K) 
eikä hylättyä (H) kurssia lasketa kurssikertymään. Arvosanalla neljä (4) suoritettu kurssi lasketaan 
kurssikertymään, jos oppiaineen oppimäärä täyttyy hyväksyttävästi.  

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, 
maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, 
tulee ottaa huomioon arvioinnissa, siten että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja 
muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä 
opiskelijan kurssiarvosanaa. Kurssiarvosanat ovat pohjana oppiaineen arvioinnille. Kunkin kurssin 
arviointiperusteet selvitetään kurssin alussa ja sovitaan arvioinnin yksityiskohdista. Kurssin 
arvosana voi perustua kokonaan jatkuvaan näyttöön. Myös opiskelijan itsearviointia voidaan 
käyttää apuna määriteltäessä kurssin arvosanaa. 
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6.2.1   Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät 
Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden 
oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.  Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. 
Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia 
tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4. Opinto- ohjauksesta annetaan 
suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän 
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden 
kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää 
vain kaksi kurssia. Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot 
arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja 
suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää arvosanaa.  

 

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien 
kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja 
teemaopintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). 
Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty). 
Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi 
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H 
=hylätty). Paikallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään 
opetussuunnitelmassa. 

 

6.2.2   Itsenäisesti suoritettu kurssi  
Opiskelija voi suorittaa osan lukiokursseistaan itsenäisesti.  Itsenäiseen opiskeluun on aina oltava 
ainetta opettavan opettajan lupa. Kurssin itsenäistä suoritusta anotaan aineenopettajalta ja 
rehtorilta kirjallisesti Wilman kautta. Kurssinitsenäisen suorittamisen tapa ja aikataulu sovitaan 
etukäteen. Kursseja voi myös suorittaa verkko-opintoina. 

 

Jos sovittua itsenäisen suorituksen aikataulua ei noudateta (esim. opiskelija ei tule kokeeseen tai 
sovittuun tapaamiseen, palauta kurssitöitä tms. ilman painavaa syytä), itsenäinen suoritus voi 
keskeytyä. Jos itsenäinen suoritus hylätään, kurssin voi sen jälkeen suorittaa vain opetukseen 
osallistumalla. On tärkeää, että opiskelija ymmärtää oman vastuunsa merkityksen kurssin 
itsenäisestä suorittamisesta.  

 

Itsenäisen opiskelun tavoitteet ovat samat kuin normaalisti suoritettuun verrattuna. Arviointikriteerit 
voivat kuitenkin poiketa normaalikurssista suoritustavasta riippuen. Asianomainen opettaja 
selvittää opiskelijalle arviointikriteerit itsenäisen opiskelun suunnittelun yhteydessä.  Itsenäisesti 
opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan 
tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaatteita. 
Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä on myös tällöin arvioitava riittävän 
laaja-alaisesti kurssin kokonaisuuden kannalta. 
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6.2.3   Suullisen kielitaidon kurssien arviointi 
Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän kurssin 
6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 8 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän 
syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu 
Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin 
kurssin aikaisiin näyttöihin. Kursseista annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös 
kurssiin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyttäen asteikkoa 
4c10.  

 

Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan 
asianomaiselle kielelle ja oppimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita 
vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi 
sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen.  

 

6.2.4   Opinnoissa edistyminen   
Jos opiskelija saa oppiaineessa kaksi hylättyä kurssiarvosanaa tai kurssi muuten hylätään, hänelle 
tulee oppiaineessa etenemiseste eli hän voi suorittaa seuraavan kurssin vasta, kun hän on 
suorittanut ainakin toisen kursseista hyväksytysti. Muiden aineiden opiskelu voi jatkua 
etenemisesteestä huolimatta. Erityisen painavista syistä opiskelija voi jatkaa opintojaan 
etenemisesteestä huolimatta. Etenemisesteen saanut opiskelija saa myös osallistua oppiaineen 
muille oppitunneille. Etenemisesteen valvonnasta huolehtii kyseisen aineen opettaja, joka yhdessä 
luokanohjaajan ja opinto- ohjaajan kanssa ohjaa opiskelijaa etenemisesteen poistamiseksi.  

