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1 TOIMINTA-AJATUS
Seinäjoen lukiossa opiskelija 

• saa laajan yleissivistyksen 
• löytää vahvuutensa 
• suuntautuu jatko-opintoihin 
• kehittää osaamistaan
• oppii toteuttamaan kestävän elämäntavan periaatteita. 

 
Visio 2020 

Seinäjoen lukio – vähä paree 
Vähä paree -iskulause kuvaa puhekielellä rohkeata ja eteenpäin 
pyrkivää otetta oppimiseen, opettamiseen, omaan työskentelyyn 
ja koulun kaikkeen toimintaan. 
Vähä paree Seinäjoen lukio on 

• kyseenalaistava 
• aktiivinen 
• avoin 
• haasteisiin tarttuva 
• kehittämishaluinen 
• kannustava 
• aikaansa seuraava 
• ennakkoluuloton ja kunnianhimoinen. 

Kieliohjelma

Kaikille pakollinen pitkä vieras kieli A1 on englanti. A2-kie-
lenä tarjotaan ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa. B1-kieli on 
ruotsi. Tarjolla on myös S2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus. 
B2- ja B3-kielinä tarjotaan espanjaa, ranskaa, saksaa ja venäjää. 
Opetusta tarjotaan omina ryhminä, mikäli opiskelijaryhmän 
koko säilyy 10 opiskelijana.

2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA 
ARVOPERUSTA
Lukiokoulutuksen tehtävä

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen 
vahvistaminen. Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu ar-
voista, tiedoista, taidoista, asenteista ja tahdosta, joiden avulla 
kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat toi-
mia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyk-
sekkäästi. Lukioaikana opiskelija kartuttaa ihmistä, kulttuureja, 
luontoa ja yhteiskuntaa koskevaa olennaista tietoa ja osaamista. 
Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä 
ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia 
sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä. 

Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokou-
lutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsi-
tystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa 
maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan mennei-
syyteen ja suuntautuu tulevaisuuteen. Lukiokoulutus syventää 
opiskelijan kiinnostusta tieteiden ja taiteiden maailmaan sekä 
kehittää valmiuksia työelämään ja työhön. 

Lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppimäärälle. Se antaa 
yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkea-
kouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen 
koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan 
lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukio-
diplomeilla ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa 
tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen oppimi-
seen.

Arvoperusta 

Seinäjoen lukiossa painotetaan seuraavia arvoja:

1. laadukas opetus
2. yksilölliset etenemismahdollisuudet
3. jatko-opintoihin valmistaminen
4. yhteisön turvallisuus ja tasavertaisuus
5. osallistavuus, kannustaminen ja välittäminen

Arvokeskustelu

Jatkuva arvokeskustelu kertoo, millainen oppilaitos haluam-
me olla ja millaisen työskentelyn koemme mielekkääksi. Arvot 
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asettavat työllemme tavoitteet, ja keskustelun (opiskelijat, opet-
tajat ja kotiväki) kautta laadimme toimintasuunnitelman hyvän 
koulun toteuttamiseksi. Arvokehikko on kuvaus toimintamme 
tavoitteista sekä se ilmaisee myös, mitkä asiat ovat indikaattorei-
ta sille, että arvoa toteutetaan oppilaitoksen toiminnassa. Nämä 
kuvaukset muodostavat pohjan toimintamme arvioinnille ja 
mittareiden laatimiselle.

Arvokehikko

1 Laadukas opetus

Opiskelijoiden toiminta
Opiskelijamme ovat motivoituneita osallistumaan tunneille ja 

poissaoloja on vähän. Opiskelijamme kokevat tulevansa hyväk-
sytyiksi sellaisena kuin ovat ja saavuttavat mahdollisuuksiensa 
mukaiset oppimistulokset. Opiskelijamme haluavat osallistua 
myös muuhun koulumme toimintaan.

Henkilökunnan toiminta
Huomioimme opetuksessa oppimisen ja motivoitumisen 

sekä opiskelijalähtöisen näkökulman. Huolehdimme siitä, että 
oikeanlaista oppimista tapahtuu. Tarjoamme tukea silloin, kun 
siihen on tarvetta. Henkilökunta hallitsee työnsä.

Oppimistulokset
Opiskelijamme edistyvät opinnoissaan. He saavat harvoin 

arvosanoja hylätty tai keskeytynyt. Heidän aineenhallinta- ja 
opiskelutaitonsa kehittyvät. Ylioppilaskirjoitusten tulokset ovat 
maan keskiarvoa tai sen yläpuolella. 

Koulun toiminta
Koulun maine on hyvä ja luotettava. Koulun ja sen henkilö-

kunnan asiantuntemukseen sekä opetus- ja kasvatustehtävän 
hoitamiseen luotetaan. Opiskelijoiksi hakeutuu enemmän opis-
kelijoita kuin on aloituspaikkoja. Kouluun palkataan motivoitu-
nutta henkilökuntaa ja koulu nähdään haluttuna työpaikkana. 
Henkilökuntamme osallistuu koulutustilaisuuksiin ja hyödyntää 
niistä saamaansa antia.

2 Yksilölliset etenemismahdollisuudet

Opiskelijoiden toiminta
Opiskelija tunnistaa itselleen tehokkaat oppimistavat. Opiske-

lijat voivat kehittää omia erityistaitojaan monipuolisesti. He tie-
tävät myös millaisia tukitoimia on tarjolla ja osaavat hyödyntää 
niitä. He voivat osallistua eri tapahtumiin, kokonaisuuksiin ja 
hankkeisiin. Opiskelijan ei tarvitse arkailla pyytäessään erityis-
järjestelyitä. Opiskelija osaa laatia mielekkään opintosuunnitel-

man ja päivittää sitä tarvittaessa. Opiskelija ei koe syrjäytymistä.

Henkilökunnan toiminta
Lukiokoulutus ymmärretään kokonaisuutena ja oma aine 

nähdään osana sitä kokonaisuutta, jonka opiskelija suorittaa 
jatkaakseen opintoja seuraavalla asteella. Henkilökunta osaa oh-
jata opiskelijoita heidän opinnoissaan ja pyrkii löytämään heille 
tehokkaat ja mielekkäät tavat edetä opinnoissaan. Opintotarjon-
nan ja hankkeiden suunnittelussa opiskelijoiden kyvyt, tarpeet 
ja lähtökohdat osataan ottaa huomioon. Henkilökunnalla on 
mahdollisuus toteuttaa työssään omaa erityisosaamistaan. 

Oppimistulokset
Opiskelijat saavat hyvän yleissivistyksen sekä kehittävät pit-

källe taitojaan heitä innostavilla aloilla. Opiskelijamme kokevat, 
että he voivat toteuttaa itseään niin opinnoissa kuin muussa 
koulun toiminnassa. Oppimistuloksiksi mielletään myös opis-
kelutaidot, työelämävalmiudet ja henkilökohtaista hyvinvointia 
ylläpitävä osaaminen. 

Koulun toiminta
Koulun tunnetaan välittävän opiskelijoista ja heidän hyvin-

voinnistaan. Koulu tarjoaa laajan määrän kursseja. Koulu tun-
netaan erilaisista hankkeista ja opintokokonaisuuksista, joissa 
opitaan kokonaisvaltaisesti erilaisia taitoja. Kotiväki luottaa 
kouluun. 

3 Jatko-opintoihin valmistaminen

Opiskelijoiden toiminta
Opiskelijat suunnittelevat aktiivisesti jatko-opiskeluaan ja 

ovat tietoisia jatko-opintomahdollisuuksistaan. He ovat myös 
tietoisia jatko-opintokelpoisuuksista ja tekevät kurssivalintoja, 
jotka tukevat heidän pääsyään jatko-opintopaikkoihin. Opiskeli-
jat osaavat hakea apua, kun he laativat urasuunnitelmiaan. 

Henkilökunnan toiminta
Henkilökunta näkee lukiokoulutuksen kokonaisuutena ja tuo 

opetuksessa esille jatko-opinnoissa sekä työelämässä tarvittavia 
taitoja mukaan lukien myös taidot, jotka eivät liity suoranaisesti 
oppiaineen hallintaan. Henkilökunta on kiinnostunut opiskeli-
joiden uravalinnoista ja osaa antaa neuvoja tai johdattaa heidät 
oikean tiedon lähteelle jatko-opintoihin liittyvissä kysymyksissä. 

Oppimistulokset
Oppimistulokset vastaavat opiskelijoiden kykyjä eikä alisuo-

riutuminen ole yleistä. Opiskelu koetaan mielekkääksi ja opin-
noilla on selkeä tavoite. Hankkeet, opetuskokeilut ja projektit 
tukevat monipuolisesti työelämätaitojen oppimista. Opiskelijat 
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oppivat oman uravalintansa sekä persoonallisuutensa kannalta 
tärkeitä taitoja. Neljännen vuoden opiskelijoita on vähän. 

Koulun toiminta
Oppilaitoksella on hyvä maine jatko-opintoihin valmistavana 

kouluna. Oppilaitos tekee yhteistyötä yritysten ja muiden oppi-
laitosten kanssa. Tahtomattaan välivuotta viettäviä opiskelijoi-
den osuus valmistuneista on pieni. Opintonsa keskeyttäneiden ja 
oppilaitoksestamme toiseen siirtyneiden osuus on pieni. 

4 Turvallinen ja tasavertainen yhteisö

Opiskelijoiden toiminta
Kiusaamista ja syrjintää ei ole, eikä yhteisössä koeta yksinäi-

syyttä. Opiskelijat kokevat, että henkilökunta välittää heistä. 
Jokaisella opiskelijalla on henkilökunnassa joku, jolle voi puhua 
luottamuksellisista asioista. Opiskelijat järjestävät yhteistä toi-
mintaa, johon osallistutaan mielellään. Opiskelijoilla on edustus 
koulun toimintaa johtavissa elimissä. 

Henkilökunnan toiminta
Henkilökunnan jäsenet kokevat olevansa tasavertaisia ja se 

näkyy päivittäisessä toiminnassa. Päätöksenteon koetaan olevan 
oikeudenmukaista. Henkilökunnassa vallitsee luottamuksen 
ilmapiri. Henkilökunta ottaa huomioon myös opiskelijoiden 
kannan toiminnassaan. Yhteisiin asioihin osallistutaan. Epäkoh-
tiin puututaan.

Oppimistulokset
Opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen ja kou-

lun kehittämistyöhön. Jokaisella on tasavertaiset mahdollisuudet 
saada opetusta ja osallistua siihen. Toiminnassa huomioidaan 
mahdollisuuksien mukaan oppimiseen liittyvät haasteet.

Koulun toiminta
Koulu tunnetaan hyvästä yhteishengestä, tempauksista ja yh-

teistyöstä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

5 Kannustava ja osallistava kulttuuri (välitämme toisistamme)

Opiskelijoiden toiminta
Opiskelijoiden toiminta koulun henkilökunnan kanssa on 

helppoa, ja apua on saatavilla. Opiskelijat välittävät toistensa 
hyvinvoinnista. Opiskelijat osallistuvat mielellään tapahtumiin. 
Yhdessä tekemisen kulttuuri on näkyvissä toimintatavoissa.

Henkilökunnan toiminta
Henkilökunta kannustaa ja auttaa niin toisiaan kuin opiske-

lijoita. Syrjäytymisen ehkäisy on tärkeää. Tapahtumat, vierailut 

yms. rakentavat yhteisöllisyyttä. Yhdessä tekemisen kulttuuri on 
näkyvissä koulun toimintatavoissa ja -kulttuurissa.

Oppimistulokset
Koulu painottaa oppimisen, ei pelkkien arvosanojen, merki-

tystä. Arviointi on kannustavaa, monipuolista ja siihen osallistu-
vat kaikki osapuolet. Koulu tarjoaa tukea opinnoissa sitä tarvit-
seville yhteistyössä heidän kanssaan.

Koulun toiminta
Kouluun on vaivatonta olla yhteydessä ja palvelu on ystäväl-

listä sekä asiallista. Kotiväki tietää koulun toiminnasta ja saa 
tarvittaessa tukea koululta kasvatustehtävässään. Koulu tekee 
yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa ja ulkopuoliset tahot 
osallistuvat koulun järjestämiin tilaisuuksiin.
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3   OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN
  
  
Oppimiskäsitys  
  

Oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteelli-
sesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana 
opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä 
informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää osaamistaan 
aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja 
rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiske-
lijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoi-
den, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa 
ympäristöissä. Opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, 
tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan 
aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Opiskelijat osaa-
vat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin ke-
hittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. Opin-
toihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset 
edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen. 

Opiskeluympäristöt ja -menetelmät   

Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa 
edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tut-
kimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat 
opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät 
kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voi-
daan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittä-
vää osaamista. 

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on 
edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötai-
tojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan 
opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä 
ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös 
käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi 
opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa 
kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytän-
teiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innosta-
vat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työs-
kentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän 
kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin 
ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittä-

vän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään 
kysymyksiä ja etsimään vastauksia. 

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opis-
keluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat 
monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä koke-
muksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen 
kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista 
itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa 
ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä 
moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja 
luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja 
tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluym-
päristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja 
viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkea-
koulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luon-
tokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten 
sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynne-
tään monin tavoin. 

Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön 
tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankin-
nasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa. 

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia 
oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan 
tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja 
myös etä- tai monimuoto-opiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu 
kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja 
siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja 
viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös 
yhteisöllisiä työtapoja. 

Itsenäisesti suoritettavat kurssit suoritetaan etäopintoina 
aikuislinjalla.

Toimintakulttuuri

Toimintakulttuuri on kuvaus oppilaitoksemme opetus- ja 
kasvatustehtävästä. Se tulee näkyväksi kaikessa toiminnassa ja 
sen jäsenten tavassa kohdata toinen toisensa. Toimintakulttuuria 
kehittävät lukion koko henkilöstö, opiskelijat, huoltajat ja yhteis-
työkumppanit. Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat.
 
Oppiva yhteisö 

Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsen-
tensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen 
rakentuminen edellyttää dialogisuutta ja pedagogista johtajuut-
ta. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä 
kehitetään suunnitelmallisesti. Jaksojen temaattinen toteutus voi 
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luoda edellytyksiä opetuksen eheyttämiselle. Toiminta vahvistaa 
opiskelijoiden omaa toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Myön-
teinen asenne oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille 
ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja 
vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin ympäröivän 
yhteiskunnan kanssa. Tämä edellyttää yhteistyötä kotien, mui-
den oppilaitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän 
kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen oppi-
miseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoym-
päristöjen hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan 
myös verkostoituneessa ja globalisoituneessa maailmassa. 

Osallisuus ja yhteisöllisyys  
Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opis-

kelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutuksen 
järjestäjä edistää kaikkien opiskelijoiden osallisuutta ja luo heille 
monipuolisia mahdollisuuksia osallistua oppilaitoksen päätök-
sentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Heitä rohkaistaan 
ilmaisemaan mielipiteensä, osallistumaan yhteisistä asioista 
päättämiseen sekä toimimaan vastuullisesti yhteisöissä ja yhteis-
kunnassa. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen ja osallistu-
miseen muun muassa opiskelijakunnan ja tutortoiminnan kaut-
ta. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja 
kehitetään suunnitelmallisesti yhteisön ja yhteistyökumppanei-
den välisessä vuorovaikutuksessa. Opetuksessa hyödynnetään 
yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten suhteiden 
muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänoh-
jauksen merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa.  

Hyvinvointi ja kestävä elämäntapa
Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja 

hyvän tulevaisuuden edellytyksiä. Opiskelijoita rohkaistaan 
toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puo-
lesta. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen 
valintoihin ja toimintatapoihin. Toimintatavat ja käytännöt 
tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin 
kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutukses-
sa korostuvat avoimuus, välittäminen ja keskinäinen arvostus. 
Nämä näkökulmat ulottuvat kaikkeen oppilaitoksen toimintaan 
ja ohjaavat jokaisen työskentelyä. Ohjaus ja opiskeluhuolto ovat 
oppilaitoksessa yhteinen tehtävä. Opiskelijoilla on mahdollisuus 
saada säännösten mukaista ohjausta ja tukea ottaen huomioon 
heidän moninaisuutensa ja erityistarpeensa. Toiminnassa edis-
tetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, 
väkivaltaa, rasismia eikä syrjintää hyväksytä vaan niitä ennal-
taehkäistään ja niihin puututaan. Opiskelijoita kannustetaan 
terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalli-
seen elämäntapaan. Ruokailu on osa opiskelijoiden hyvinvointia 
edistävää toimintakulttuuria.    

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus  
Lukiossa arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. 

Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Yhteisö hyödyntää maan kulttuuripe-
rintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön 
kulttuurista, kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moni-
naisuutta. Yhteisössä ymmärretään kielten keskeinen merkitys 
oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien raken-
tumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella op-
piaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat 
tekstikäytäntönsä, jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökul-
mia. Kielitietoisessa lukiossa kehitetään opiskelijan monikielistä 
osaamista, joka koostuu tieteenalojen kielistä, äidinkielten, nii-
den murteiden ja rekistereiden sekä muiden kielten eritasoisesta 
hallinnasta. Lukiossa jokainen opettaja on myös oppiaineensa 
kielen opettaja.   

Avoimuus ja tiedottaminen 
Koulun kaikessa toiminnassa pyritään avoimuuteen. Opinto-

tarjonta laaditaan opiskelijoiden tarpeista lähtien ja opintojen 
valintaa varten luodaan opiskelijoille mahdollisimman avoin 
ympäristö. Opiskelijoita tiedotetaan myös heidän vaikuttamis-
mahdollisuuksistaan, tulevista tapahtumista ja koulun organi-
saatiosta muun muassa junioriopossa ja yleisissä tiedotuska-
navissa. Opiskelijat osallistuvat myös päätöksentekoon. Se on 
taattu siten, että kussakin kehittämisryhmässä on opiskelijaedus-
tus ja rehtorit esittelevät kehittämissuunnitelmiaan opiskelija-
foorumissa.

Koulun toiminnasta ja toiminnan muutoksista pyritään tie-
dottamaan kaikkia osapuolia tarpeen mukaan. Keskeisiä tie-
donvälityksen väyliä ovat kotisivut, Facebook, info-kehä, lukion 
henkilökunta, henkilökunnalle ja opiskelijoille jaettavat tiedot-
teet, opinto-opas ja esitteet. 

Palautteen antaminen ja vaikuttaminen 
Opiskelijat voivat vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja ar-

vioida sitä. Lukiossa on käytössä suora väylä vastuullisen pa-
lautteen antamista varten sekä mahdollisuus osallistua koulun 
kehittämistoimintaan esimerkiksi toimimalla opiskelijakunnas-
sa, olemalla opiskelijaedustajana kehittämisryhmissä ja osallistu-
malla rehtoreiden kyselytuntiin. Koulun itsearviointijärjestelmä 
mahdollistaa myös palautteen antamisen. 

Kurssien aikana opiskelijoilta kerätään palautetta opiskelujen 
etenemisestä ja onnistumisesta kurssilla.

Koulun toiminnan kehittäminen 
Koulun henkilökunnan toiminta on organisoitu (ks.seuraavan 

sivun kaavio) kehittämisryhmiin ja ainekohtaisiin tapaamisiin. 
Kehittämisryhmät työstävät aiheita, jotka koskettavat koko kou-
lua ja auttavat yksittäisiä henkilökunnan jäseniä päivittäisessä 
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työssään. Kehittämisryhmissä on opiskelijaedustus. Ainekoh-
taisissa tapaamisissa paneudutaan päivittäisiin ainekohtaisiin 
asioihin. Kehittämisryhmän vetäjät muodostavat rehtoreiden 
kanssa yhdessä suunnitteluryhmän. 

Kehittämisryhmissä voi toimia myös yksittäisiä tehtäväkoh-
taisia alaryhmiä, jotka huolehtivat tiettyjen tehtäväalueiden 
hoitamisesta. 

Osa koulun väestä toimii myös yhteistyöverkostoissa. Heidän 
tehtävänään on tiedottaa muita yhteistyöverkoston toiminnasta 
ja luonnollisesti edustaa verkostossa oppilaitostamme.  

Koulun toimintaa kehitetään sisäisten ja ulkoisten tarpeiden 
mukaan. Kehittämistoiminnan sysäyksenä voi olla esimerkiksi 
arvioinnista saatu palaute tai ylläpitäjän asettamat vaatimukset. 
Tällainen toiminta on yhteistyötä eri osapuolten kesken, ja kaik-
ki osapuolet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan toiminnan 
parantamiseen.  

Opiskeluympäristö ja työtavat 
Koulumme pyrkii tarjoamaan mahdollisimman nykyaikaisen 

ja opiskelijoiden tarpeita vastaavan opiskeluympäristön. Opis-
kelijoille tarjotaan mahdollisuuksia itsenäisestä mutta ohjatusta 
oppimisesta perinteiseen hyvään lähiopetukseen.  

Opiskeluympäristö tarjoaa välineitä erilaisia oppijoita ja 
oppimisryhmiä varten. Tärkeitä kehittämiskohteita ovat erilaiset 
tavat ja välineet toteuttaa yksilöllistä sekä lähiopetusta ja tarjota 
mahdollisuuksia erilaisiin oppimistapoihin. Opetuksessa käytet-
tävät työtavat ovat sopusoinnussa koulun valitsemien keskeis-
ten arvojen ja toimintatapojen kanssa ja ne johtavat opetuksen 
tavoitteiden saavuttamiseen.  

Opetusjärjestelyt 
Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opin-

not muodostuvat valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 
annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisesti pakollisista, sy-
ventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opis-
kelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin 
välittömästi liittyviä jatkokursseja. Näitä kursseja opiskelijan on 
valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Soveltavat 
kurssit ovat lukion itse luomia kursseja. 

Opiskelijaa ohjeistetaan ainevalintoja tehdessään kurssien 
suoritusjärjestyksestä

Lukio-opinnot jakautuvat kursseihin, jotka ovat keskimäärin 
38 oppitunnin laajuisia eli noin 24 oppitunnin laajuisia, kun pu-
hutaan 70 minuutin oppitunneista. Soveltavat kurssit voivat olla 
mainittua tuntimäärää laajempia tai suppeampia. Opiskelijan 
koko lukioajan vähimmäiskurssimäärä on 75. Enimmäiskurs-
simäärää ei ole. Opiskelija voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa 
kursseja myös muista oppilaitoksista. Opiskelijan tulee suorittaa 
lukio 2—4 vuodessa. Rehtori voi perustellusta syystä myöntää 
opiskelijalle lisäaikaa.

Itsenäinen opiskelu 
Jokin oppiaineen kurssi, lyhyempi opinto¬kokonaisuus tai 

näiden osia voidaan opiskella myös itsenäisesti, osallistumatta 
lähiopetukseen. Tällöin ilmoittaudutaan opiskelemaan kyseistä 
kurssia aikuislinjan etäkurssille.

Englanninkieliset opinnot 
Seinäjoen lukiossa tarjotaan englanninkielistä opetusta eri 

oppiaineissa. Opiskelijat hakeutuvat erilliselle engees-linjalle, 
jossa heidän opinnoistaan alle 40 % vuosittain on englanniksi. 
Lisäksi he voivat valita muitakin kursseja englanniksi. Kurssi-
sisällöt noudattavat suomalaista opetussuunnitelmaa. Halutes-
saan opiskelijat voivat suorittaa UCLESin AS- tai A-tasoisen 
tutkinnon kustakin opiskelemastaan aineestaan sekä suorittaa 
AICE-Diploman. 

Ohjauksessa painotetaan kuitenkin sitä, että opiskelijat suorit-
tavat aina ylioppilastutkinnon ja vieraskielinen tutkinto tarjoaa 
lukiokoulutukselle syvyyttä ja lisäarvoa. Englanninkielisen ope-
tuksen erillinen opetusohjelma ja kurssitarjonta ovat kuvattuina 
opetussuunnitelman loppupuolella. Englanninkielistä opetusta 
kehitetään yhteistyössä ala- ja yläkoulun kanssa. 
 
Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 

Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan 
monipuolisesti. Heitä ohjataan tiedostamaan omat kielelliset 
ja kulttuuriset oikeutensa eri tilanteissa. Opiskelijoita ohjataan 
arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistämään kaksi- ja 
monikielisyyttä ja siten vahvistamaan heidän kielellistä tie-
toisuuttaan ja metakielellisiä taitojaan. Opetuskieli on suomi, 
mutta opetusta annetaan myös muilla kielillä. 

Vieraskielisille on aikuislinjalla tarjolla suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus. Englanninkielistä tutkintoon johtavaa opetusta 
tarjotaan päivälinjalla.  

Lukiodiplomit 
Koulussamme voi suorittaa lukiodiplomeja. Kuvataiteen ja 

liikunnan lukiodiplomin suoritus aloitetaan vuosittain toisessa 
jaksossa olevalla kurssilla. Lukiodiplomien suorituksesta huo-
lehtivat koulumme opettajat.  

Muualla suoritettujen opintojen hyväksi luku 
Seinäjoen lukion opiskelijan muussa oppilaitoksessa tai ulko-

mailla suorittamat opinnot voidaan hyväksyä joko korvaamaan 
lukion oppiaineen kurssia, mikäli opinnot tavoitteiltaan vastaa-
vat korvattavia lukion opetussuunnitelman mukaisia opintoja, 
tai ne voidaan katsoa soveltavan kurssin suoritukseksi. 

Kurssisuoritusten kertymisestä 
Saman sisältöisen kurssin uudelleen opiskelusta kurssisuo-

ritusta ei kuitenkaan kerry, vaikka arvosanaa voi tällä tavoin 
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parantaa.   

Verkostoyhteistyö 
Seinäjoen lukio osallistuu toisen asteen koulutusyhteistyöhön 

Opinlakeus-verkostossa, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuu-
den valita opintoja verkoston eri oppilaitoksista. Opiskelijat voi-
vat valita erillisiä opintoja verkoston oppilaitoksista tai suorittaa 
tutkintoja eri oppilaitoksissa samanaikaisesti.  

Opintotarjontaa suunnitellessa otetaan verkoston muiden 
oppilaitosten tarpeet huomioon. Koulutuksen ylläpitäjät ovat 
muodostaneet koordinoidun yhteistyöyksikön, joka kehittää 
verkoston toimintaa. 

Seinäjoen lukio toimii yhteistyössä myös kolmannen asteen 
oppilaitosten kanssa. Tällä pyritään auttamaan opiskelijoita löy-
tämään oikean opiskelu-uransa ja jatko-opintopaikkansa.

Kansainvälistyminen

Tavoitteet
Opiskelijamme arvostavat ihmisoikeuksia ja oikeudenmu-

kaista kohtelua. Lisäksi he tuntevat omaa kulttuuriperintöään ja 
ymmärtävät sen arvon. He arvostavat myös muita kulttuureja 
ja haluavat oppia tulemaan toimeen eri kulttuureista tulevien 
ihmisten kanssa. Kestävän elämäntavan mukainen ajattelu on 
heille tuttua, ja he ymmärtävät talouden maailmanlaajuisia syy- 
ja seuraussuhteista.
Jotta saavuttaisimme tavoitteet, opetuksessa ja luokkatoiminnas-
sa on esillä seuraavia asioita:
• muiden kulttuurien tuntemus
• kulttuurien välinen toimintataito
• monipuolinen kielitaito
• monilukutaito
• taito ja rohkeus toimia nykyistä kestävämmän ja oikeu-
denmukaisemman tulevaisuuden puolesta
• talouden globalisaatio
• maapallon resurssien rajallisuuden ymmärtäminen
• oman kulttuuriperinnön tuntemus ja kulttuuri-identitee-
tin rakentuminen 
• monikulttuurisuus
• ihmisoikeuksien tuntemus ja suvaitsevaisuus
• aktiivinen kansalaisuus.

Kansainvälisyyden eri tasot ja numeeriset tavoitteet

1. Kansainvälisyys asenteina, uskalluksena, ajattelutapana ja 
ymmärryksenä. Niiden mukaista ajattelua opitaan tavallisilla 
oppitunneilla. 

Tavoitteena on, että jokainen opiskelija saa tämän tason kan-
sainvälistymiskoulutusta.

2. Kotikansainvälisyys omassa koulussa. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi kansainvälisiin tapahtumiin osallistumista tai niiden 
järjestämistä, eri kulttuureihin tutustumista, kansainvälisyyden 
edistämistä, vaihto-opiskelijoiden kanssa kommunikointia tai 
muuta vastaavaa toimintaa. 

Tavoitteena on vuosittain, että kaikki oppilaitoksen opiskelijat 
olisivat kosketuksissa kotikansainvälisyyteen.

3. Kansallinen ja seudullinen kansainvälisyys. Tätä on esi-
merkiksi toimiminen hankkeessa, jossa pidetään yhteyttä oman 
kotipaikkakunnan ulkopuolelle ja toimitaan yhteistyössä mui-
den kuin omalla paikkakunnalle olevien henkilöiden 

kanssa. 
Tavoitteena on, että vuosittain noin 150 opiskelijaa osallistuu 

tämän tason toimintaan.

4. Liikkuvuus. Sillä tarkoitetaan opiskelijoidemme liikkumista 
ulkomaille tai meille ulkomailta tulevia opiskelijoita. 

Tavoitteena on, että vuosittain noin 150 opiskelijaa osallistuu 
tämän tason toimintaan.

Yhteistyö kotiväen kanssa

Kodin ja oppilaitoksen välisellä yhteistyöllä tuetaan opiskelun 
edellytyksiä sekä opiskelijan terveyttä, turvallisuutta ja hyvin-
vointia. Lähtökohtana yhteistyössä on huolenpito opiskelijasta 
ottaen kuitenkin huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen 
opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden. 

Yhteydenpidosta koteihin vastaavat pääasiassa ryhmänohjaa-
jat, mutta myös opinto-ohjaajalla on tärkeä rooli. Opinto-opas, 
www-sivut ja kotiväentilaisuudet antavat tarpeellista tietoa opis-
kelijalle ja hänen vanhemmilleen.  

Tarvittaessa voidaan järjestää vanhemmille tilaisuus tulla 
käymään koululla keskustelemassa huollettavansa opinnois-
ta. Seinäjoen lukiossa huoltajien nimellä lähetetään opintojen 
seurantakirje vuosittain kolmannessa jaksossa postitse kotiin. 
Nurmon lukiossa käytetään Wilma-ohjelmistoa, jonka kautta 
huoltajat saavat tietoa nuorensa opintojen edistymisestä. 

Opiskelijoiden huoltajille järjestetään kotiväenilta vähintään 
kolme kertaa lukioaikana. Ensimmäinen on heti ensimmäisen 
vuoden syksyllä, jolloin huoltajat perehdytetään lukio-opintoi-
hin ja luodaan pohja yhteistyölle. Toinen kotiväen tapaaminen 
on seniorivuoden keväällä, jolloin käydään läpi muun muassa 
ylioppilaskirjoituksiin liittyviä asioita. Abien kotiväenilta ajoit-
tuu tammikuulle Opinlakeus-messujen yhteyteen, jolloin käsi-
tellään jatko-opintoihin ja lukion päättymiseen liittyviä asioita. 
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Kotiväenilloissa on mahdollisuus saada informaatiota ja keskus-
tella opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtorin kanssa opintojen 
edistymisestä sekä muista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. 

Tilanteissa, joissa opiskelija jostain syystä tarvitsee erityistä 
tukea, toimitaan opiskelijahuollon kaavion mukaisesti.   

Lukion neuvottelukunta on huoltajien (ei Nurmossa), opiske-
lijoiden ja koulun henkilökunnan yhteinen keskustelufoorumi ja 
se kokoontuu keskustelemaan kulloinkin ajankohtaisista asiois-
ta. Neuvottelukunta ja kehittämisryhmä antavat lausuntonsa lu-
kuvuoden työpäivistä, opiskelijahuoltosuunnitelmasta ja muista 
ajankohtaisista asioista.

Opiskelijakunta 

Seinäjoen lukion opiskelijakuntaan kuuluu kaikki Seinäjoen 
lukion opiskelijat. Opiskelijakuntaa johtaa opiskelijakunnan hal-
litus, jonka opiskelijat äänestäen valitsevat vuosittain järjestettä-
vässä yleiskokouksessa. Yleensä hallitukseen valitaan kahdeksan 
opiskelijaa ja kaksi varajäsentä, mielellään eri vuosikursseilta. 
Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitukseen valittujen opiskelijoiden kesken valitaan järjes-
täytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheen-
johtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muita vastuuhenkilöitä. 
Hallitus valitsee opettajakunnasta ohjaavan opettajan, jonka 
perustehtävänä on olla opiskelijoiden tukena hallitustyössä.

Opiskelijakunnan hallitus pyrkii toiminnallaan saamaan 
kuuluviin opiskelijan äänen ja kehittämään opiskelijoiden vai-
kutusmahdollisuuksia opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä 
asioissa. Se edistää myös opiskelijan etua tekemällä yhteistyötä 
muiden opiskelijajärjestöjen ja –tahojen kanssa. Hallituksen 
jäsenet osallistuvat koulun kehittämiseen toimimalla opiskelija-
jäseninä kehittämisryhmissä.

Tehtäviin kuuluu myös lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja 
yhteenkuuluvuutta järjestämällä erilaisia koko koulun tempa-
uksia ja teemapäiviä. Lisäksi hallituksen jäsenet ovat aktiivisesti 
mukana koulun juhlatoiminnassa. He myös vastaavat opiskelija-
kunnan varoista ja niiden käytöstä. 

Toiminnan itsearviointi ja tavoitteen asettelu

Arvioinnin arvopohja ja eettiset periaatteet
Koulun itsearviointi on osa koulun jatkuvaa kehittämistä. Sen 
tehtävänä on tunnistaa koulun tila ja kehittämistarpeet sekä 
samalla vahvistaa koulun tavoitellun profiilin toteutumista.
Hyvä arviointi on

• tavoitepohjaista 
• moninäkökulmaista
• pitkäjänteistä ja systemaattista
• yksilöä kunnioittavaa

• asiakeskeistä ja kiihkotonta
• kriittisiin valintoihin perustuvaa
• avointa ja julkista
• ammatilliseen osaamiseen perustuvaa.
• vaikuttavaa.

Itsearvioinnin tavoitteet:
• toiminnan jatkuva parantaminen ja koulun menestysteki-
jöiden löytäminen
• yhteisten tavoitteiden löytäminen
• hyvinvoinnin seuraaminen
• monipuolisen ja realistisen kuvan saaminen oppilaitoksen 
tilasta ja toiminnan tuloksellisuudesta
• henkilöstön, sidosryhmien että opiskelijoiden itsetunte-
muksen ja arviointitaitojen jatkuva lisääminen.

Arvioinnin vuotuiset toimintamuodot

1. Oppilaitoksen työn vuotuinen seuranta työsuunnitelmien, 
painopistealueiden sekä niihin pohjautuvien selvitysten avulla. 
Lukuvuoden alussa laaditun työsuunnitelman toteutumista arvi-
oidaan lukuvuoden lopussa keväällä.

2. Arviointikeskustelut
Arvokehikossa mainittujen kuvausten toteutumista arvioi-

daan lukuvuosittain erillisten arviointikeskustelujen pohjalta, 
joissa ovat osallisina arvokehikossa mainitut osapuolet. Prosessi 
on vuorovaikutteinen ja kaksisuuntainen, ja siihen kuuluu osal-
listujien valmistautuminen keskustelutilaisuuteen. Keskustelun 
pohjana voidaan käyttää myös kyselyitä tai keskustelujen pohjal-
ta voidaan toteuttaa kyselyitä.

3. Tilastotietojen keruu ja käsittely
Tilastotietoja kerätään työn onnistumisen seuraamiseksi sekä 

pitkän aikavälin suunnittelun, resurssien ohjauksen ja päätök-
senteon pohjaksi. Tietojen keruun kohteiden tarkoituksenmu-
kaisuutta puntaroidaan vuosittain, ja niitä vaihdetaan tarpeen 
mukaan joustavasti.

Lukuvuoden arviointitoiminnan kohteet ja perusteet
Lukuvuoden arviointitoiminnan kohteet määritellään työ-

suunnitelmassa lukuvuosittain.

Etelä-Seinäjoen toimipiste 
Toimipisteessä noudatetaan päälukion toimintakulttuuria 

koulun toiminnan järjestämistä koskevissa asioissa huomioiden 
toimipisteen erityispiirteet. Pienessä yksikössä vahvuutena ovat 
opiskelijoiden yksilöllinen huomioiminen ja opiskelija-opetta-
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jasuhteen jatkuvuus. Opiskelijat opiskelevat toimipisteessä 2—3 
vuotta ennen siirtymistään abiturienttivuodeksi päälukioon. 
Tärkeää on tiivis ja jatkuva yhteistyö päälukion kanssa, jotta 
varmistetaan opintojen eteneminen ja opiskelijan sujuva siirty-
minen päälukioon. Tutkinnon hajauttaminen mahdollistetaan 
kattavalla kurssitarjonnalla. 

Yrittäjyyskasvatus
Tavoitteena on, että opiskelija omaksuu toimintansa tavaksi 

aloitteellisuuden sekä yritteliäisyyden ja tuntee yrittäjyyden eri 
muotoja, mahdollisuuksia, periaatteita sekä yrittäjyyden merki-
tyksen yhteiskunnassa.

Koulussamme toteutetaan yrittäjyyttä ja aloitteellisuutta ko-
rostavia arvoja. Tämän vuoksi koulussa edistetään muun muassa 
oppiainerajat ylittävää yhteistoimintaa eri muodoissaan. 

Tavoitteena on myös saada paikkakunnan yrityksiä tulemaan 
osaksi koulumme toimintaa vierailuin ja monipuolisen yhteis-
toimnan keinoin. Ohessa kuva yrittäjyyskasvatuksen toteutumi-
sesta.
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4 OPISKELIJAN OHJAUS JA 
TUKEMINEN 

Ohjaus 

Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opinto-
jen eri vaiheissa. Koulu tarjoaa opiskelun ja valintojen tueksi oh-
jausta, jonka avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten 
valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiin ja 
voi kehittää valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa kos-
kevia valintoja ja ratkaisuja. Näin häntä harjaannutetaan omien 
valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuun ottamiseen 
ratkaisuistaan. Ohjausta järjestetään kurssimuotoisena ope-
tuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertai-
sohjauksena sekä näiden yhdistelmänä. Koko kouluyhteisön 
tehtävänä on mahdollistaa opiskelijan tiedonsaanti erilaisista 
jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvistä vaihtoehdoista.  

Lukioaikana opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman, 
joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitel-
man sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Ohjauksen merki-
tys korostuu erityisesti koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. 
Sen vuoksi huomiota kiinnitetään etenkin lukion alku- ja päät-
tövaiheisiin. Opiskelijoille järjestetään mahdollisuuksia tutustua 
sekä työelämään että opiskeluun jatko-opintopaikoissa. Koululle 
myös kutsutaan vierailijoita eri työ- ja koulutusaloilta. 

Myös opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä tuetaan. 
Opinnoissa tarjotaan aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuu-
den lisäämiseen sekä kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen. 
Opiskelijaa autetaan tunnistamaan omat vahvuutensa ja ke-
hittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään itselle parhaiten 
sopivia opiskelumenetelmiä. Opiskelutaitojen lisäksi myös kyky 
arvioida taitoja kehittyy. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää 
elinikäisen oppimisen merkityksen. 

Ohjauksen työnjako 

Aineenopettaja 
• ohjaa opettamansa aineen opiskelutekniikassa, tiedon-
hankinnassa, yhteistyötaidoissa ja oppimaan oppimisen 
valmiuksissa yhteistyössä alansa työelämän ja jatkokoulu-
tuksen kanssa 
• auttaa opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuutensa ai-
neen opiskelussa 
• tiedottaa ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle opiskeli-
jan poissaoloista tai opiskeluvaikeuksista. 