 

Opiskelija voi yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa suorittamalla kurssin uudestaan opetukseen 
osallistumalla. Tällöin kurssiarvosanaksi tulee parempi arvosana. Opiskelijalle varataan 
mahdollisuus uusia hylätty kurssisuoritus uusintakuulusteluissa, joiden järjestämisestä päätetään 
vuotuisessa opetussuunnitelmaan perustuvassa suunnitelmassa. Hylättyä kurssisuoritusta voi 
yrittää korottaa kahdesti. Opiskelijalle varataan myös mahdollisuus korottaa oppiaineen arvosanaa 
päättöarviointia varten opettajan ja opiskelijan parhaaksi näkemällä tavalla.  

 

6.2.5   Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

Opiskelijalla on oikeus hyväksilukea muualla suoritetut opinnot, jotka tavoitteiltaan ja keskeisiltä 
sisällöiltään ovat lukion opetussuunnitelman mukaisia.. Espoon lukioissa yhteisen kurssitarjonnan 
kursseilla suoritetut opinnot hyväksiluetaan lukiossa kyseisen oppiaineen kursseihin tai soveltaviin 
opintoihin. Muutoin muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen tehdään sisältöjen vertailujen 
pohjalta ja tarvittaessa arvosanan määrittelyn tueksi voidaan edellyttää lisänäyttöjä. Päätös 
muualla suoritettavien opintojen hyväksilukemisesta tehdään sitä opiskelijan erikseen pyytäessä 
ennen mainittujen opintojen aloittamista.  
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Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai 
soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisina tai syventävinä kursseina, annetaan 
niistä mahdollisuuksien mukaan numeroarvosana. Poikkeustapauksissa niistä voidaan antaa 
myös hyväksytty-arvosana.Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään 
hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä 
siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan.. Jos opiskelija pyytää, 
järjestetään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän 
lyhyemmästä pitempään oppimäärään, menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti.  

 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen 
antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, 
sen arvosana muutetaan lukion arvosana- asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:  

asteikko 1–5 

 

lukioasteikko  

 

asteikko 1 

 

1 (tyydyttävä)  5 (välttävä)  1 

2 (tyydyttävä) 6 (kohtalainen)  1 

3 (hyvä) 7 (tyydyttävä)  2 

4 (hyvä) 8 (hyvä)  2 

5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä) 

10 (erinomainen) 

3 

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa 
suorittu kurssi vastaa, ylempää vai alempaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi. 
Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja osaamisen tunnustamisessa noudatetaan 
samoja periaatteita kuin kotimaassa suoritettujen opintojen osalta. Lukiolain 34 §:n mukaan 
muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua 
aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. (Lukiolaki 629/1998, 34 § ja 34 b §, 
muutettu lailla 958/2015.)  

 

Lukiolain 34 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla laissa 
toisin säädetä. Valitus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle 
tiedoksi. (Lukiolaki 629/1998, 34 a § 2 mom. ja 34 b §, muutettu lailla 958/2015.) 

 

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain yhden laajuinen oppimäärä. 
Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän 
oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden 
tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin 
oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät 
suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla 
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lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 
Jos opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason 
toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään 
edellä olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä 
yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.  

 

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen oppimääränä on suomi/ruotsi toisena kielenä ja 
kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty 
erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai onko 
lukio voinut tarjota vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän kursseista. 
Suomen/ruotsin kieli ja kirjallisuus oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi 
täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän kursseihin, ja niistä saatu 
arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus kurssin arvosanaksi. Suomi/ruotsi 
toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit korvaavat suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppimäärän 
kurssit siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Opiskelijalla voi 
olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä 
tai suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärästä, mutta ei molemmista.  