Ryhmänohjaaja 
• toimii ryhmänsä lähiohjaajana 
• perehdyttää ryhmänsä opiskelijat lukio-opintojen käy-
täntöihin ja ryhmäyttää opiskelijoita yhdessä tutor-opiskeli-
joiden kanssa 
• seuraa opiskelijoiden kurssikertymää, poissaoloja ja 
mahdollisesti heikkenevää opintomenestystä 
• tiedottaa opiskelijahuoltoryhmää mahdollisista erityistä 
tukea vaativista opiskelijoista 
• on yhteydessä vanhempiin tarvittaessa 
• pitää ryhmänohjaajan tuokiot 
• tutustuu ryhmänsä opiskelijoihin tulohaastattelussa 
lukio-opintojen alussa. Seniorivuonna ryhmänohjaaja käy 
haastattelutuokiossa yhdessä opiskelijan kanssa läpi opin-
tosuunnitelman toteutumista. 

Opinto-ohjaaja 
• ohjaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teke-
misessä ja keskustelee siitä henkilökohtaisesti opiskelijan 
kanssa. 
• vastaa ammatinvalinnanohjauksesta ja jatko-opintojen 
esittelystä. 
• vastaa nivelvaiheitten yhteistyöstä. 
• vastaa yhteistyöstä ohjauksen ulkopuolisten tahojen 
kanssa. 
• järjestää työelämään ja jatkokoulutuspaikkoihin tutustu-
miset yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. 
• osallistuu opiskelijahuoltotyöhön ja on tarvittaessa yh-
teydessä vanhempiin. 
• hoitaa luokkamuotoisen ohjauksen. 
• toimii yhteistyössä tutoreiden kanssa. 

Tutor-opiskelijat 
• toimivat vertaisohjaajina. 
• ovat mukana perehdyttämässä uusia opiskelijoita lu-
kio-opintoihin. 
• tukevat opiskelijoiden ryhmäytymistä. 
• esittelevät lukio-opiskelua perusasteella. 

Opiskeluhuolto 

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja 
sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda 
turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syr-
jäytymistä. Opiskeluhuolto on opiskeluympäristön hyvinvoin-
nin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien 
varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoilla on 
oikeus opiskelijahuoltoon ja vastuu siitä kuuluu kaikille opis-
keluyhteisössä työskenteleville. Opiskelijoille ja heidän huolta-
jilleen annetaan tietoa opiskeluhuollosta ja opiskelijaa ohjataan 
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hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Tietoa 
annetaan esim. kotiväenilloissa, opinto-ohjauksessa, ryhmänoh-
jauksessa, oppilaitoksen kotisivuilla ja opinto-oppaassa.   

Seinäjoen kaupungin lukioissa 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 ja 
3) oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. 

Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet  
Opiskeluhuollon monialaiseen yhteistyöhön kuuluvien opis-

keluhuoltoryhmien toiminta on osa opiskeluhuollon kokonai-
suutta. Opiskeluhuoltoryhmiä ovat 

1) opiskeluhuollon alueellinen ohjausryhmä 
2) yhteisöllinen, oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltoryhmä ja 
3) yksilökohtainen asiantuntijaryhmä. 

Kaikki opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoit-
taa, että ryhmässä on mukana opetushenkilöstöä, opiskeluter-
veydenhuollon palveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja 
edustavia jäseniä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävät 
ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hy-
vinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin 
ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. 
Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia 
ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. Yksilökohtaista 
opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen 
huoltajansa kanssa ja heidän suostumuksellaan. Opiskelijan 
omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä itseään 
koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa.  

Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelun ja kehittämisen 
lähtökohtia ovat opiskelijan osallisuus, myönteinen vuorovaiku-
tus sekä aikuistuvan nuoren itsenäistymisen tukeminen. Kaikilla 
opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua yhteisöllisen 
opiskeluhuollon toimintatapojen kehittämiseen ja mielipiteen-
sä ilmaisemiseen opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevissa 
asioissa. Huoltajien mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön tue-
taan. Yhteistyötä tehdään myös kunnassa nuorten hyvinvointia, 
terveyttä ja turvallisuutta edistävien viranomaisten ja toimijoi-
den kanssa.   

Alueellinen opiskeluhuollon ohjausryhmä vastaa koulutuksen 
järjestäjäkohtaisen opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, ke-
hittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Koulutuksen järjestäjä 

asettaa opiskeluhuollon ohjausryhmän ja oppilaitoskohtaisen 
opiskeluhuoltoryhmän.  
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Opiskeluhuolto Seinäjoen lukioissa  

 
Monialaiset työryhmät

Jäsenet / toimijat Tehtävät & toimintaohjeet Kokoukset / asiakirjat
Alueellinen opiskeluhuollon 
ohjausryhmä

• koulutuksen järjestäjä 
• sosiaalipalvelut 
• koulu- tai opiskelutervey-
denhuollon edustaja 
• muut 

• uleinen suunnittelu 
• kehittäminen  
• ohjaus ja arviointi 
• hyvinvointisuunnitelma

Kokoontuu 1-2 kertaa luku-
vuodessa. 
Kokousmuistio / pöytäkirja

Yhteisöllinen eli oppilaitoskoh-
tainen opiskeluhuolto

Koulu nimeää koulukohtaiset 
jäsenet. 
• rehtori / johtaja 
• psykologi- ja kuraattori 
• kouluterveydenhoitaja 
• erityisopettaja 
• opinto-ohjaajat 
• tarvittaessa muu asian-

tuntija, opiskelijoiden tai 
henkilökunnan edustaja

 
Ryhmää johtaa rehtori.

• oppilaitoksen opiskelu-
huollon suunnittelu, kehit-
täminen, toteuttaminen ja 
arviointi 

• turvallisuuden, terveyden 
ja hyvinvoinnin edistämi-
nen ja ongelmia ehkäisevä 
työ 

• kouluterveyskyselyn tmv. 
hyödyntäminen 

• opiskelijahuoltosuunnitel-
ma

Koulun tarpeen mukaan esim. 
kerran jaksossa yhteisöllinen 
suunnittelukokous koko henki-
löstölle 1—2 kertaa lukuvuo-
dessa.
Kokouksesta laaditaan muistio. 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto Kootaan tapauskohtaisesti. 
Ryhmään kuuluu esimerkiksi 
• kouluterveydenhoitaja tai 

-lääkäri  
• kuraattori 
• erityisopettaja 
• psykologi 
• opinto-ohjaaja  
• opiskelijan keskeinen 

opettaja 
• opiskelija ja huoltajat

Opiskelijan/opiskelijaryhmän 
tuen ja opiskeluhuollon tar-
peen selvittäminen 
• opiskelijan vaikeuksien 

ratkaiseminen 
• jatkotoimenpiteistä huoleh-

timinen 
• seuranta  
• toteutetaan yhteistyössä 

opiskelijan kanssa 

Asiantuntijaryhmä sopii 
ryhmän vastuuhenkilön sekä 
henkilön, joka tekee kirjauksen 
opiskeluhuoltorekisteriin. 
 
Kokoontuu tarvittaessa. 
 
Asian käsittelyyn tarvitaan 
opiskelijan tai huoltajan suos-
tumus. 
 
Kokoontumisesta ja toimenpi-
teistä laaditaan opiskeluhuolto-
kertomus. 
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Oppimisen ja opiskelun tuki

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on auttaa opiske-
lijoita lukio-opintojen suorittamisessa.  Annettu tuki perustuu 
opiskelijoiden kehitystarpeisiin.  Oppimisen ja opiskelun tuke-
minen tarkoittaa yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä 
ratkaisuja sekä opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. 
Keskeisiä asioita ovat oppimisen esteettömyys.  Tärkeää on myös 
oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen, 
joiden apuna ovat perusopetuksesta saatu tieto sekä opettajan, 
opinto-ohjaajan, erityisopettajan ja vanhempien havainnot.

Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus onnistua op-
pimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja kehittyä ihmisenä.  
Opiskelijaa tuetaan löytämään oman oppimistyylinsä.  

Opiskelijoille ja huoltajille kerrotaan tuen saannin mahdolli-
suuksista kotiväen illoissa sekä kotiin lähetettävissä tiedotteissa.  
Opiskelun tuen toteuttamista suunnitellaan opiskeluhuoltoa 
käsittelevissä kokouksissa säännöllisesti.

Oppimisen tueksi on kurssitarjottimessa LUE-kurssi opiskeli-
joille, jotka tarvitsevat opiskeluteknistä tukea tai muuten koke-
vat opintonsa ongelmallisiksi.

Toimintatavat, opetusjärjestelyt ja opiskeluympäristöt laadi-
taan lukiolaisen opiskelua tukeviksi.  Opettaja suunnittelee tuki-
toimet yhdessä opiskelijan ja muiden mahdollisten asiantuntijoi-
den kanssa.  Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa 
palautetta ja ohjata tukea tarvitsevaa opiskelijaa.  

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pe-
dagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntä-
minen, tukiopetus, läksyklinikka, monipuolinen opinto-ohjaus, 
ryhmänohjaajan tuki ja erityisopettajan antama erityinen tuki.  
Oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että opiskelijan 
yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi.  Lukiolain 13. §:n 
(629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiske-
lu voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja asetuksissa 
säädetään ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvitta-
vat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa voidaan kirjata 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.

Tuen tarpeen arviointi 
Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja 

vuorovaikutus opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös 
huoltajien kanssa.  Tuen suunnittelu perustuu saatavilla olevaan 
tietoon opiskelijan tuen tarpeesta, ja se pyritään aloittamaan 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  Seinäjoen lukioissa teh-
dään NMI:n lukiseulat kaikille alkaville ykkösluokkalaisille.  Lu-
kion erityisopettaja analysoi seulonnan tulokset ja haastattelee 
opiskelijat, joilla on mahdollisia erityisvaikeuksia.  Analysoinnin 

ja haastattelun jälkeen suunnittellaan tarpeelliset tukitoimet 
yhdessä opiskelijan kanssa. 

Ylioppilaskirjoitukset
Opiskelijan tarvetta erityisjärjestelyihin ylioppilastutkin-

non kokeissa arvioidaan hänen lukioaikaisen tukensa pohjalta.  
Opiskelija ohjataan hankkimaan tarvittavat lausunnot, ja samal-
la sovitaan opiskelijan kanssa erityisjärjestelyiden kokeilemisen 
ja harjoittelemisesta. Lukion erityisopettajan tehtävänä on olla 
mukana oppimisen tukitoimien suunnittelussa ja järjestelyissä 
sekä laatia mahdolliset lukilausunnot, mikäli opiskelijalla on 
kielellisiä erityisvaikeuksia ja hänelle haetaan erityisjärjestelyitä 
ylioppilaskirjoituksiin.

Vieraskieliset opiskelijat 
Vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan äidinkieltä ja kirjalli-

suutta suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mu-
kaan. Vieraskielisiä opiskelijoita tiedotetaan heidän opiskelu-
mahdollisuuksistaan ja tukijärjestelyistään lukiossa sekä heidän 
oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa. 

Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin 
liittyvistä menettelyistä 

Järjestyssäännöt
Sivistyslautakunnan vahvistamat oppilaitoksen järjestys-

säännöt ovat kaikkien nähtävillä kotisivuilla.

Tupakkatuotteet, alkoholi ja huumeet
Seinäjoen lukio on savuton koulu, ja tupakointi on kiellettyä 

koulun alueella ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Alkoholi ja 
huumeet eivät kuulu koulun tilaisuuksiin tai koulun järjestämil-
le opintomatkoille. Alkoholiin ja huumeisiin liittyvissä asioissa 
toimitaan koulun päihdetoimintamallin mukaisesti. Humaltunut 
opiskelija poistetaan koulun tiloista tai tilaisuuksista. Alaikäisen 
opiskelijan ollessa kyseessä pyydetään kotiväkeä noutamaan hä-
net kotiin. Asiantuntijaryhmä neuvottelee opiskelijan ja hänen 
huoltajansa kanssa sopii yhteisesti jatkotoimenpiteistä.

Jos opiskelija käyttää alkoholia tai huumeita edustaessaan 
koulua esimerkiksi ystävyyskouluvierailulla, otetaan asia va-
kavasti puheeksi hänen kanssaan opiskelijan selvittyä. Koulu 
on yhteydessä kotiväkeen ja jatkotoimista sovitaan osapuolten 
kanssa. Tarpeen vaatiessa kootaan asiantuntijaryhmä. 

Päihteiden vapaa-ajan käyttöä seurataan terveyskyselyiden 
avulla. Tulosten saamisen jälkeen opiskeluhuoltoryhmä päättää 
tarvittavista toimenpiteistä.
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Opiskeluun osallistuminen

Yksittäisen opiskelijan opintoihin osallistumista seuraavat 
opettajat sekä ryhmänohjaajat. Kun koetaan aiheellisiksi puut-
tua tilanteeseen, keskustellaan opiskelijan kanssa ja otetaan 
yhteyttä kuraattoriin sekä mahdollisesti tarvittaessa kotiväkeen. 
Poissaolot merkitään hallintaohjelmaan sovittujen käytänteiden 
mukaisesti, mikä mahdollistaa niiden seuraamisen. 

Tapaturmien ehkäisy

Oppiaineiden opetuksessa toimitaan turvallisuussäännösten 
mukaisesti. Kerran lukukaudessa järjestetään henkilökunnalle 
ns. turvallisuuskävely, jonka aikana huomioidaan mahdolliset 
turvallisuutta vaarantavat tekijät. Puutteet ja viat korjataan. 
Ensiapuvälineitä on lukiossa saatavilla laboratorioista, kansliasta 
ja terveydenhoitajalta. Myös liikunnanopettajilla on ensiapuväli-
neitä liikuntatapaturmien varalta.

Oppilaitoksen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus 
tehdään joka kolmas vuosi työterveyshoitajan ja   terveystarkas-
tajan kanssa. 

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiu-
saamiselta ja häirinnältä

Oppiaineiden ainesisällöissä, eri hankkeissa, teemapäivis-
sä ja aamunavauksissa edistetään opiskelijoita sosiaalisuutta, 
itsenäistä ajattelua, suvaitsevaisuutta ja hyvää käytöstä. Samoin 
opiskelijoita kasvatetaan siihen, että he eivät ole pelkästään syr-
jästä katsojia, kun yksilön oikeuksia ja turvallisuutta uhkaavaa 
käytöstä esiintyy.

Opiskelijoille annetaan tietoa siitä, mitä kiusaaminen on, 
millainen ilmiö se on, mitä kiusaamistilanteessa voi tehdä, miltä 
kiusaaminen tuntuu ja mitä se aiheuttaa. Aiheen käsittelyn yh-
teydessä pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden asenteisiin niin, 
että kiusaaminen koettaisiin kielteiseksi ryhmäilmiöksi. Myös 
tutortoiminnassa tehdään kiusaamisen ehkäisytyötä. 

Kaikki opettajat ja koko koulun henkilökunta havainnoi-
vat mahdollisista kiusaamisista ja raportoivat siitä välittömästi 
ryhmänohjaajalle tai rehtorille. Myös opiskelijoita kannustetaan 
kertomaan kiusaamisepäilyistään opettajille. Oppilaitoksen 
kehittämisryhmä arvioi ja päivittää kiusaamiseen puuttumisen 
toimintamallin vuosittain.

Kiusaamiseen puuttuminen ja akuutit toimenpiteet

Jokainen väitetty kiusaamistapaus on tutkittava huolellisesti 
ja aloitettava selvitys

mahdollisimman nopeasti. Kaikkia osapuolia on kuultava. 
Opiskelijoilla tulee olla tieto, miten asia on tullut selvitettäväksi. 

Prosessilla tavoitellaan positiivista muutosta ja
väärinymmärrysten oikaisemista sekä haetaan ymmärrystä 

toisen kunnioittamisesta
ja vuorovaikutuksesta. Kiusaamistapaukset selvitetään KiVa 

Koulu -mallia mukaillen.
(Lähde: Salmivalli, 2003: Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti 
tehokkaita toimintamalleja.)

Kiusaamisepäilyn tullessa esille toimitaan seuraavasti:
• Rehtori ja ryhmänohjaaja kuulevat kiusattua/kiusattuja.
• Rehtori ja ryhmänohjaaja kuulevat kiusaajaa/kiusaajia 
sekä apureita sekä mahdollisia silminnäkijöitä.
• Tapauksesta kerätään tietoa haastattelemalla ryhmänoh-
jaajaa ja muita asiasta tietäviä opettajia.
• Kiusaamisesta ilmoitetaan tarpeen vaatiessa vanhemmille
• Eri osapuolet saatetaan kutsua yhteiseen palaveriin, jossa 
pyritään sovintoratkaisuun tilanteen laukaisemiseksi.
• Mikäli kiusaaminen on jatkuvaa / toistuvaa, kuraattori, 
koulupsykologi ja asiantuntijaryhmä voivat olla käsittelyssä 
mukana.
• Mikäli kiusaaminen jatkuu sovittelusta huolimatta, kiu-
saajaa / kiusaajia voidaan rangaista lukiolain puitteissa tai asia 
voidaan siirtää viranomaisille.
• Selvittämiskeskustelut kirjataan muistioksi.

Toimenpiteiden seuranta

Kiusaamistilanteen osapuolia tuetaan ja tilannetta seura-
taan: onko kiusaaminen päättynyt, onko muutosta tapahtunut?

Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa

Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien 
viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja 
kriisitilanteita koskevat ohjeistukset, kuten pelastussuunnitel-
ma. Kriiseihin ja vaaratilanteisiin varaudutaan järjestämällä 
vuosittain poistumisharjoitus, jossa on mukana koko henki-
lökunta ja opiskelijat. Harjoituksessa tarkistetaan tilojen va-
rustus (hätäilmoitukset, poistumiskartat, poistumisreitit) sekä 
tehtävät vaaratilanteessa (opiskelija, opettaja, kerrosvastaavat). 
Lisäksi henkilökunnan kanssa käydään läpi toiminta muissa 
hätätilanteissa (ampumistilanne, uhkaus, ryöstö, murto). Yliop-
pilaskirjoituskokeiden aikaan tapahtuvasta hätäpoistumisesta 
on erillinen ohjeistus. Kaikki toimintamallit eri tilanteisiin on 
koottu yhdeksi A4-kortiksi digitaaliseen työskentely-ympäristön 
turvallisuuskansioon. Harjoituksen aihe tarkistetaan vuosittain 
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siten, että erilaiset uhkatilanteet tulee säännöllisesti harjoiteltua 
käytännössä. Harjoitukseen kuuluu myös viestintä, jossa käy-
dään läpi tiedottamisen vastuut sekä kuulutukset eri tilanteissa.

Viestintä on tärkeää sekä normaalitilanteissa että erilaisissa 
häiriötilanteissa. Erilaisia häiriötilanteita voivat olla esim. tuli-
palo, vesivahinko, onnettomuus ja tapaturma. Häiriötilanteiden 
hallitsemista helpottaa se, että niistä viestitään sekä organisaa-
tion sisä- että ulkopuolelle.

Häiriötilanteissa ihmisen tiedontarve kasvaa. Tiedottamisen 
tulee olla nopeaa, luotettavaa, selkeää ja avointa.

Tavoitteet
Häiriötilanneviestinnän tulee ohjata käyttäytymistä ja tukea 

pelastustoimintaa, välittää riittävästi ajan tasalla olevaa tietoa 
tapahtumista ja esim. poikkeuksellista järjestelyistä sekä lievittää 
tai poistaa tapahtuneen asian negatiivisia vaikutuksia. Kriisivies-
tinnän periaatteet selvitetään sivun taulukossa.

Perusviestit häiriötilanteissa

Keskitytään olennaiseen ja kerrotaan tilanne lyhyesti ja ytimek-
käästi.

• mitä on tapahtunut, missä ja milloin

• mitä toimenpiteitä on tehty ja tehdään tilanteen korjaa-
miseksi
• miten tapahtuma vaikuttaa koulun elämään
• mitkä ovat toimintaohjeeet
• mistä, milloin ja keneltä saa lisätietoja.

Häiriötilanneviestinnän kanavia

Viestintävälineet valitaan tilanteen ja kohderyhmien mu-
kaan. 

Kriisiryhmä
Kriisiryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaajat, eri-

tyisopettaja, kuraattori ja terveydenhoitaja. Ryhmään voidaan 
kutsua muita asian kannalta keskeisiä henkilöitä. Työryhmän 
johtaja on rehtori, mutta ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahan-
sa onnettomuuden sattuessa. Ryhmä huolehtii psykososiaalisen 
tuen järjestämisestä. 

Häiriösuunnitelmasta ja sen päivittämisestä ja arvioinnista 
on vastuussa apulaisrehtori.

Tiedottamisen koh-
deryhmä

Viestintäkanava Viestitettävä asia Toimintaohje

koulun henkilökunta ja 
oppilaat

keskusradio toimintaohje akuutissa kriisi-
tilanteessa

koulu laatii kuulutusohjeen

viranomaiset • puhelinsoitto 
• hätäkeskus: 112
• toimialajohtaja: 06 416 2170 tai 040 

5504472
• perusopetusjohtaja: 06 416 6382 tai 

044 4181270

ensitieto tapahtuneesta rehtori tai nimetty henkilö 
vastaa tiedottamisesta

huoltajat • sähköposti
• koulun kotisivut
• sosiaalinen media
• tekstiviesti
• puhelinsoitto 
• kirje 

tilanteenaikainen ja tilanteen-
jälkeinen tiedote

Tiedotettavat asiat: kuka, 
mitä, missä, milloin ja miksi, 

rehtori vastaa

suositeltavaa laatia ennalta 
tiedotepohjat

media • tiedotusvälineiden tiedusteluihin 
vastaaminen viranomaisen ohjeen 
mukaan

• kirjallinen tiedote 
• tiedotustilaisuudet

tilanteenaikainen ja tilanteen-
jälkeinen tiedottaminen

mediaviestintä: avointa
aktiivista
palvelevaa tasapuolista
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5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUK-
SEN KESKEISET SISÄLLÖT 

Opetuksen yleiset tavoitteet

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään valtioneuvoston 
asetuksessa (942/2014) määriteltyjen lukiokoulutuksen yleisten 
valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, että opiskelijalla 
on mahdollisuus kasvaa sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi, 
hankkia muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja 
taitoja sekä kartuttaa elinikäisen oppimisen taitoja. Tavoitteet 
korostavat laaja-alaisen yleissivistyksen ja kokonaisuuksien ym-
märtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulliseen 
ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansain-
välisesti. 

Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ihmisen toi-
minnan vaikutuksista ympäristön tilaan. Opetus ohjaa opiskeli-
jaa ymmärtämään kestävän elämäntavan välttämättömyyden ja 
moniulotteisuuden. Opetus kannustaa opiskelijaa tunnistamaan 
ja käsittelemään eettisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja jännitteitä 
monista näkökulmista. Se rohkaisee opiskelijaa vaikuttamaan ja 
toimimaan nykyistä oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja 
ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavan yhteiskunnan ja maail-
man puolesta.

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 
näkyväksi kieliä monipuolisesti. Opiskelija harjaantuu toimi-
maan sekä molemmilla kotimaisilla kielillä että vierailla kielillä. 
Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja 
viestintäteknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukai-
sesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin yhteisöl-
lisessäkin työskentelyssä.

 
Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja 

hyvinvointia vahvistamalla vuorovaikutus-, yhteistyö- ja il-
maisutaitoja. Opiskelussa saadaan kokemuksia tavoitteellisesta 
toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa. 
Lukio-opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille ominai-

seen ilmaisuun ja toimintaan sekä taide- ja kulttuurielämään 
osallistumiseen. Fyysinen aktiivisuus ja terveelliset elämäntavat 
ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiksi. 

Lukioaikana opiskelijan oppimaan oppimisen taidot ke-
hittyvät ja monipuolistuvat. Opiskelija oppii tuntemaan vah-
vuuksiaan ja kehittymistarpeitaan oppijana sekä luottamaan 
mahdollisuuksiinsa oppia. Opiskelija ymmärtää sitoutumisen 
merkityksen oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen itseohjautu-
vuuttaan. Lukio-opetus auttaa opiskelijaa tunnistamaan hänelle 
sopivia opiskelustrategioita ja kehittymään niissä taitavaksi. Lu-
kioaikana opiskelijalle muodostuu vankka elinikäisen opiskelun 
taito ja tahto.

Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä ja ohjaa oman 
ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Sukupuo-
len ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtä-
minen luo edellytyksiä sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle ope-
tukselle. Opetus antaa opiskelijalle koulutusmahdollisuuksista, 
yhteiskunnasta ja työelämästä tietoja ja kokemuksia, joiden 
avulla hän osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulu-
tustaan ja tulevaa ammattiaan. Opetus vahvistaa opiskelijoiden 
yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia kehittää osaa-
mistaan sekä tehdä opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia 
valintoja. 

Aihekokonaisuudet 

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä 
kasvatus- ja koulutushaasteita. Samalla ne ovat ajankohtaisia 
arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiai-
nerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Aiheko-
konaisuudet on otettu huomioon perusteiden oppiainekohtai-
sissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa 
teemoissa.

Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisinä tavoitteina on, että 
opiskelija 

• havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympä-
ristöjä
• ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuh-
teita ja keskinäisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää laaja-alai-
sia kokonaisuuksia tiedon- ja taidonalat ylittävästi ja yhdis-
tävästi
• saa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen, vertaisoppi-
miseen, ratkaisujen yhdessä ideointiin ja tuottamiseen sekä 
luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun
• osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muu-
toksista sekä rohkaistuu toimimaan hyvän tulevaisuuden 
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puolesta.

Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat
• aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
• hyvinvointi ja turvallisuus
• kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
• kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
• monilukutaito ja mediat
• teknologia ja yhteiskunta. 

Näiden aihekokonaisuuksien lisäksi koulutuksen järjestäjä voi 
hyväksyä opetussuunnitelmaan muita aihekokonaisuuksia.

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä 

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

Tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen 
vallan toimintaperiaatteita, analysoi yhteiskunnallisia kysy-
myksiä ja laajentaa työelämän tuntemustaan 
• ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä 
perehtyy yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muotoihin, ta-
louden 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 vuorovaiku-
tustaitoja
• osaa käyttää sananvapauttaan sekä analysoida ajankoh-
taisten 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, käynnistä-
mään keskusteluita ja vaikuttamaan eri yhteisöissä
• tunnistaa omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiin-
nostuksen kohteitaan sekä osaa tehdä opintoihin ja työhön 
liittyvät valintansa harkiten.

Aihekokonaisuuden toteuttamista tukevia opiskeluympäristöjä 

kehitetään yhteistyössä opiskelijoiden sekä muiden toimijoiden, 
kuten erilaisten järjestöjen ja yritysten kanssa. Lähidemokratia, 
media eri muodoissaan sekä nuorten toimintaryhmät tarjoavat 
väyliä aktiiviseen kansalaisuuteen. Elinkeino- ja työelämän sekä 
yrittäjyyden tuntemusta opiskelijat rakentavat perehtymällä 
näihin elämänalueisiin käytännössä ja erilaisten tietolähteiden 
avulla. Harjoitusyritystoiminta sekä yritysten, korkeakoulujen 
ja muiden oppilaitosten kanssa tehtävät yhteiset projektit voivat 
olla osa aihekokonaisuuden toteutusta. 

Hyvinvointi ja turvallisuus

Aihekokonaisuuden tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvoin-
tiin, 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. Aihe-
kokonaisuudella edistetään liikunnallisen elämäntavan omak-
sumista, vahvistetaan mielenterveyden suojatekijöitä ja opitaan 
tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä.
Tavoitteena on, että opiskelija

• osaa kuvata psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kulttuuris-
ta hyvinvointia ymmärtäen inhimillistä moninaisuutta sekä 
ihmisten erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita
• ymmärtää omaan, lukioyhteisön ja yhteiskunnan hy-
vinvointiin 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 tarvit-
taessa hakeutua ja ohjata toisia hakeutumaan palvelujärjes-
telmän tarjoaman avun piiriin
• osaa toimia oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuu-
den hyväksi lukiossa, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnallisesti
• tuntee hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteiskunnallisia 
edistämiskeinoja sekä osaa kohdata muuttuvan maailman 
epävarmuutta.

Aihekokonaisuus on osa lukion hyvinvointia ja turvallisuutta 
ylläpitävää toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys ja keskinäinen 
huolenpito korostuvat. Hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmat 
liittyvät myös opiskelijakunnan toimintaan, kodin ja oppilaitok-
sen yhteistyöhön, oppilaitosruokailuun sekä opiskeluhuoltoon. 
Aihekokonaisuuden toteuttamiseksi lukio voi tehdä yhteistyötä 
nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- ja sosiaalitoimen sekä poliisin ja 
pelastuslaitoksen kanssa. 
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Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kes-
tävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puo-
lesta. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyiselle ja 
tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet paikallisesti, 
alueellisesti ja globaalisti. Lähtökohtia ovat ihmisen toiminnan 
sopeuttaminen luonnonympäristöjen kantokykyyn ja luonnon-
varojen rajallisuuteen sekä ekosysteemipalveluiden toimivuudes-
ta 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 ulottuvuu-
desta sekä ymmärtää, että vasta niiden yhteensovittaminen 
tekee elämäntavasta kestävän 
• osaa analysoida ja arvottaa luonnonympäristöissä, raken-
netuissa ympäristöissä ja sosiaalisissa ympäristöissä tapah-
tuvia muutoksia sekä rohkaistuu toimimaan myönteisten 
ratkaisujen puolesta
• tuntee ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoi-
suuden 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 lievittämi-
seksi
• osaa analysoida kestävän elämäntavan, tuotanto- ja kulu-
tustapojen sekä poliittisten päätösten välisiä yhteyksiä 
• osaa noudattaa luontoperustastaan ja kulttuuriperinnös-
tään ylisukupolvisesti huolehtivaa elämäntapaa 
• osaa tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa edistääkseen 
yhteisvastuullisesti kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä.

Aihekokonaisuuden toteuttamisessa luodaan yleiskuva muutos-
tarpeista ja niiden mittavuudesta sekä tuodaan esiin jo tehtyjä 
korjauksia ja muutosmahdollisuuksia.  Kasvaakseen kestävän 
kehityksen aktiiviseksi edistäjäksi opiskelija tarvitsee kokemuk-
sia siitä, että hänen omilla valinnoillaan ja teoillaan on merkitys-
tä. 

Globaalin vastuun näkökulman sisällyttäminen lukion toimin-
taan edistää kestävän elämäntavan oppimista. Lukio voi tukea 
kestävän kehityksen toteutumista laatimalla oman kestävän 
kehityksen ohjelman. Keskeistä kestävän kehityksen ohjelman 
toteuttamisessa on opiskelijoiden osallisuus sekä yhteistyö jär-
jestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kartuttaa opiskelijoi-
den kulttuurien tuntemusta ja monikielisyyttä, antaa aineksia 
kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän 
toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. 
Aihekokonaisuuden keskeisenä lähtökohtana on lukion opiske-
lijoiden oma kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, 
uskonnot ja katsomukset elävät rinnakkain ja vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia tutkia, 
mistä osallisuus ja toimintakykyisyys muodostuvat kulttuurisesti 
moninaistuvassa yhteiskunnassa, kansainvälistyneessä työelä-
mässä ja monitulkintaisessa, keskinäisriippuvuuksien muovaa-
massa 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 kult-
tuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa, 
suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa
• vahvistaa myönteisiä kulttuuri-identiteettejään ja kult-
tuurien tuntemustaan sekä oppii näkemään asioita toisten 
elämäntilanteista ja olosuhteista käsin ja harjaantuu toimi-
maan kulttuuritulkkina 
• ymmärtää, miten aineellinen ja aineeton kulttuuripe-
rintö ovat muodostuneet sekä mikä voi olla hänen ja hänen 
yhteisöjensä tehtävä kulttuuriperinnön vaalimisessa ja uu-
sintamisessa
• vahvistaa kielitietoisuuttaan, monikielisyyttään ja moni-
lukutaitoaan
• osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa verkostoissa ja 
toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kunnioitukseen 
ja aitoon vuorovaikutukseen
• saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansa-
laisen osaamistaan tehden luovaa, monenkeskistä yhteistyö-
tä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi.

Aihekokonaisuuden teemoja käsitellään mahdollisuuksien 
mukaan autenttisissa ja monikielisissä opiskeluympäristöis-
sä. Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää 
kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja kotikansainvälisyyden 
keinovalikoimia. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. 
Toimintakulttuuria kehitettäessä kiinnitetään huomiota lukioon 
kieli- ja kulttuuriympäristönä sekä hyvien tapojen edistämiseen. 
Lukion traditiot, juhlat ja muut tapahtumat voivat olla osa aihe-
kokonaisuuden toteutusta. 
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Monilukutaito ja mediat 

Aihekokonaisuus syventää opiskelijoiden ymmärrystä mo-
nilukutaidosta ja medioista sekä niiden keskeisestä asemasta ja 
merkityksestä ihmisenä kasvamiselle ja kulttuurille. Moniluku-
taidolla tarkoitetaan taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri 
muodoissa ja konteksteissa. Medialukutaito on osa moniluku-
taitoa. 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 kehit-
tyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa. 

Tavoitteena on, että opiskelija
• syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti moni-
muotoisten tekstien tulkintaa, tuottamista ja arvottamista
• syventää käsitystään eri tieteen- ja taiteenalojen kielten 
merkityksestä opiskelussa ja työelämässä
• harjaantuu hakemaan, valitsemaan, käyttämään ja ja-
kamaan monenlaisia tekstiaineistoja tiedonhankinnassa ja 
opiskelussa
• syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehit-
tämällä 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 keskei-
siä normeja sekä osaa analysoida medioihin liittyviä eettisiä 
ja esteettisiä kysymyksiä 
• osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja 
vuorovaikutuksessa sekä toimia vastuullisesti sisällön tuotta-
jana, käyttäjänä ja jakajana.
Opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä tukee oppiai-

neiden välinen yhteistyö, opiskelu monipuolisissa opiskeluympä-
ristöissä, opiskelijoiden omien ideoiden ja toimintaympäristöjen 
hyödyntäminen sekä yhteistyö esimerkiksi medioiden, kirjas-
tojen sekä tutkimus- ja kulttuurilaitosten kanssa. Opiskelijat 
oppivat erilaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mediassa toimimisen 
tapoja esimerkiksi osallistumalla mediamateriaalin laatimiseen. 
Lukion tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 
voi tukea aihekokonaisuuden toteutusta. 

Teknologia ja yhteiskunta

Aihekokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan ym-
märrystä teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen vuorovai-
kutteisuudesta. Teknologian avulla ihminen rakentaa maailmaa 

tarpeidensa pohjalta uusia ratkaisuja etsien ja luoden. Tekno-
logisten ratkaisujen perustana on tietämys luonnonlaeista ja  
ilmiöistä. Luovuus ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus 
ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia tekno-
logian kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen 
keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, toimintaympäristön ja 
yhteiskunnan muutokset. 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 kehit-
tämismahdollisuuksia  
• 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 kes-
kinäistä vuorovaikutusta
• rohkaistuu käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luo-
vuuttaan ja ongelmanratkaisutaitojaan hakiessaan ratkaisuja 
käytännöllisiin ongelmiin sekä oppii suhtautumaan ereh-
dyksiin luovaan prosessiin kuuluvana kokemuksena 
• oppii yhteistyön taitoja ja yrittäjyyttä sekä tutustuu tek-
nologisilta ratkaisuiltaan kiinnostaviin yrityksiin ja innova-
tiivisiin työelämän toimijoihin
• osaa tehdä järkeviä teknologiaa koskevia valintoja kansa-
laisena ja kuluttajana
• osaa pohtia teknologian, talouden ja politiikan vuorovai-
kutusta sekä teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työpaik-
kojen kehitykseen, työn sisältöön ja työllisyyteen.

Ihmisen suhdetta teknologiaan pohditaan kodin, työelämän 
ja vapaa-ajanvieton näkökulmista. Teknologisen kehityksen 
suuntia ja vaihtoehtoja arvioidaan eettisin ja taloudellisin pe-
rustein sekä hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmista. Opiskeli-
joita kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen 
ja osallistumaan sitä koskevaan päätöksentekoon pitäen esillä 
pyrkimyksiä kestävään elämäntapaan. Aihekokonaisuuteen liit-
tyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla teknologioiden 
soveltamiseen eri aloilla. Työskentely digitaalisissa ympäristöissä 
ja teknologia-alan eri toimijoiden kanssa voi olla osa aihekoko-
naisuuden toteutusta. Ohjauksella voidaan edistää tasa-arvoa 
opiskelijoiden valinnoissa.

Laaja-alaiset opintokokonaisuudet

Laaja-alaiset opintokokonaisuudet tarjoavat mahdollisuu-
den lisätä yhteistyötä eri oppiaineiden välillä, toteuttaa aiheko-



Seinäjoen lukion opetussuunnitelma 2 0 1 6 | 2 0 1 7

1 TOIMINTA-AJATUS
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA  
 TOIMINTAKULTTUURI
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN  
 KESKEISET SISÄLLÖT
6 TVT-TOIMINTASUUNNITELMA

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
 SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 VIERAAT KIELET, ENGLANTI
 VIERAAT KIELET, A-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B2-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B3-OPPIMÄÄRÄ
 MATEMATIIKKA
 BIOLOGIA
 MAANTIEDE
 FYSIIKKA
 KEMIA 
 FILOSOFIA
 PSYKOLOGIA
 HISTORIA
 YHTEISKUNTAOPPI
 USKONTO
 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
 TERVEYSTIETO
 LIIKUNTA
 MUSIIKKI
 KUVATAIDE
 OPINTO-OHJAUS
 TIETOTEKNIIKKA
 TEEMAOPINNOT
 LUKIODIPLOMIT
 LAAJA-ALAISET OPINTOKOKONAISUUDET
 ENGEES-STUDIES
 ETELÄ-SEINÄJOEN TARJOAMAT KURSSIT

7 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
8 AIKUISLINJAN OPETUSSUUNNITELMA
KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

23
konaisuuksia luontevammin ja viedä oppimista kohti ilmiön 
tutkimista. Näiden kokonaisuuksien tavoitteena on lisätä opis-
kelijoiden laaja-alaista osaamista, jossa opiskelijan tiedot, taidot, 
arvot, asenteet, toimintakyky ja tahto muodostavat kokonaisuu-
den. 

Tarjolla olevat opintokokonaisuudet vaihtelevat lukuvuosit-
tain, ja niiden tarkemmat tavoitteet, laajuudet ja sisällöt määri-
tellään erikseen opetussuunnitelmassa. 

Tietotekniset valmiudet

Opiskelijoiden valmiuksia edetä yksilöllisesti, luoda henki-
lökohtaisia oppimispolkuja ja kehittää verkko-opiskelutaitojaan 
tuetaan lukioon tulevien opiskelijoiden ensimmäisen jakson 
junioriopossa sekä tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia 
suorittaa opintoja myös etä- tai monimuoto-opiskeluna. Lisäksi 
opiskelijat oppivat hyödyntämään tietoverkkoja kokeiden teke-
misessä ja siten saavat valmiuksia sähköiseen ylioppilaskokeen 
tekniseen hallintaan.
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6 TVT-TOIMINTASUUNNITELMA 
 

Seinäjoen lukio tukee sekä opiskelijoiden että opettajien 
myönteistä suhtautumista tieto- ja viestintäteknologiaan. TVT 
on olennainen osa opetusta, ja sen käytössä huomioidaan kun-
kin oppiaineen luonne ja tarpeet sekä ylioppilaskirjoituksissa 
käytettävät järjestelmät ja ohjelmistot. Jokainen opiskelija hank-
kii käyttöönsä laitteen, jota voi käyttää opiskelussa ja ylioppilas-
tutkinnon kokeissa.

 
Tavoitteet TVT-taidoille 

Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa moni-
puolisesti opiskelunsa tukena. Hänellä on lukiosta valmistut-
tuaan riittävät tiedot ja taidot, joita jatko-opiskelussa ja työelä-
mässä tarvitaan.
 