 

 

6.3   Oppiaineen oppimäärän arviointi  
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 
opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä koulukohtaisista soveltavista kursseista. 
Oppiaineen oppimäärään kuuluvat pakolliset, valtakunnalliset syventävät ja koulukohtaiset 
soveltavat kurssit. Kun oppiaineen oppimäärä on suoritettu, arvostellaan ao. aine yhdellä 
arvosanalla 

 

Oppiaineen koulukohtaiset soveltavat kurssit voidaan huomioida lisänäyttönä loppuarvostelussa. 
Opiskelijalle annetaan hänen halutessaan mahdollisuus osoittaa erillisessä kuulustelussa 
suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen 
arvosana edellyttää, minkä perusteella tulee arvosanaa korottaa.  

 

Koko oppimäärän arviointi suoritetaan koulutyön päättyessä. Opiskelijan arvioinnista päättää 
kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja, tai jos opettajia on useita, opettajat 
yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä. 

 

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja 
opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä 
voi jälkikäteen poistaa. Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja 
opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja, joista voi olla 
hylättyjä kurssiarvosanoja enintään  

1–2 kurssia 0 
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3–5 kurssia 1   

6–8 kurssia  2 

9 kurssia tai enemmän  3 

 

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on kuvattu lukion 
opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan 
matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit eivät 
muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja 
valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä 
teemaopintokursseja. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien 
pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena 
keskiarvosanana. Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja 
parempaa oppiaineen hallintaa kuin kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana 
edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 

  

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun 
lisäksi  

•  paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien 
kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä  

•  mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja 
taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella 
määräytyvää arvosanaa paremmat.  

 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet   
Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen 
mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan 
suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän 
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden 
kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää 
vain kaksi kurssia.  Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot 
arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa määrätään. 

  
6.4   Lukion oppimäärän suoritus  
"Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta 
annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat 
olla kestoltaan edellä mainittuja lyhyempiä tai pitempiä. Lähiopetuksessa opetukseen tulee tuntia 
kohti käyttää vähintään 45 minuuttia." (Lukioasetus 810/1998, 1 § 1 mom., muutettu 
valtioneuvoston asetuksella 52/2014)  

 

Opiskelija opiskelee oman opiskelusuunnitelmansa mukaan pakollisia, syventäviä ja soveltavia 
kursseja lukion oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelijan tulee suorittaa pakollisia ja valtakunnallisia 
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syventäviä kursseja vähintään siinä laajuudessa, kuin määrätään lukion tuntijakoa koskevassa 
valtioneuvoston asetuksessa (Valtioneuvoston asetus 942/2014).   

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 
hyväksytysti ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion 
vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista 
teemaopintojen kursseista, paikallisista syventävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista 
soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti 
suorittamat kurssit. 

Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee 
valita sen tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 

”Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai 
päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista 
päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” (Lukiolaki 629/1998, 34 d § 1 mom., 
muutettu lailla 958/2015) 

”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on 
hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin 
hallintolaissa säädetään. Otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi 
muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian 
rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.” (Lukiolaki 629/1998, 34 d 2 mom., muutettu lailla 958/2015) 

Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva 
oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta valittamalla (lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom., muutettu 
lailla 958/2015).  

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja 
oikaisumahdollisuudesta. 

 

6.5   Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  
Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. 
Lukioasetuksessa säädetty todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan 
päättötodistuksen liitteenä.  

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai 
useamman lukion oppiaineen oppimäärän.  

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen 
lukion koko oppimäärän suorittamista.  