Opiskelija osaa 

• valita tarkoituksenmukaiset työvälineet ja työskentelyta-
vat 
• valmistaa, tallentaa ja jakaa digitaalisia tuotoksia 
• käyttää erilaisia viestintäkanavia vastuullisesti 
• etsiä ja yhdistellä tietoa useista eri lähteistä kriittisesti 
• viitata lähteisiin asianmukaisesti ja ymmärtää, mikä on 
plagiointia, ja tiedostaa sen olevan kiellettyä ja rangaistavaa 
toimintaa. 
• toimia tekijänoikeuksia kunnioittaen ja tuntee tietotur-
vaan ja tietosuojaan liittyvät asiat 

Juniori-TVT 

Lukio-opintojen alkuvaiheessa opinto-ohjauksen tunneilla 
varmistetaan, että opiskelija osaa käyttää lukion tarjoamia oppi-
misympäristöjä, pilvipalveluita ja sähköpostia sekä järjestelmiä 
kurssivalintojen tekoon, opintosuoritusten ja -suunnitelman 
seurantaan ja viestintään. 

Samalla varmistetaan, että opiskelijan omalla laitteella 
voidaan liittyä koulun verkkoon ja sähköisen ylioppilaskokeen 
koejärjestelmään, ja että laitteeseen voidaan asentaa lukion tar-
joamat ja sähköisessä ylioppilaskoejärjestelmässä käytössä olevat 
ohjelmat. 

Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen 

Opiskelijalla tulee olla opintojensa aikana käytössä laite, 
jolla opiskelu ja sähköisen ylioppilastutkinnon suorittaminen on 
mahdollista. Opettajien tehtävänä on varmistaa, että opiskelija 

saa riittävästi harjoitusta lukioaikanaan sähköistä ylioppilastut-
kinnon koetta varten. Kurssien aikana opettajat käyttävät op-
piaineelle ominaisia ylioppilastutkintolautakunnan hyväksymiä 
ohjelmia ja tutustuttavat opiskelijan ylioppilaskokeessa käytet-
tävän sähköisen järjestelmän käyttöön. Lukiossa huolehditaan 
siitä, että opettajilla on riittävät taidot sekä sähköisen ylioppilas-
tutkintokokeen valvomiseen että ylioppilaskokeessa käytettävän 
sähköisen järjestelmän käyttöön.

TVT-taitojen riittävyyden ja käytön arviointi  

Opiskelijoiden ja opettajien TVT-taidot arvioidaan lukion 
juniori-OPO-kurssin yhteydessä. Koe noudattaa Tietoyhteis-
kunnan kehittämiskeskuksen (TIEKE) laatimia vaatimuksia 
@- ja A-korttitutkinnoille soveltavin osin. Kokeessa testataan 
tekstinkäsittelyn, käyttöjärjestelmän ja sähköpostin käyttötaitoja. 
Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa korttitutkintoja TIE-
KEN määrittelemien sisältöjen mukaisesti lukion tietotekniikan 
kursseilla. 

Myös digitutorit järjestävät TVT-ohjausta. Opettajat voivat 
käyttää myös lukion TVT-tukihenkilöitä tarvittaessa haluama-
naan ajankohtana. 

TVT sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä  

Lukion tehokas toiminta edellyttää toimivaa tiedonkulkua. 
Opiskelijat ja henkilöstö käyttävät tarkoituksenmukaisia ja 
ajantasaisia välineitä ja ohjelmistoja, jotka täydentävät ja vahvis-
tavat toisiaan sekä tukevat perinteisiä viestintätapoja. Seinäjoen 
lukio seuraa TVT:n yleistä kehitystä. Opiskelijoita ja henkilöstöä 
opastetaan TVT:n uusiin käyttötapoihin ja innovatiivisiinkin 
ratkaisuihin. TVT nopeuttaa ja tehostaa kaikkea Seinäjoen 
lukion viestintää. Oppilaitoksen verkkoviestinnässä noudatetaan 
nettietiketin käyttäytymissääntöjä.
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Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen 
keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa ainek-
sia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman iden-
titeetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja 
vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan op-
pimisen 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 vaati-
malla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden 
tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovai-
kutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yh-
teiskunnassa 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 hank-
kimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen 
pohdintaan.

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että 
tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventä-
minen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökul-
mista. 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 omas-
ta kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identiteetin 
rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. 
Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuuris-
ta monimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja 
yhdenvertaisuutta.

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

Suomen kieli ja kirjallisuus  oppimäärä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä 
on syventää suomen kielen taitoa, moniluku- ja vuorovaikutus-
taitoja sekä erityisesti suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
tuntemusta. Opetus syventää opiskelijan käsitystä kielitaidon, 
kielitietoisuuden, omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yk-
silön 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 opis-
kelussa. Opetuksessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaiku-
tustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan 
mahdollisuuksiin jatkaa suomen kielen ja kirjallisuuden opinto-
ja korkea-asteella.

Opetuksessa toteutetaan oppimäärän sisäistä integraatiota: luke-
minen, 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 vuorovaiku-
tustaitoja sekä luetaan kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin 
kurssin näkökulmasta. Kokonaisteosten 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 tavoit-
teelliseen 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 kon-
teksteista
• monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan siten, että osaa 
eritellä ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita ja -suh-
teita tietoisena niiden konteksteista, niihin liittyvistä vuoro-
vaikutusilmiöistä ja -taidoista sekä vuorovaikutusetiikasta 
• ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- 
ja tieteenalojen kielen merkityksen ja hallitsee yleiskielen 
normit
• syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehit-
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tää siten ajatteluaan, laajentaa yleissivistystään, mielikuvi-
tustaan 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 lähtei-
tä oikein
• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa moni-
puolisesti kaikilla oppimäärän osa-alueilla sekä ymmärtää 
digitaalisuuden vaikutuksia kieleen, teksteihin ja vuorovai-
kutukseen
• nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden moni-
muotoisuutta 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. Oppi-
misprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteen-
asettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opis-
kelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat 
monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdol-
liset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. 
Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallis-
tavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaito-
jen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä 
itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja tulkitsijana. 

Pakolliset kurssit 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaiku-
tuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia 
vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään 
omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana 
erilaisissa ympäristöissä. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina 
kokonaisuuksina
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia teks-
tejä ja niiden ilmaisutapoja

• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta 
ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja 
yksilöllisenä ilmiönä
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuotta-
jana
• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestin-
nästä.

Keskeiset sisällöt
• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelija-
na, 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 ku-
vat mediassa
• tekstien moniäänisyys
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, eri-
tyisesti romaanien ja novellien analyysi
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, 
lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta 
kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteelli-
sessa ryhmäkeskustelussa

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI02)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä 
rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merki-
tyksestä 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 kie-
len ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöl-
lisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän 
• oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään 
kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään
• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten jou-
kossa
• ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninai-
suuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalo-
jen kielten merkityksen
• oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan pu-
huttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanotta-
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maan 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 antami-
nen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, 
otsikointi ja viimeistely 
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittämi-
nen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03)

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 vaiku-
tuskeinoista
• monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjalli-
suutta 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, erityi-
sesti näytelmien ja runojen analyysi
• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkaste-
lua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja 
tulkintaa
• kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun 

erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja nii-
den 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 medialukutai-
toaan
• osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin mo-
nipuolisesti näkemyksiään
• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden 
välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtö-
kohdista
• 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 eetti-
syys
• sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, 
mediakritiikki
• kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuu-
den keinoja ja lajeja
• argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja pu-
heenvuorojen harjoittelu

5. Teksti ja konteksti (ÄI05)

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 suh-
teessa muihin teksteihin
• oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
• kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisuta-
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pojaan
• tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankir-
jallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa ne 
kulttuurikontekstiinsa.

Keskeiset sisällöt
• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- 
ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajan-
kohdan että nykyajan kontekstissa
• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökul-
masta
• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi 
puheenvuoro, draama, essee

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06) 
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä eri-
tyisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. 
Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moni-
naisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaiku-
tusetiikasta.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin
• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä 
kulttuurissa
• syventää käsitystään kertomuksista ja kertomukselli-
suudesta 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 vuorovaikutus-
tilanteissa.

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 tietokirjalli-
suudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten 
myytit ja klassikot nykykulttuurissa 
• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin 
teemoista sekä kielenhuoltoa
• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös 
verkossa

Syventävät kurssit 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaiku-
tustaitojaan 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 osal-
listua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli 
Puhvi-kokeeseen.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, omi-
naispiirteistä ja puheyhteisöistä
• syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumi-
sesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä
• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 
• kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmä-
taitojaan
• tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman 
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutus-
taitoja 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 kes-
kustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumen-
tointitaidot niissä
• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu
• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti 
asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy 
ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskuste-
lun aiheisiin.
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
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• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnas-
sa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itse-
näisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä
• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan 
ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä
• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajan-
kohtaisia teemoja
• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä 
käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä.

Keskeiset sisällöt
• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja vii-
meistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, 
tekstien jakaminen
• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja ehey-
den harjoittelua sekä kielenhuoltoa
• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten 
fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien 
pohjalta
• mediatekstien tuottamista ja analyysia

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09)

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

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläyty-
västi ja luovasti erilaisia tekstejä
• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteis-
tä, 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, kirjalli-
suuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien eritte-
lyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien 
analysointia eri näkökulmista
• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, 
romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuu-
luvien tietotekstien lukeminen

Soveltavat kurssit

10. Luova kirjoittaminen (ÄI10)

Kurssin tavoitteena on luovan minän löytäminen ja omien 
persoonallisten ilmaisutapojen kehittäminen. Kirjoitushar¬joi-
tuksilla haetaan rohkeutta ja poistetaan kirjoittamisen esteitä. 
Tehtävät tutustuttavat myös sanataiteen eri lajeihin: lyriikkaan, 
proosaan ja draamaan. 
Arviointi: Hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa oppitunneilla 
sekä harjoitusten tekemistä. Kurssin lopussa omaa oppimista 
reflektoidaan oppimispäiväkirjassa, johon liitetään näytteitä 
kurssin aikana tehdyistä teksteistä. Jokainen osallistuu opettajan 
kanssa käytävään henkilökohtaiseen arviointikeskusteluun.

11. Kielenhuollon periaatteita ja käytäntöjä (ÄI11)

Kurssilla kehitetään opiskelijan kykyä kirjoittaa hyvää, oikein-
kirjoitettua ja ymmärrettävää yleiskieltä paitsi ylioppilastutkin-
non kokeissa myös myöhemmin yhä vaihtuvammissa ja moni-
puolistuvammissa kirjallisen kielenkäytön tilanteissa.

12. Julkaisutoiminnan kurssi (ÄI12)

Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kirjallisen ja 
kuvallisen julkaisutoiminnan työprosesseista ja sen eri vaiheista 
työskentelyyn itse osallistumalla. Toimitetaan lukuvuoden toi-
minnasta kertovaa vuosikirjaa, Wegeliusta ja kehitetään koulun 
tiedotustoimintaa ja opiskelijoiden ja opettajien yhteistyötä. 
Kurssin oppisisältöön luetaan jutun teon eri vaiheet: ideointi, 
haastattelut, kirjoittaminen, kuvien hankinta ja taiton suunnitte-
lu, oikaisuluku, markkinointi ja vierailut sanomalehden toimi-
tukseen ja kirjapainoon. 
Kurssin suorituksesta annetaan suoritusmerkintä todistukseen 
harrastuneisuuden ja tuotosten perusteella. Kurssin suoritta-
neelle annetaan pyydettäessä erillinen vapaamuotoinen todistus 
harrastuneisuudesta.

13. Iloa kielestä ja kirjallisuudesta (ÄI13)

Kurssi keskittyy johonkin kielen ja kirjallisuuden eri¬koisalu-
eeseen ja sisältää runsaasti käytännön tekemistä ja harjoitte-
lua. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää tietojaan ja 
taitojaan jollakin kielen ja kirjallisuuden erityisalueel¬la. Kurs-
silla tutustutaan kielen ja kirjallisuuden johonkin erityisalaan 
ja harjoitellaan sille ominaisten tekstien tai muiden tuotosten 
luomista.
Kurssin arviointi perustuu aktiiviseen tuntityöskentelyyn sekä 
sovittujen tehtävien tekemiseen.
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Teatteri-ilmaisun opintokokonaisuus

Teatteri-ilmaisun opetuksen tavoitteena on 
• vahvistaa kykyä luoda myönteisiä vuorovaikutussuhteita 
ja tavoitteellista yhteistoimintaa
• kehittää kokonaisvaltaisesti opiskelijan yksilöllistä ilmai-
sutaitoa
• ohjata kriittiseen ajatteluun sekä eettisten ja esteettisten 
arvojen perusteltuun valintaan sekä
• tarjota esiintymismahdollisuuksia

Turvallisen ja rohkaisevan harjoitusympäristön luominen edel-
lyttää, että etenkin teatterikurssien alkupuolella pidättäydytään 
arvioinnista, joskin opettaja voi tarvittaessa antaa palautetta 
ylei¬sesti koko ryhmälle. Myöhemmin lisääntyvässä henki-
lökohtaisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti opis-
kelijan persoonallisiin vahvuuksiin ja kannustetaan niiden kehit-
tämisessä. Olennaista on myös kehittää opiskelijan valmiuksia 
arvioida itse omaa työskentelyään. Arvioinnissa havainnoidaan

• vuorovaikutustaitoja, kuten yhteistyötaitoja, aloitteelli-
suutta ja aktiivisuutta, sitoutumista sekä vastuun ottamista
• ilmaisullisia taitoja, kuten läsnäoloa, reagointia vuorovai-
kutustilanteissa, fyysistä ilmaisua, äänenkäyttöä ja puhumis-
ta
• dramaturgisia ja esteettisiä taitoja, eli kykyä havainnoida 
ja jäsentää todellisuuden ilmiöitä näyttämötaiteen näkökul-
masta

Peruskurssit ÄI14-ÄI16

Peruskurssien (teatteri-ilmaisu I ja II) ensisijaisena tavoitteena 
on totuttaa opiskelija teatteritaiteelle ominaiseen ryhmätyösken-
telyyn. Hän oppii luottamaan toisiin ja olemaan itse luottamuk-
sen arvoinen. Hän harjaantuu ottamaan rohkeasti ja avoimesti 
kontaktia sekä vahvistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan. 
Kurssin tavoitteena on myös yksilöllisen ilmaisutaidon kehittä-
minen
siten, että opiskelija harjaannuttaa kehollista ja äänellistä ilmai-
suaan sekä oppii tunnistamaan ilmaisunsa persoonallisia vah-
vuuksia. Keskeistä peruskursseissa on myös valmentaa draaman 
ja teatterin myöhempää opiskelua varten. Opiskelija syventää 
kykyään havainnoida sekä omaa sisäistä aisti- ja tunnemaail-
maansa että ulkoista, ympäröivää todellisuutta ja tätä kautta 
vapauttaa mielikuvitustaan eläytymään, keskittymään ja toimi-
maan fiktiivisissä tilanteissa. Teatteriopin kurssi täydentää pe-
ruskursseja tarjoamalla teatteriin tutkimuksellisen näkökulman. 

14. Teatteri-ilmaisu I (ÄI14)

Kurssin sisältö muodostuu toiminnallisista harjoituksista, jotka 
pyrkivät kehittämään edellä mainittuja taitoja ja valmiuksia. 
Lähtökohtana on erilaisten teatterileikkien, pelien ja yhtäaikai-
sesti suoritettavien draama- ja improvisaatioharjoitusten avulla 
luoda kurssin alussa vapautunut ja rohkaiseva ilmapiiri, jossa 
mielikuvatyöskentelyyn, improvisaatioon ja kontaktissa toimi-
miseen on turvallista heittäytyä. Kurssin loppupuolella ryhmä-
läiset toimivat toistensa harjoitusyleisönä.

15. Teatteri-ilmaisu II (ÄI15)

Kurssissa syvennetään edellisen kurssin sisältöjä, mutta uutena 
työmuotona tulee käyttöön kohtausharjoittelu ja roolityösken-
tely. Tavoitteena on syventää opiskelijan näkemystä fiktiivisen 
tilanteen luonteesta sekä vahvistaa kykyä toimia siinä. Kurssissa 
tutustutaan tekstin draamalliseen tulkintaan ja fyysistämiseen. 
Kurssin opiskelijat valmistavat teatterillisen esityksen tai koh-
tauksia, joiden julkisesta esittämisestä sovitaan erikseen.

16. Teatterioppi (ÄI16)

Kurssin tavoitteena on herättää ja laajentaa kiinnostusta teatte-
riin instituutiona ja taidemuotona sekä edistää omakohtaisen 
teatterinäkemyksen syntymistä. Kurssilla opiskelija perehtyy 
teatteritaiteen keskeiseen käsitteistöön ja tutustuu teatterihisto-
rian ja nykysuuntausten pääpiirteisiin. Kurssilla sivutaan myös 
teatterin kytkeytymistä ympäröivään yhteiskuntaan. Pyrkimyk-
senä on lähestyä tiedollista materiaalia niin, että opiskelija saa 
välineitä jäsentää ja syventää omaa teatterinäkemystään. Opetus 
järjestetään luokkamuotoisena. Työtapoina ovat opetuskeskuste-
lut, tutustumiskäynnit, kirjalliset harjoitustyöt ja demonstraati-
ot.

Produktiokurssit ÄI17-ÄI19

Produktiokurssit keskittyvät aiempia selvemmin näyttämöllisten 
taitojen kartuttamiseen. Kurssien tavoitteena on kohtausharjoi-
tusten ja roolityöskentelyn kautta oppia tarkastelemaan ja käyt-
tämään teatterin kieltä, eli ymmärtämään toiminnan suhdetta 
tilaan ja aikaan sekä hyödyntämään näyttämöllisiä strategioita 
(roolihenkilöiden asenteita, pyrkimyksiä ja roolihenkilöiden 
välisiä suhteita jne.). Opiskelija kehittää myös näyttämöllis-
tä mielikuvitustaan: hän osaa poimia fiktiivisestä tilanteesta 
olennaisia seikkoja ja yhdistellä asioita, luottaa mielikuviinsa 
ja uskaltaa keksiä ratkaisuvaihtoehtoja. Kurssien tavoitteena on 
myös rohkaista yleisön kohtaamiseen. Opiskelijat valmistavat 
teatterillisen esityksen tai kohtauksia.
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17-18. Produktiokurssit I-II

Kursseilla aloitetaan teatteriesityksen valmistaminen. Tavoit-
teena on kartuttaa ilmaisutaitoja ja laajentaa teatterinäkemystä 
siten, että opiskelija tutustuu monipuolisesti teatteri-ilmaisun 
osatekijöihin (ohjaaminen, näytteleminen, laulaminen, tanssi-
minen, puvustus, lavastus, maskeeraus, ääni- ja valosuunnittelu). 
Opiskelijalla on mahdollisuus suuntautua esityksen tekemisessä 
taipumustensa ja harrastuneisuutensa mukaisesti johonkin teat-
terin osa-alueeseen. Työskentely
tapahtuu tavoitteellisena ryhmätyönä ohjaajan johdolla.
19. Produktiokurssi III

Kurssin tavoitteena on täydentää edellisten kurssien (produktio-
kurssit I ja II) aloittama prosessi, jossa opiskelija paneutuu pitkä-
jänteisesti ja vastuullisesti omaan osuuteensa teatteri–esityksen 
tekemisessä. Kurssilla saatetaan loppuun aloitettu produktio ja 
esitetään se julkisesti.

20. Teatterityö

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää ja laajentaa teat-
terinäkemystään osallistumalla koulun ulkopuoliseen teatteri-
työhön joko ammatti- tai harrastajateatterissa. Opiskelijan tulee 
eritellä ja arvioida työskentelyään kirjallisesti esim. oppimispäi-
väkirjassa.
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Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saa-
me, voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi 
toisena kielenä ja kirjallisuus  oppimäärän mukaan. Suomi toise-
na kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on opiskelijalle tarkoituk-
senmukainen, mikäli hänen suomen kielen peruskielitaidossaan 
on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella, jolloin opiskelijan 
suomen kielen taito ei opettajien arvion mukaan anna edellytyk-
siä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Oppi-
määrän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: 
opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänel-
le kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman 
äidinkielen rinnalle. Lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  
oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa 
tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen keskeinen ta-
voite on saavuttaa sellainen suomen kielen taito ja suomalaisen 
kulttuurin tuntemus, jolla opiskelija selviää jatko-opinnoissa ja 
työelämässä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi 
toisena kielenä  opetus vahvistaa opiskelijan kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityi-
senä tehtävänä on syventää suomen kielen moniluku- ja vuo-
rovaikutustaitoja sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. 
Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen asema 
kansalliskielinä sekä suomen kielen asema ja velvoitteet Suomen 
enemmistökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Opetus 
syventää opiskelijan käsitystä kielitaidon, kielitietoisuuden, 
omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yksilön identiteetille 
ja yhteisöille. Opetus edistää kielenoppimista kaikissa vuorovai-
kutustilanteissa.

Suomen kieli on sekä opetuksen kohde että väline muiden 
oppiaineiden opiskelussa. Kielen ja vuorovaikutustaitojen hyvä 
hallinta on merkityksellistä jatko-opintojen, työelämän ja arjessa 
selviytymisen kannalta. Kursseilla 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 kielen hallintaa ja teks-
ti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä luetaan kaunokirjallisia 
ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta. Opetuksessa 
ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä 
jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan mahdollisuuksiin 
jatkaa suomen kielen opintoja korkea-asteella.

Opetuksen tavoitteet 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena 
on, että opiskelija

• kehittää suomen kielen taitoaan sekä monipuolistaa teks-
ti- ja vuorovaikutustaitojaan siten, että pystyy käyttämään 
niitä ajattelun, oppimisen, vuorovaikutuksen ja vaikuttami-
sen välineenä
• osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilai-
sissa arkielämän ja opiskelun vuorovaikutustilanteissa
• syventää monilukutaitoaan siten, että kykenee tuotta-
maan, tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti eri tieteena-
lojen tekstejä sekä kehittää taitoaan etsiä, valita, muokata ja 
välittää tietoa erilaisista lähteistä 
• havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen 
mukaan ja laajentaa tietojaan puhutun ja kirjoitetun kielen 
eroista ja työnjaosta 
• vakiinnuttaa suomen kielen rakenteiden hallintaa ja 
tulee entistä tietoisemmaksi suomen kielen erityispiirteistä 
omaan kieleensä tai muihin kieliin verrattuna
• oppii ymmärtämään toisen kielen oppimisprosessia, 
pystyy tarkkailemaan omaa kielitaitoaan ja arvioimaan 
edistymistään, haluaa kehittää kielitaitoaan sekä itsenäisesti 
että yhdessä muiden kanssa ja osaa hyödyntää siinä erilaisia 
tapoja ja välineitä 
• syventää kauno- ja tietokirjallisuuden tuntemusta ja ke-
hittää siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, 
mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään sekä rakentaa maail-
mankuvaansa ja identiteettiään
• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kaikilla 
oppimäärän osa-alueilla
• nauttii kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista ja arvostaa 
niiden monimuotoisuutta
• osaa pohtia monikielisyyttään, ymmärtää tiedon- ja tie-
teenalojen kielen merkityksen, ja hänen käsityksensä kielen 
merkityksestä oppimisessa syvenee. 
 

Arviointi

Jos opiskelijan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän oppimäärän mukaan 
huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai 
onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus  kursseista. Suomen kieli ja kirjallisuus  oppimäärän 
mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kursseihin, ja niiltä saatu 
arvosana siirtyy suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kurssin 
arvosanaksi. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit kor-
vaavat suomen kielen ja kirjallisuuden kurssit siinä määrin kuin 
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niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin 
pakollisten kurssien osalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja 
arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä. 

Arviointi kohdistuu oppimäärän yleisistä tavoitteista johdettui-
hin kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan 
opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata 
kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, hen-
kilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi 
ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssi-
arvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kir-
jalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen 
työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, 
oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin 
ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myön-
teistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, kirjoittajana ja 
tekstien tulkitsijana.

Pakolliset kurssit

1. Tekstit ja vuorovaikutus (S201)

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta 
syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuoro-
vaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia 
taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana eri-
laisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja 
monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon 
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia teks-
tejä ja niiden ilmaisutapoja 
• oppii lukio-opinnoissa tarvittavan yleiskielisen esitys-
tavan sekä kirjallisesti että suullisesti sekä monipuolistaa 
käsitystään kirjoittamisesta ja puhumisesta vuorovaikutuk-
sellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
• oppii ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja
• vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden hallintaa sekä 
oppii hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksi-
na ja lähestymään niitä analyyttisesti
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuot-
tajana sekä pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen 
opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä
• harjaantuu käyttämään ja soveltamaan tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tiedonhaussa sekä ymmärtää tiedon- ja 
tieteenalojen kielten merkityksen.

Keskeiset sisällöt 
• lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutek-
niikka sekä lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja 
puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
• tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat 
ja pohtivat tekstit) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön 
havainnointia
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja 
lukustrategiat
• erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niissä kommunikoin-
tiin tarvittavaa sanastoa
• yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit 
ja erilaiset kielimuodot, suomen kielen sananmuodostuskei-
not
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, 
lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus 
• virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, 
tapaluokat

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S202)

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta 
ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan 
kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteis-
kunnalle.  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kielitaitoaan ja lisää kieli- ja tekstitietoisuut-
taan
• ymmärtää suomen kielen rakenteellisen luonteen sekä 
syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa sovel-
taa niitä omia tekstejä tuottaessaan
• ymmärtää äidinkielen ja kielitaidon merkityksen ajatte-
lun, vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välinee-
nä
• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten jou-
kossa 
• vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta
• oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan ja erityisesti puhe- 
ja vuorovaikutustaitojaan, kehittää tiedon- ja tieteenalojen 
kielten hallintaa sekä oppii laatimaan suunnitellun puhe-esi-
tyksen.

Keskeiset sisällöt 
• kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja 
median merkitys 
• eri tekstilajien hallinnan syventäminen
• lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongru-
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enssi) ja lausetyypit sekä erilaisten lauseiden tehtävät 
• suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin 
kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, 
kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys
• suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja kielen 
kuvallisuus
• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: 
muun muassa rektio, lauseiden ja kappaleiden sidosteisuus
• aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen pro-
sessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman 
valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottami-
nen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
• kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdenta-
minen, havainnollinen esittäminen ja arviointi sekä palaut-
teen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S203)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta 
tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. 
Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä 
suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta 
sen eri muodoissaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää taitoaan eritellä ja tulkita fiktiivisiä ja digitaali-
sia tekstejä sekä kuvia ja liikkuvaa kuvaa
• oppii vertailemaan suomalaisia ja oman kulttuurin teks-
tejä
• harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä
• ymmärtää kielikuvien, vertausten, monitulkintaisten 
ilmausten sekä idiomien merkityksen ja niiden kulttuurisi-
donnaisuuden
• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suulli-
sesti että kirjallisesti
• oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimer-
kiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta
• syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan.

Keskeiset sisällöt 
• yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kult-
tuurista
• kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä 
• kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa
• proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullises-
ti ja kirjallisesti, myös verkossa
• suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos 
• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun 

erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkökul-
masta
• viestien tulkitsemista ja tuottamista
• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: 
muun muassa pronominit, konjunktiot

4. Tekstit ja vaikuttaminen (S204)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuoro-
vaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmis-
ta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin 
sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää erilaisia suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia 
asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, syventää kriittis-
tä lukutaitoaan ja oppii tarkastelemaan tekstien välittämiä 
arvoja
• oppii tunnistamaan, miten kielellä vaikutetaan 
• osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja 
maailmankuvan muokkaajana 
• osaa muodostaa ja ilmaista mielipiteitään perustellen  
• syventää kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti 
sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita.

Keskeiset sisällöt 
• kantaa ottavat tekstit, argumentaatio ja retoriikka 
• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, tiedon- ja 
tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, esimerkiksi viralli-
nen ja epävirallinen viestintä, käsitteellinen ja konkreettinen 
kielenkäyttö ja lukion eri oppiaineiden kielenkäyttötapoja
• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
• argumentoinnin keinot ja retoriset keinot, huumori, 
vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa
• kaunokirjallisuus ja media (myös sosiaalinen media) 
vaikuttajana
• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kir-
jallisesti
• ryhmäkeskustelutehtäviä sekä muita kommunikointihar-
joituksia
• sananvapaus, sensuuri, tekijänoikeudet
• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, 
rektio

5. Teksti ja konteksti (S205)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden piirteitä ja 
konteksteja. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja 
tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä.
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Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii tarkastelemaan tekstejä niiden konteksteissa ja 
jatkumoissa ja suhteessa muihin teksteihin, muun muassa 
erityisalojen tekstit
• oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
• pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja ke-
hittää omaa ilmaisutapaansa
• oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden 
pohjalta yksin tai ryhmässä
• tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia 
sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kult-
tuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identitee-
tin rakentajana 
• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaiku-
tustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja 
puhekulttuurien näkökulmasta
• vakiinnuttaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan.

Keskeiset sisällöt
• tyylin aineksien vaikutus tekstiin 
• abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön sekä yleiskielen 
ja puhekielen erot
• tietokirjallisuus, etenkin essee, verkkotekstit ja multimo-
daaliset tekstilajit
• eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden 
pohjalta
• kielenhuoltoa erityisesti tyylin näkökulmasta
• suullinen esitys, esimerkiksi esitelmä, puheenvuoro, 
draama, paneeli, keskustelu
• kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (S206)

Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja 
ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opis-
kelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuu-
teen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee 
suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin 
• perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin teks-
tilajeihin
• tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja 
teemoihin sekä osaa arvioida niiden merkitystä
• oppii soveltamaan tietoaan suomen kielen normeista 
omia tekstejä tuottaessaan

• oppii toimimaan sujuvasti, eettisesti ja rakentavasti vuo-
rovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt 
• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit
• kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, 
klassikot, tarinallistaminen)
• kielenhuollon kertausta, sanaston laajentamista ja vaikei-
ta kielen rakenteita
• luetun ymmärtämistä, tekstien selittämistä, kirjoitelmia
• erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua
• suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhyt-
proosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä kokonaisteos

Syventävät kurssit

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S207)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaiku-
tustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään 
ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuoro-
vaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelä-
mässä. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutus-
suhteiden luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöstä
• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee 
tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilan-
teissa  
• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 
• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan 
sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
• oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja pu-
hutussa kielessä 
• oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita.

Keskeiset sisällöt 
• vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden 
osatekijät ja ominaispiirteet
• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi
• suomen puhekielen erityispiirteitä ja kielioppia
• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten kes-
kustelujen ominaispiirteet ja käytänteet
• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa
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• erilaiset asiointitilanteet
• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista ja 
kansainvälistä puhekulttuuria
• kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen jäsenet ja 
suomen kielelle ominaiset lausetyypit
• sananmuodostuskeinojen kertausta

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (S208)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija 
perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kult-
tuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnas-
sa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itse-
näisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä
• harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä 
rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen 
• syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan 
• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään, arvioi-
maan ja arvottamaan ajankohtaisia teemoja
• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä 
käytävään keskusteluun
• varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu 
kirjoitusprosessiin ja yhdessä kirjoittamiseen.

Keskeiset sisällöt 
• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen, vii-
meistely ja palautteen antaminen 
• kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa asia- 
ja asioimiskirjoittamista
• tekstin tuottamista erilaisista aineistoista ja luovaa kir-
joittamista 
• kirjoittamista materiaalin pohjalta sekä pohjatekstin 
tekstilajin ja kielen havainnointia, esimerkiksi tekstin kom-
mentointia
• kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan 
• kielenhuollon kertaus: muun muassa sitaattivälimerkit, 
lähteiden lainaaminen
• suullinen tehtävä kurssin aiheista, esimerkiksi paneeli, 
keskustelu, alustus, puheenvuoro

9. Lukutaitojen syventäminen (S209)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, 
tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuu-
rinen lukutaitonsa syvenee.

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläyty-
västi ja luovasti erilaisia tekstejä
• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä 
ja tekstilajeista
• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja 
puhetavoista
• kehittää suomalaisen kirjallisuuden tuntemustaan.

Keskeiset sisällöt
• erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien sekä eri tie-
don- ja tieteenalan tekstien lukemista
• kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman 
lukukokemuksen jakamista 
• kielen käsitteet tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvi-
oinnissa
• tekstianalyysi, tekstin rakenne, tekstilajit, intertekstuaali-
suus
• vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi 
oman kulttuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä 
teos
• kirjailija- tai teosesittely
• käännösharjoitus
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Toinen kotimainen kieli 
Ruotsi 

Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua 
kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita 
ohjataan kehittämään ruotsin kielen taitoaan ja laajentamaan 
monikielistä kompetenssiaan sekä kehittämään metakielellisiä 
taitojaan. Ruotsin kielen opetus perustuu laajaan tekstikäsityk-
seen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua 
kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiskelijoiden moniluku-
taitoa. 

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyi-
hinsä oppia ruotsia ja käyttää taitoaan rohkeasti sekä tarjoaa 
mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opis-
kelijoiden halua ja taitoa toimia ruotsinkielisissä ympäristöissä 
sekä Suomessa että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on 
mahdollista. Kaikkea opiskelijoiden kielitaitoa hyödynnetään, ja 
opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskeli-
joiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan pohti-
maan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään taitoaan 
toimia rakentavasti eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia 
osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa ja syventää opiskelijoissa maailmankansalaisen 
taitoja.

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopis-
kelutaitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia ruotsin 
kieltä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näke-
mään kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja 
kielivalinnoissa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannusta-
malla ennakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti 
erilaisia aiheita. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista 
käyttäen monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opis-
kelijoita ohjataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa 
ruotsin kielellä, mahdollisesti myös muilla pohjoismaisilla kielil-
lä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskelu-
ympäristöjen osana.

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

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden etene-
minen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtä-
vien eriyttämistä tai muuta tukemista.

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina 
on, että opiskelija

• kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kult-
tuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjois-
maisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, 
joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista
• ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena 
kansalliskielenä
• rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiske-
lussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja 
taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
• kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 
kieltenopiskelustrategioita
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kieli-
taidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet 
• osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opin-
tojen 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 kehit-
tää niitä edelleen.
 

Oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä
A-oppimäärä B2.1 B2.1 B1.2
B1-oppimäärä B1.1 B1.1 B1.1
B3-oppimäärä A2.2 A2.2 A2.1
Äidinkielenomainen oppimäärä B2.2 B2.2 B2.2
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Arviointi 

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten 
tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikoh-
taiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat ruotsin kie-
len yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla 
annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä 
oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan 
edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, 
kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa toimia kohde-
kielisissä ympäristöissä.  Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään 
itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää 
salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

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

A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syven-
tävän kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän 
kurssin 8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen 
tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 
ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan nume-
roin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen 
kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. 
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion 
päättötodistuksen liitteenä.

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa op-
pimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa 

ruotsin kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja 
luetaan hyväksi sivulla olevan taulukon mukaan.
   
Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla 
lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja ope-
tussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, 
hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason 
toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään 
voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä 
myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella 
myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Täl-
löin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen 
oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuun-
nitelmassa päätettävällä tavalla.

Ruotsi, A-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet

Ruotsi kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon B2.1 vuorovaikutuksen ja tulkinnan 
taidoissa sekä B1.2 tuottamisen taidoissa ja arvioida omien 
taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vanken-
tamista, 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 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-

Kurssit Äidinkielen-omainen oppimäärä A-oppimäärä B1-oppimäärä
Kurssi 1 → 1 → 1
Kurssi 2 → 2 → 2
Kurssi 3 → 3 → 3
Kurssi 4 → 4 → 4
Kurssi 5 → 5
Kurssi 6 → 6 → 5
Kurssi 7 → 7 → 7
Kurssi 8 → 8 → 6
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kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri 
osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoi-
daan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoit-
teita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsin-
kielisiä kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen 
osaamisen kehittämiseksi.  Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiske-
luun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, kiinnostuksen kohtei-
siin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (RUA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-
täkanavia käyttäen pohjoismaisessa 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. Poh-
ditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilu-
kutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen 
tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.  Aihepiirinä ovat 
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat sekä luova 
toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutus-
tutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskus-
teluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. 
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitali-
saation näkökulmista. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteena-
loista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. 
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa ruot-
sin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talous-
asioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren 
elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä 
eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja 
tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin 
opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus 
tai kokonaisuus. 

7. Kestävä elämäntapa (RUA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä eri-
laisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöil-
le. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä 
tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa 
ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurs-
sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista ottaen 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA08)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.
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Soveltavat kurssit

Intensiivikurssi (RUA09) (0,5)

Kurssilla kehitetään opiskelijoiden viestintätaitoja sekä tarjotaan 
heille mahdollisuus kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen 
keskeisiä asioita. 

Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja 
luetun ymmärtämisen osaamisen parantaminen, tekstin tiivis-
tämistaitojen kehittäminen sekä rakenne- ja muunnostehtävien 
ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen. 

Kirjallisen ilmaisun kurssi (RUA10)

Harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista ja niille tyypillisten 
keinojen käyttöä (esim. yleisönosastokirjoitus, puhe, blogi, 
aineistopohjainen kirjoitustehtävä, kirje, essee, luova kirjoitta-
minen, argumentoiva kirjoittaminen). 

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 vanken-
tamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden 
kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. 
Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota 
eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1.  Minun ruotsini (RUB11)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri 
osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoi-
daan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan ta-
voitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 
osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä 
omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaa-
muotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuoro-
vaikutustaitoja. 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 ja niistä suoriutumiseen tarvittavia 
strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana 
ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväi-
seen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkö-
kulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla 
ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknolo-
gian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

3.  Kulttuuri ja mediat (RUB13)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien 
tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutus-
tutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuu-
ri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavas-
ta näkökulmasta.

4.  Monenlaiset elinympäristömme (RUB14)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamis-
ta. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö 
sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensi-
sijaisesti nuorten näkökulmasta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15)

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustai-
toja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitel-
mia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin 
kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen 
ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 
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Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä 
eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja 
tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskeli-
joiden 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 ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämätapa (RUB17)

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

Soveltavat kurssit

8.  Intensiivikurssi (RUB18)

Kurssilla kehitetään opiskelijoiden viestintätaitoja sekä tarjotaan 
heille mahdollisuus kerrata oman tasonsa mukaisesti kielen 
keskeisiä asioita. 
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja 
luetun ymmärtämisen osaamisen parantaminen, tekstin tiivis-
tämistaitojen kehittäminen sekä rakenne- ja muunnostehtävien 
ratkaisemiseen liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen. 

9. Kirjallisen ilmaisun kurssi (RUB19)

Harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista ja niille tyypillisten 
keinojen käyttöä (esim. yleisönosastokirjoitus, puhe, blogi, 
aineistopohjainen kirjoitustehtävä, kirje, essee, luova kirjoitta-
minen, argumentoiva kirjoittaminen). 
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Vieraat kielet
Kieltenopetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasva-
tusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan 
kehittämään eri kielten taitoaan ja laajentamaan monikielistä 
kompetenssiaan sekä kehittämään metakielellisiä taitojaan. 
Kielten opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä 
tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus 
edistää osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa. 

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä 
oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuk-
sia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskelijoiden halua 
ja taitoa toimia kulttuurisesti, kansainvälisesti ja kielellisesti mo-
ninaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä. Kaikkea opiskelijoiden 
kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös 
eri kielten välille sekä opiskelijoiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. 
Opiskelijoita ohjataan pohtimaan asenteiden ja arvojen merki-
tystä ja kehittämään taitoaan toimia rakentavasti eri yhteyksissä. 
Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikutta-
miseen kansainvälisessä maailmassa ja syventää opiskelijoiden 
maailmankansalaisen taitoja.