 

Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 

•  todistuksen nimi  
•  koulutuksen järjestäjän nimi 
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•  opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan 
päivämäärä 

•  oppilaitoksen nimi 
•  opiskelijan nimi ja henkilötunnus  
•  suoritetut opinnot 
•  paikkakunta, todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus 
•  arvosana-asteikko 
•  selvitys kielten oppimääristä 

S2/R2  = äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen suomi/ruotsi toisena kielenä ja 
kirjallisuus oppimäärä 

A         = perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkaneen A-kielen oppimäärä 

B1       = perusopetuksessa alkaneen B1-kielen oppimäärä 

B2       = perusopetuksessa alkaneen valinnaisen B2-kielen oppimäärä  

B3       = lukiossa alkaneen valinnaisen B3-kielen oppimäärä 

ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä 
(ruotsi/suomi) 

•  merkintä, että todistus on Opetushallituksen päättämien lukion 
opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukainen.  

Uskonnon ja elämäkatsomustiedon arvosana merkitään todistuksissa 
”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä, mihin opetukseen opiskelija on osallistunut.  

Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus merkitään todistuksessa äidinkieli ja kirjallisuus 
kohtaan.  

Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan 
opiskelemat oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana 
sanallisesti ja numeroin (esimerkiksi: kiitettävä…9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä 
suorittamisesta (suoritettu).  

Teemaopinnoista merkitään hyväksytysti suoritetut kurssit käyttäen kurssien nimiä ja niistä saatua 
suoritusmerkintää (suoritettu). Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta 
kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja 
sitä täydentävät todistukset lukio-opintoihin liittyvistä näytöistä, kuten esimerkiksi suoritetut 
lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muista lukion oppimäärään kuuluneista 
opinnoista, jotka eivät sisälly oppiaineiden oppimääriin.  

Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun 
varsinaisella opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. Lukion 
erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä muut opiskelijan suorittamat 
lukio-opinnot. Todistukseen merkitään kunkin kurssin numeroarvosana tai merkintä kurssin 
suorittamisesta (S = suoritettu, H = hylätty). 

Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista rekisteriä, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden 
arvosanat. Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden 
arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan tavalla. Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama 
kokonaiskurssimäärä. Kokonaiskurssimäärään ei lasketa valtakunnallisina syventävinä kursseina 
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suoritettuja hylättyjä teemaopintokursseja, hylättyjä paikallisia syventäviä, hylättyjä valtakunnallisia 
soveltavia eikä hylättyjä paikallisia soveltavia kursseja. 

 

Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.  

Todistus suullisen kielitaidon kokeesta ja lukiodiplomitodistus annetaan lukion päättötodistuksen 
liitteinä.   

 

Todistus suullisen kielitaidon kokeesta  

Lukioasetuksella säädetyn suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annettavaan todistukseen 
merkitään seuraavat tiedot: 

• todistuksen nimi 
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan 

päivämäärä 
• oppilaitoksen nimi 
• opiskelijan nimi ja henkilötunnus  
• kokeessa suoritettu kieli ja sen oppimäärä ja kokeesta saatu arvosana 
• paikkakunta, todistuksen antamispäivämäärä (lukion päättötodistuksen 

päivämäärä) ja rehtorin allekirjoitus 
• arvosana-asteikko.  
 

Lukiodiplomitodistus 

Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite, ja se merkitään lisätietojakohtaan. 
Lukiodiplomitodistukseen merkitään seuraavat tiedot:  

•  todistuksen nimi 
•  koulutuksen järjestäjän nimi 
•  opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan 

päivämäärä 
•  oppilaitoksen nimi 
•  opiskelijan nimi ja henkilötunnus 
•  oppiaine tai vastaava, jonka lukiodiplomitodistuksesta on kyse 
•  arvosana 
•  lukiodiplomiaineessa suoritettujen kurssien määrä mukaan lukien 

lukiodiplomikurssi 
•  paikkakunta, todistuksen päivämäärä (sama kuin lukion päättötodistuksen 

päivämäärä) ja rehtorin allekirjoitus 
•  arvosana-asteikko 
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LIITTEET 
 
LIITE 1  
Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko  
 
LIITE 2  
Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä  
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta (942/2014) 
 
LIITE3 
Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukainen suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelytavoista 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 