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelu-
taitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia kieliä, arvioi-
malla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään kielitaito 
myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalinnoissa 
vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla ennakko-
luulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti eri aiheita. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen 
monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita 
ohjataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa osaamil-
laan kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti 
opiskeluympäristöjen osana.

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

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden etenemi-
nen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien 
eriyttämistä tai muuta tukemista.

Vieraiden kielten opetuksen yhteiset tavoitteet 
 
Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisenä tavoittee-
na on, että opiskelija 

• rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiske-
lussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja tai-
toaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
• kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 
kieltenopiskelustrategioita
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kieli-
taidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet
• osaa arvioida omaa osaamistaan sekä suunnitella kieli-
opintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten jatko-opintojen, 
työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmasta. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri kielissä tai oppimää-
rissä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon (liite 1) tasot alla 
olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamis-
taan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa 
omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä 
edelleen.

Kieli ja oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä
Englanti A B2.1 B2.1 B2.1
Muut kielet A B1.2 B1.2 B1.2
Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2
Muut kielet B1 B1.1 B1.1 B1.1
Englanti B2 B1.1 B1.1 B1.1
Muut kielet B2 A2.2 A2.2 A2.2
Englanti B3 B1.1 B1.1 A2.2
Aasian ja Afrikan kielet B3 A2.1 A2.1 (puhuttu teksti)

A1.3 (kirjoitettu teksti)
A2.1 (puhuttu teksti)
A1.3 (kirjoitettu teksti)

Muut kielet B3 A2.1 A2.1 A2.1 
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Arviointi 

Vieraissa kielissä arviointi perustuu vieraiden kielten yhteisten 
tavoitteiden sekä kieli- ja oppimääräkohtaisten erityisten tavoit-
teiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon 
kurssikohtaiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat 
vieraiden kielten yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kai-
killa kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan 
edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta anne-
taan opiskelijan edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä 
muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa 
toimia kohdekielisissä ympäristöissä. Opiskelijoita ohjataan hyö-
dyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan 
hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan 
itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään soveltuvin osin 
Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitai-
don kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa palautteenan-
nossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelutaito-
jaan. Opintojen edetessä kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan 
hyödyntää enenevästi opiskelijan vuorovaikutus-, tulkinta- ja 
tuottamistaitojen tasoa määriteltäessä. 

A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventä-
vän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen 
tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 
ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan nume-
roin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen 
kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. 
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion 
päättötodistuksen liitteenä.

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa op-
pimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa 

vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kurs-
seja luetaan hyväksi latinan kieltä lukuun ottamatta allaolevan 
taulukon mukaisesti.
  
Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla 
lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja ope-
tussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, 
hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason 
toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään 
voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä 
myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella 
myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Täl-
löin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen 
oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuun-
nitelmassa päätettävällä tavalla.

Kurssit

Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjain-
tunnusten, oppimäärien tasotunnusten ja kurssinumeroiden 
mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan kielen B3-oppi-
määrän kurssia numero 2. Vieraista kielistä käytetään seuraavia 
koodeja: 
 
EN = englannin kieli
LA = latinan kieli
RA = ranskan kieli
SM = saamen kieli
SA = saksan kieli
VE = venäjän kieli
IA = italian kieli
EA = espanjan kieli
PO = portugalin kieli
KI = kiinan kieli
JP = japanin kieli
KX = muu kieli

Kurssit A-oppimäärä B1-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä
Kurssi 1 → 1 → 1 → 3
Kurssi 2 → 2 → 3 → 5
Kurssi 3 → 3 → 4 → 6
Kurssi 4 → 4 → 2 → 4
Kurssi 6 → 5 → 5 → 7
Kurssi 7 → 7 → 6 → 8
Kurssi 8 → 6
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Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoittee-
na 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 kan-
sainvälisen kommunikaation kielenä 
• osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opin-
tojen 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.

Aihekokonaisuuksien toteutuminen

Kurssi 1
Aihekokonaisuuksista painotetaan kulttuurien tuntemusta ja 
kansainvälisyyttä.  Monilukutaitoa kehitetään tulkitsemalla 
tekstejä ja kuvallisia viestejä. Kurssilla käsitellään myös seuraavia 
aihekokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelä-
mä; hyvinvointi ja turvallisuus; teknologia ja yhteiskunta.

Kurssi 2
Kurssilla painottuu luontevasti aihekokonaisuus hyvinvointi ja 
turvallisuus. Monilukutaitoa kehitetään tulkitsemalla tekstejä 
ja kuvallisia viestejä. Kurssilla käsitellään myös seuraavia aihe-
kokonaisuuksia: aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; 
kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; kulttuurien tuntemus ja 
kansainvälisyys; monilukutaito ja mediat; teknologia ja yhteis-
kunta.

Kurssi 3
Aihekokonaisuus kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys pai-
nottuu kurssilla. Lisäksi käsitellään paikallista kulttuuria. Moni-
lukutaitoa kehitetään tulkitsemalla tekstejä ja kuvallisia viestejä. 
Kurssilla käsitellään myös seuraavia aihekokonaisuuksia: aktiivi-
nen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; hyvinvointi ja turvalli-
suus; teknologia ja yhteiskunta.

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vanken-
tamista, 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 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01) 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden 
osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan 
omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opis-
kelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämi-
seksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuut-
ta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä 
kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät 
opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin. 

2. Ihminen verkostoissa (ENA02) 

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-
täkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syven-
netään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-
televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden va-
likoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja 
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuoro-
vaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilu-
kutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen 
tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat 
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova 
toiminta.
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4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tu-
tustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin kes-
kusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa. 

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digita-
lisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansain-
välisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri 
tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat 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. 

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin 
kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitse-
mista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen eng-
lanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilai-
sissa 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 oppi-
määrän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, 
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämän-

tavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.  

Soveltavat kurssit

9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA09)

Aihealueita ovat talous ja politiikka, sota ja rauha, ajankohtaiset 
uutisaiheet, maailmanlaajuiset kysymykset ja ihmisen psykolo-
gia. Aihekokonaisuuksista “kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien 
tuntemus” sekä “aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys” painottu-
vat tässä kurssissa. 

10. Englannin intensiivikurssi (ENA10) (0,5 ov) 

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestintätai-
tojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus kerrata 
oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita. Kurssilla har-
joitellaan rakenne- ja muunnostehtävien ratkaisemiseen liittyviä 
kielenkäytön strategioita ja pyritään parantamaan kirjoittami-
sen, kuullun ja luetun ymmärtämisen taitotasoja sekä kehittä-
mään tekstin tiivistämistaitoja. 

11. Kirjoittamisen kurssi  (ENA11)

Harjoitellaan eri tekstilajien kirjoittamista ja niille tyypillisten 
keinojen käyttöä (esim. yleisönosastokirjoitus, puhe, blogi, 
aineistopohjainen kirjoitustehtävä, kirje, essee, luova kirjoitta-
minen, argumentoiva kirjoittaminen). 

12. Elokuvakurssi (tutkielmakurssi) (ENA12) 

Kurssilla perehdytään elokuva-analyysin alkeisiin. Analysoin-
nin tueksi käydään läpi elokuva-aiheista sanastoa ja käsitteistöä 
sekä tutustutaan englanninkielisten maiden elokuvahistoriaan. 
Kurssilla tehdään suullisia ja kirjallisia analysointiharjoituksia. 
Lopputyönä on elokuva-aiheinen tutkielma omavalintaiseen 
elokuvaan liittyen. Kurssin lopussa järjestetään myös yhteinen 
tutkielmien esittely, jossa opiskelija toimii sekä oman työnsä 
esittelijänä että toverityön tarkistajana. 
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Vieraat kielet, A-oppimäärä

Espanja

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa 
kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vanken-
tamista, 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 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden 
osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioi-
daan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohde-
kielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympä-
ristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoi-
suutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin 
ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-

täkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syven-
netään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-
televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden va-
likoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja 
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla 
tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominais-
ta kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset 
ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutus-
tutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskus-
teluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digita-
lisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tie-
teenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo 

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat 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.
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Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa 
kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitse-
mista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen koh-
dekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilai-
sissa 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 kurs-
sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

Saksa

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa 
kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vanken-
tamista, 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 painote-

taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani (SAA01) 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden 
osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioi-
daan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohde-
kielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympä-
ristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoi-
suutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin 
ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (SAA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-
täkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syven-
netään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-
televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden va-
likoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja 
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (SAA03)  

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla 
tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominais-
ta kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset 
ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA04)  

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutus-
tutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskus-
teluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
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Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa.
5. Tiede ja tulevaisuus (SAA05)  

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digita-
lisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tie-
teenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (SAA06)  

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat 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.

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa 
kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitse-
mista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen koh-
dekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (SAA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilai-
sissa 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 kurs-
sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (SAA08)  

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 

kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit

9.  Intensiivikurssi (SAA09) (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestin¬tä-
taitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus ker-
rata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita. Kurssilla 
käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmär-
tämisen taitotasojen parantaminen, tekstin tiivistämistaitojen 
kehittäminen ja rakenne- ja muunnosteh¬täviin ratkaisemiseen 
liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen

Ranska

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa 
kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vanken-
tamista, 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 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Kieli ja maailmani (RAA01)  

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden 
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osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioi-
daan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohde-
kielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen 
kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympä-
ristöjä.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoi-
suutta ja kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. 
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin 
ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (RAA02)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-
täkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syven-
netään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-
televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden va-
likoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja 
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (RAA03)  

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla 
tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominais-
ta kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset 
ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RAA04)  

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutus-
tutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskus-
teluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa.
5. Tiede ja tulevaisuus (RAA05)  

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digita-
lisaation näkökulmasta. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tie-
teenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RAA06)  

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat 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.

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa 
kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitse-
mista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen koh-
dekielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (RAA07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilai-
sissa 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 kurs-
sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaali-
sesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen 
huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RAA08) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit                                      

9.  Matkailukurssi (RAA09) 

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisten ranskan-
puhujien kanssa kommunikoimista suullisesti ja kirjallisesti, hei-
dän puheensa ja tuottamiensa erilaisten tekstien ymmärtämistä, 
puhumista ja tekstien laadintaa Ranskassa, muussa ranskankie-
lisessä ympäristössä tai Suomessa. Valmistaudutaan opintomat-
kaan, matkustetaan mahdollisuuksien mukaan ja raportoidaan 
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opitusta. 
                                       
10. Intensiivikurssi (RAA10)  (0,5 ov)  

Sovelletaan viestintätaitoja eri tilanteissa, esim. kirjoitustaitojen 
kehittäminen, tekstin- ja kuullun ymmärtämisen strategioiden 
tehostaminen, tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen ja raken-
ne- ja muunnostehtäviin tutustuminen.                     
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Vieraat kielet, B2-oppimäärä 
Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B2-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielek-
kääksi
• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon A2.2 (muut kielet) tai B1.1 (englanti) 
ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taito-
jaan edelleen.

Espanja, B2

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kas-
vaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen 
kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestin-
nän perusvalmiuksia. Kannustetaan oppilasta espanjan kielen 
kulttuurin ja kielen harrastamiseen myös koulun ulkopuolella. 
Otetaan huomioon opiskelijoiden oma harrastuneisuus. Kurs-
seille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai 
ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan 
edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, 
musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustu-
taan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan 
toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja 
kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien 
ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota 
alusta pitäen. 

1. Elämän tärkeitä asioita (ESB201)

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa 
elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opis-
keltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle 
ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämisek-
si. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

 2. Monenlaista elämää (ESB202)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdol-
lisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pieni-
muotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät 
viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja espan-
jankielisissä maissa.
 
3. Hyvinvointi ja huolenpito (ESB203)
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanav
ia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana 
kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel-
laan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja 
arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin 
hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teks-
teihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
  
4. Kulttuuri ja mediat (ESB204) 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan espanjankie-
listen alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta 
ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (ESB205) 
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

6. Yhteinen maapallomme (ESB206)
 
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.
 
7. Kansainvälinen toiminta (ESB207)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuuris-
ta ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etä-
yhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toimin-
nan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen 
toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
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8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (ESB208)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisis-
sa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien 
tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepii-
rejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
 
Soveltavat kurssit

9. Intensiivikurssi (ESB209)

Kerrataan espanjan keskeiset kielioppiasiat ja sanasto. Harjoitel-
laan erilaisia ylioppilaskirjoitustehtäviä ja vastaustekniikoita.

Saksa, B2

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen. 

1. Elämän tärkeitä asioita (SAB201)

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa 
elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opis-
keltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle 
ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämisek-
si. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

2. Monenlaista elämää (SAB202)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

3. Hyvinvointi ja huolenpito (SAB203)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

4. Kulttuuri ja mediat (SAB204)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB205)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

6. Yhteinen maapallomme (SAB206)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

7. Kansainvälinen toiminta (SAB207)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuuris-
ta ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etä-
yhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toimin-
nan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen 
toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (SAB208)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisis-
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sa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien 
tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepii-
rejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit

9. Intensiivikurssi (SAB209)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestin¬tä-
taitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus ker-
rata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita. Kurssilla 
käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmär-
tämisen taitotasojen parantaminen, tekstin tiivistämistaitojen 
kehittäminen ja rakenne- ja muunnostehtäviin ratkaisemiseen 
liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen.

Ranska, B2

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen. 

1. Elämän tärkeitä asioita (RAB201)

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa 
elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opis-
keltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle 
ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämisek-
si. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

2. Monenlaista elämää (RAB202)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

3. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB203)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

4. Kulttuuri ja mediat (RAB204)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB205)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

6. Yhteinen maapallomme (RAB206)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

7. Kansainvälinen toiminta (RAB207)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuuris-
ta ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etä-
yhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toimin-
nan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen 
toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
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8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (RAB208)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisis-
sa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien 
tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepii-
rejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Soveltavat kurssit

10.  Matkailukurssi (RAB209)

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisten ranskan-
puhujien kanssa kommunikoimista suullisesti ja kirjallisesti, hei-
dän puheensa ja tuottamiensa erilaisten tekstien ymmärtämistä, 
puhumista ja tekstien laadintaa Ranskassa, muussa ranskankie-
lisessä ympäristössä tai Suomessa. Valmistaudutaan opintomat-
kaan, matkustetaan mahdollisuuksien mukaan ja raportoidaan 
opitusta.

11.  Intensiivikurssi (RAB210) (0,5 ov) 

Sovelletaan viestintätaitoja eri tilanteissa, esim. kirjoitustaitojen 
kehittäminen, tekstin- ja kuullun ymmärtämisen strategioiden 
tehostaminen, tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen ja raken-
ne- ja muunnostehtäviin tutustuminen.

Venäjä, B2

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen. 

1. Elämän tärkeitä asioita (VEB201) 

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa 

elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opis-
keltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia 
kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle 
ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämisek-
si. Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

Aihekokonaisuudet kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, 
hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta tulevat 
esille kurssin aihepiireissä.   
 

2. Monenlaista elämää (VEB202)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Tekstien ja harjoitusten avulla käsitellään aihekokonaisuuksia 
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, hyvinvointi ja turvalli-
suus sekä aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.  Moni-
lukutaitoa kehitetään tulkitsemalla tekstejä ja kuvallisia viestejä. 
 
3. Hyvinvointi ja huolenpito (VEB203)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.
Aihekokonaisuuksista painottuvat luontevasti hyvinvointi ja 
turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä monilukutaito ja 
mediat.
 
4. Kulttuuri ja mediat (VEB204)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Monilukutaidon lisäksi kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet 
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; hyvinvointi ja turvalli-
suus; teknologia ja yhteiskunta. 
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5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB205)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Aihekokonaisuuksista ovat esillä aktiivinen kansalaisuus, yrittä-
jyys ja työelämä; kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; hyvin-
vointi ja turvallisuus sekä monilukutaito ja mediat.  
 
6. Yhteinen maapallomme (VEB206)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.
Aihekokonaisuudet kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; aktii-
vinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; kulttuurien tuntemus 
ja kansainvälisyys; hyvinvointi ja turvallisuus sekä monilukutai-
to ja mediat painottuvat kurssilla.
 
7. Kansainvälinen toiminta (VEB207)

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuuris-
ta ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen 
yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etä-
yhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät toimin-
nan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen 
toimintaan opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla.
Kaikki aihekokonaisuudet eli kulttuurien tuntemus ja kan-
sainvälisyys; kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; aktiivinen 
kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; hyvinvointi ja turvallisuus; 
teknologia ja yhteiskunta sekä monilukutaito ja mediat liittyvät 
kurssin aihepiireihin.

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (VEB208)

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisis-
sa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien 
tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepii-
rejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.
Kurssilla painottuu erityisesti monilukutaito ja mediat, mutta 
myös muita aihekokonaisuuksia käsitellään.
 
Soveltavat kurssit

9. Suullisen ilmaisun kurssi (VEB209)

10. Intensiivikurssi (VEB210) (0,5 ov) 

11. Kirjallisen ilmaisun kurssi (VEB211)

12. Venäjän aakkoskurssi (VEB212)

Soveltavien kurssien tarkemmat tiedot B3-kielen kohdalla.
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Vieraat kielet, B3-oppimäärä 
Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielek-
kääksi
• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitai-
don kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 
(englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä 
kehittää taitojaan edelleen.

Espanja, B3

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kas-
vaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen 
kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen vies-
tinnän perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan 
tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. 
Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemäl-
lä espanjankielistä kirjallisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, 
kuvataidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. 
Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan toteuttaa eri kursseil-
la. Rakenteita opetellaan, harjoitellaan ja kerrataan joustavasti 
sopivien aihepiirien yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten 
vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (ESB301)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ar-
keen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (ESB302)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen 
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 

muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

3. Elämän tärkeitä asioita (ESB303)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (ESB304)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (ESB305)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (ESB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (ESB3007)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (ESB308)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.
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Soveltavat kurssit

9. Intensiivikurssi (ESB309) (0,5 ov)

Kurssilla kerrataan espanjan kielen keskeisimmät kielioppiasiat 
ja sanastoa. Harjoitellaan ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä ja 
tehtäviin vastaamista.

Saksa, B3

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (SAB301)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ar-
keen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (SAB302)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen 
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 
muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

3. Elämän tärkeitä asioita (SAB303)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (SAB304)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (SAB305)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (SAB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB307)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
8. Yhteinen maapallomme (SAB308)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

Soveltavat kurssit

9. Intensiivikurssi (SAB309) (0,5 ov)

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestin¬tä-
taitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus ker-
rata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita. Kurssilla 
käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmär-
tämisen taitotasojen parantaminen, tekstin tiivistämistaitojen 
kehittäminen ja rakenne- ja muunnosteh¬täviin ratkaisemiseen 
liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen. 
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Ranska, B3

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB301)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ar-
keen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa (RAB302)

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen 
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 
muiden viestintästrategioiden käyttöä. 

3. Elämän tärkeitä asioita (RAB303)

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää (RAB304)

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (RAB305)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.
6. Kulttuuri ja mediat (RAB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB307)

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme (RAB308)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.

Soveltavat kurssit

9.  Matkailukurssi (RAB309)

Harjoitellaan mahdollisuuksien mukaan syntyperäisten ranskan-
puhujien kanssa kommunikoimista suullisesti ja kirjallisesti, hei-
dän puheensa ja tuottamiensa erilaisten tekstien ymmärtämistä, 
puhumista ja tekstien laadintaa Ranskassa, muussa ranskankie-
lisessä ympäristössä tai Suomessa. Valmistaudutaan opintomat-
kaan, matkustetaan mahdollisuuksien mukaan ja raportoidaan 
opitusta

10. Intensiivikurssi (RAB310) (0,5 ov)

Sovelletaan viestintätaitoja eri tilanteissa, esim. kirjoitustaitojen 
kehittäminen, tekstin- ja kuullun ymmärtämisen strategioiden 
tehostaminen, tekstin tiivistämistaitojen kehittäminen ja raken-
ne- ja muunnostehtäviin tutustuminen.
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Venäjä, B3

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (VEB301)

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ar-
keen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

Aihekokonaisuuksista painottuvat erityisesti kulttuurien tunte-
mus ja kansainvälisyys sekä teknologia ja yhteiskunta. 

2. Matkalla maailmassa (VEB302) 

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen 
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 
muiden viestintästrategioiden käyttöä. 
Kurssilla käsitellään seuraavia aihekokonaisuuksia: kulttuurien 
tuntemus ja kansainvälisyys; hyvinvointi ja turvallisuus; teknolo-
gia ja yhteiskunta. 

3. Elämän tärkeitä asioita (VEB303) 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen 
elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohtei-
siin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Aihekokonaisuudet kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, 
hyvinvointi ja turvallisuus sekä teknologia ja yhteiskunta tulevat 
esille kurssin aihepiireissä.  

4. Monenlaista elämää (VEB304) 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.
Tekstien ja harjoitusten avulla käsitellään aihekokonaisuuksia 
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, hyvinvointi ja turvalli-
suus sekä aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä.  Moni-
lukutaitoa kehitetään tulkitsemalla tekstejä ja kuvallisia viestejä. 

5. Hyvinvointi ja huolenpito (VEB305) 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.
Aihekokonaisuuksista painottuvat luontevasti hyvinvointi ja 
turvallisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä monilukutaito ja 
mediat.
 
6. Kulttuuri ja mediat (VEB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.
Monilukutaidon lisäksi kurssilla korostuvat aihekokonaisuudet 
kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; hyvinvointi ja turvalli-
suus; teknologia ja yhteiskunta. 

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB307) 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin.
Aihekokonaisuuksista ovat esillä aktiivinen kansalaisuus, yrittä-
jyys ja työelämä; kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys; hyvin-
vointi ja turvallisuus sekä monilukutaito ja mediat. 
 
8. Yhteinen maapallomme (VEB308)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
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luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.
Aihekokonaisuudet kestävä elämäntapa ja globaali vastuu; aktii-
vinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä; kulttuurien tuntemus 
ja kansainvälisyys; hyvinvointi ja turvallisuus sekä monilukutai-
to ja mediat painottuvat kurssilla.

Soveltavat kurssit 

9. Suullisen ilmaisun kurssi (VEB309)

Tavoitteena on suullisen viestintätaidon kaikinpuoli¬nen 
kehittäminen. Kurssin työtapoina ovat keskustelu- ja draa-
maharjoitukset, joiden aiheena ovat erilaiset arkipäivän kom-
munikaatiotilanteet: kaupassa ja ravintolassa asioimi¬nen, 
puhelinkeskustelut jne. 

10. Intensiivikurssi (VEB310) (0,5 ov) 

Kurssin tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden viestin¬tä-
taitojen hallintaa sekä tarjota opiskelijoille mahdollisuus ker-
rata oman tasonsa mukaisesti kielen keskeisiä asioita. Kurssilla 
käsiteltäviä asioita ovat kirjoittamisen, kuullun ja luetun ymmär-
tämisen taitotasojen parantaminen, tekstin tiivistämistaitojen 
kehittäminen ja rakenne- ja muunnosteh¬täviin ratkaisemiseen 
liittyvien kielenkäytön strategioiden oppiminen. 
Arviointi suoritettu/hylätty. 

11. Kirjallisen ilmaisun kurssi (VEB311)

Pyritään kehittämään opiskelijan kirjallista viestintätaitoa. Har-
joitellaan erilaisia kirjallisen viestinnän muotoja (lyhyet viestit, 
referaatti, ainekirjoitus jne.) 

12. Venäjän aakkoskurssi (VEB312)

Kurssilla opitaan tuntemaan kyrilliset aakkoset, lukemaan ky-
rillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja kirjoittamaan esim. oma 
nimi kyrillisin kirjaimin. Opiskelija voi laskea suoritetun kurssin 
kokonaiskurssimääräänsä, muttei aineen oppimää¬rään.

Matematiikka   
Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää val-

miutta ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä 
tietoa. Sillä on merkittävä tai ratkaiseva rooli muun muassa tie-
teissä, teknologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuol-
lossa ja turvallisuudessa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on 
tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä 
matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään 
puhuttua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää las-
kemisen, ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen 
taitoja. 

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista 
aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Opetuksessa 
käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opiskelijat työskentelevät 
yksin ja yhdessä. Opetustilanteet järjestetään siten, että ne he-
rättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyk-
siä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti 
opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden 
merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin ko-
konaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajatte-
lua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan 
taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta 
toiseen.

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja 
matemaattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan 
ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen 
tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittä-
miseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa 
ohjaamista, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintapro-
sessien kehittämistä. 

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmis-
toja matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanrat-
kaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään 
muun muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symboli-
sen laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolasken-
taa, tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia 
tiedonlähteitä. Tärkeää on myös arvioida apuvälineiden hyödyl-
lisyyttä ja käytön rajallisuutta. Edellä mainituista apuvälineistä 
käytetään jatkossa nimitystä tekniset apuvälineet.

Arviointi

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella 
tuetaan opiskelijan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen 
kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumoti-
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vaatiota. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematiikan 
osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskente-
lyn taitoja. Sillä autetaan opiskelijaa kehittämään matemaattisten 
ratkaisujen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden muodostamis-
prosessissa ja ohjataan oman työn arvioimiseen. Onnistunut 
palaute auttaa opiskelijaa huomaamaan vahvuutensa sekä sen, 
mitä ja miten tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, mene-
telmien ja teknisten apuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä 
päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.

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 kurs-
seja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija 
pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaa-
mistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään 
oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä 
yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja 
oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea 
hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syven-
täviksi tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitel-
massa päätettävällä tavalla.

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on 
herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun 
muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen mer-
kitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja 
kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuu-
dessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan 
opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökel-
poisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, 
talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

Pakollinen kurssi

1.  Luvut ja lukujonot (MAY01) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta
• kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimi-
tukset ja prosenttilaskennan periaatteet
• vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä
• ymmärtää lukujonon käsitteen
• osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja 
tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan
• saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan mää-
rittämisestä
• osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geo-
metrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja 
lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovel-
lusongelmien 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  ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen 
• geometrinen jono ja summa

Matematiikan pitkä oppimäärä  

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa 
opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät 
matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pit-
kän 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 pitkäjän-
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teiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luottamaan 
omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkai-
sujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 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 raken-
teena
• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelman-
ratkaisutaitojaan 
• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominai-
sella 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 mene-
telmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit  

2.  Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02)  

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 polynomiepäyhtälöi-
hin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien 
ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt 
• polynomien tulo ja muotoa (a+b)n, n≤3, n∊N olevat bin-
omikaavat 
• 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumää-
rän tutkiminen
• 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
• polynomifunktio
• polynomiyhtälöitä
• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

3.  Geometria (MAA03)   

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä 
muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa 
tilanteissa
• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään 
geometrista tietoa käsitteleviä lauseita  
• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi ku-
vioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, 
Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion 
trigonometriaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappa-
leiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongel-
mien 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 (MAA04) 

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 tutkimi-
sessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien 
ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt
• vektoreiden perusominaisuudet
• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kerto-
minen luvulla
• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
• yhtälöryhmän ratkaiseminen
• suorat ja tasot avaruudessa

5.  Analyyttinen geometria (MAA05)    

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
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• ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä 
geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille 
• ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutki-
maan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraa-
beleja 
• 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, itseisarvoyhtä-
löiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.
  

Keskeiset sisällöt
• pistejoukon yhtälö 
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
• pisteen etäisyys suorasta

6.  Derivaatta (MAA06)   

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkais-
ta yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä
• omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvos-
ta, 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, jatkuvuu-
den ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja 
-epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaali-
funktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.  

Keskeiset sisällöt 
• rationaaliyhtälö ja  epäyhtälö
• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 
• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän deri-
voiminen
• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen mää-
rittäminen

7.  Trigonometriset funktiot (MAA07) 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän sym-

metrioiden avulla
• osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka 
ovat tyyppiä 
sin f(x) = a  tai  sin f(x) = sin g(x)
• osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x + cos2x 
= 1 ja tan x = sin x / cos x
• osaa derivoida yhdistettyjä funktioita 
• osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla
• osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaes-
saan jaksollisia ilmiöitä
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen 
funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden rat-
kaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen 
määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt  
• suunnattu kulma ja radiaani
• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusomi-
naisuuksineen
• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
• yhdistetyn funktion derivaatta
• trigonometristen funktioiden derivaatat 

8.  Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA08)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopo-
tenssit
• tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden omi-
naisuudet 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-, ekspo-
nentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä 
sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt
• potenssien laskusäännöt
• juurifunktiot ja -yhtälöt
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt 
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat
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9.  Integraalilaskenta (MAA09)  
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittä-
mään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhtey-
den pinta-alaan
• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn inte-
graalin avulla
• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuk-
sien 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 todennäköi-
syyksien laskusääntöihin
•  ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen 
ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja sovelta-
maan sitä
• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen 
ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muo-
dossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa 
sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennä-
köisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien 
avulla.

Keskeiset sisällöt
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
• jakauman tunnusluvut
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• kombinatoriikka 
• todennäköisyyksien laskusäännöt
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo
• normaalijakauma

Syventävät kurssit

11.  Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaattei-
siin sekä harjoittelee todistamista 
• hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkuluku-
jen ominaisuuksiin 
• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja 
kokonaislukujen kongruenssin avulla
• syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuk-
sien 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
• 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 pin-
ta-alaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimi-
sessa ja laskutoimituksissa.

Keskeiset sisällöt
• iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä
• polynomien jakoalgoritmi
• polynomien jakoyhtälö 
• Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunni-
kassääntö ja Simpsonin sääntö 
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13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettis-
ten perusteiden tuntemustaan
• osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteis-
funktioita
• täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä 
muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen
• osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden sum-
mia
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuk-
sien 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 ominai-
suuksia 
• käänteisfunktio
• kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta
• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
• epäoleelliset integraalit
• lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa

Soveltavat kurssit

14. Matematiikan kokonaiskuva (MAA14)

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää pakollisilla kursseilla hankkimiaan tietoja 
• harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja moni-
puolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. 
Kurssin opetusjärjestelyt toteutetaan ryhmän tavoitteiden 
mukaisesti. 

15. Laskinohjelmistot (MAA15)

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•       osaa käyttää laskinta tai tietokonetta myös teknisenä 
laitteena 
•       hallitsee laskinohjelmiston monipuolisen käytön 
•       ymmärtää laskinohjelmistojen hyödyt ja rajoitukset 
•       oppii käyttämään ohjelmistoon liittyviä ohjeita itsenäi-
sesti 

Keskeiset sisällöt   
•       alkeisfunktiot ja peruslaskutoimitukset 
•       funktio- ja toimintokirjastot 
•       kaksi- ja kolmeulotteisten kuvaajien piirtäminen 
•       tilasto- ja taulukkolaskentatoiminnot 
•       omien funktioiden ja vakioiden käyttö ja tallentaminen 
•       interaktiiviset kuviot

16. Talousmatematiikka (MAA16)

Perehdytään indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- 
ja muihin sellaisiin laskelmiin sekä yksilön että yhteiskunnan 
kannalta. Lukujonojen ja sarjojen pohjalta kehitetään taloudel-
lisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja. Tilastollisia 
menetelmiä voidaan käyttää omakohtaisten aineistojen tai 
projektitehtävien käsittelyyn sekä muodostetaan kuvaa riskien ja 
kannattavuuden matemaattisesta hallinnasta. Kurssi on hyödyl-
linen erityisesti kauppatieteen jatko-opintojen kannalta. 

17. Johdatus korkeakoulumatematiikkaan (MAA17)

Tavoitteena on johdattaa opiskelija luonnontieteen ja tekniikan 
alan matematiikkaan. Tutustutaan esimerkiksi differentiaaliyh-
tälöihin ja matriisilaskentaan. Tarkempi kurssisisältö sovitaan 
yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa. Kurssille osallistu-
minen edellyttää, että pakolliset kurssit on suoritettu. 

Matematiikan lyhyt oppimäärä 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on 
tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaat-
tista 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 paris-
sa työskennellessään, oppii luottamaan omiin kykyihinsä, 
taitoihinsa ja ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, tutki-
vaan ja keksivään oppimiseen
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• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuk-
sia, 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 arvi-
oimaan sen luotettavuutta
• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityk-
sessä
• osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia mene-
telmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit

2.  Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elä-
män 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 tut-
kimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt
• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannolli-
suus
• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen 
ratkaiseminen
• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön 
ratkaiseminen

3.  Geometria (MAB03) 

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 kappa-
leiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongel-
mien ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt
• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden mää-
rittäminen
• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

4.  Matemaattisia malleja (MAB04) 

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 ekspo-
nenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polyno-
mi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien 
yhteydessä.

Keskeiset sisällöt 
• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
• lukujonot matemaattisina malleina

5.  Tilastot ja todennäköisyys (MAB05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia 
aineistoja
• arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskenta-
ohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muo-
dossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa 
sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä 
ja todennäköisyyslaskennassa.
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Keskeiset sisällöt

• diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen mää-
rittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet 
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen
• kombinatoriikkaa 
• todennäköisyyden käsite 
• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien 
mallien käyttöä

6.  Talousmatematiikka (MAB06) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää prosenttilaskennan taitojaan 
• ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
• kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa 
suunnitteluun
• vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja talous-
tiedon 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 malle-
ja lukujonojen ja summien avulla

Syventävät kurssit

7.  Matemaattinen analyysi (MAB07) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin 
menetelmin
• ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mitta-
na
• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
• osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion 
suurimman ja pienimmän arvon
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutki-
misessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvo-
jen 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 (MAB08) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan 
• osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköi-
syyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä 
apuvälineitä
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodos-
sa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, 
todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan 
määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun 
jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laske-
misessa.

Keskeiset sisällöt 
• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
• toistokoe
• binomijakauma 
• luottamusvälin käsite

Soveltavat kurssit

9. Matematiikan kokonaiskuva (MAB09) (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
•  syventää pakollisilla kursseilla hankkimiaan tietoja 
•  harjaantuu käyttämään opittuja tietoja ja taitoja moni-
puolisissa ongelmanratkaisutilanteissa. 

Kurssin opetusjärjestelyt ryhmän tavoitteiden mukaisesti. 

10. Tekniikan alan matematiikkaa

Tavoitteena on johdattaa opiskelija luonnontieteen ja tekniikan 
alan matematiikkaan. Tutustutaan esimerkiksi trigonometriaan, 
vektoreihin ja integraalilaskentaan. Tarkempi kurssisisältö 
sovitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa kurssin alussa. Kurssil-
le osallistuminen edellyttää, että MAY1, MAB2-4 ja MAB7 on 
suoritettu. 
Hyödyllinen erityisesti tekniikan alan jatko-opintoihin hakeutu-
ville opiskelijoille. 
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Biologia 
 

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

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen 
luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita mole-
kyyli- 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 sovel-
luksia, 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 ko-
keellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä 
aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian 
opetuksessa tehdään laborointeja ja työskennellään myös digi-
taalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Ope-
tuksessa voidaan tehdä yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa.

Opetuksen tavoitteet 

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 
menetelmiin 
• osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkastelta-
vista ilmiöistä
• suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäi-
sesti tai yhteistyössä muiden kanssa 
• osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusai-

neistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia  
• osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, 
laboratoriossa ja maastossa 
• arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista 
tietoa
• käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti bio-
logian opiskelun tukena
• perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla
• osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arki-
elämässä
• arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kes-
tävän 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 ja taidot.  Arvioinnissa otetaan huomioon 
opiskelijan kyky ymmärtää, analysoida, yhdistellä, arvioida sekä 
soveltaa, havainnollistaa ja esittää biologista tietoa erilaisissa 
tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteel-
listen lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmär-
tämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen 
sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen.  

Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjalli-
sissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä laatimalla yksin tai 
yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen.  

Pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BI01)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille 
tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian 
tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnon-
tieteellistä 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 omi-
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naisella tavalla
• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä 
tietää biologisen tutkimuksen ominaispiirteet
• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merki-
tyksen
• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja ymmär-
tää sen kehitystä
• työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen 
tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa. 

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä
• elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatio-
tasot
• 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

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu

2. Ekologia ja ympäristö (BI02)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoi-
suutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskei-
sinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät 
ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi pereh-
dyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla 
tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoi-
nen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittä-
misprojekti.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosystee-
mien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaat-
teet 
• osaa analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuk-
sia ekosysteemeissä
• ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen 
ihmiskunnan tulevaisuudelle
• hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauk-
sia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan 
tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
• ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elä-
mäntavan 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 levin-
neisyys

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
• ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
• luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdis-
tuvat uhkat
• aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongel-
mat
• paikalliset ympäristöongelmat

Kohti kestävää tulevaisuutta
• ekosysteemipalveluiden merkitys
• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaali-
nen sivistys 
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa 
lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön 
kehittämisprojekti
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Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
Teknologia ja yhteiskunta

Syventävät kurssit

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ym-
märrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastel-
laan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja 
periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeel-
lisuus 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 mer-
kitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
• suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteis-
työssä 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

• geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen 
sukupolvelta toiselle
• mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineisto-
jen avulla

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Hyvinvointi ja turvallisuus
 
4. Ihmisen biologia (BI04)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Kes-
keisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisäänty-
minen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. 
Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutok-
siin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimin-
taperiaatteita                    
• ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä 
ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
• ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen vies-
tinnän 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 toimin-
taa 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 puolustusmekanismit

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

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Hyvinvointi ja turvallisuus ja kestävä elämäntapa ja globaali 
vastuu

5. Biologian sovellukset (BI05)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen 
tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaise-
misessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin 
lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luon-
nonvarojen 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 mah-
dollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
• ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketie-
teessä ja teollisuudessa 
• ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisis-
sa 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 ympäristön-
suojelussa

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

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
Teknologia ja yhteiskunta

Maantiede
Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maan-
tieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmär-
tää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongel-
mia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opetus 
ohjaa opiskelijaa havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikutta-
via tekijöitä, muodostamaan perusteltuja näkemyksiä, ottamaan 
kantaa omassa ympäristössä, lähialueilla ja koko maailmassa 
tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja 
ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus harjaannuttaa opis-
kelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon 
ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan 
maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinym-
päristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontie-
teelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijal-
le valmiuksia ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun 
sekä tukee opiskelijan kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi 
kansalaiseksi.

Nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja 
havainnot otetaan maantieteen opetuksessa huomioon. Tutkiva 
lähestymistapa auttaa opiskelijaa syventämään maantieteellistä 
ajattelua sekä ymmärtämään arkiympäristössä, paikallisella, 
alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia. Geo-
median monipuolinen käyttö tukee opiskelijaa maantieteellisen 
tiedon hankinnassa, analysoinnissa, tulkinnassa ja visuaalisessa 
esittämisessä. Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, 
diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, median, 
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suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankin-
ta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä. Ajankohtaisten uutis-
ten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan ra-
kentumista ja kriittistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään 
lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. 
Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia opiskelu-
ympäristöjä 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 vuoro-
vaikutussuhteita
• osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtu-
mia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
• osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja ra-
kennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä 
ihmisten hyvinvointia paikallisesti, alueellisesti ja maail-
manlaajuisesti
• 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 seu-
raamaan ajankohtaisia tapahtumia eri puolilla maailmaa
• osaa käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämäs-
sä
• tietää, millaisissa ammateissa ja työtehtävissä maantie-
teellistä osaamista tarvitaan
• toimii paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin kysymyk-
siin kantaaottavana ja kestävää kehitystä edistävänä aktiivi-
sena maailmankansalaisena.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista 
kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Arviointi ohjaa 
opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa kes-
keisiä 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 erilai-
sissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maantieteessä ovat 
kuvien ja karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistai-
dot sekä muut geomediataidot.

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjal-
lisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai projekti-
tuotoksen 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 (GE01)

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen 
alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan 
ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan glo-
baaleja 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 glo-
baalit kehityskysymykset.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen 
kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen tapaan hah-
mottaa ja tutkia maailmaa
• tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita 
maapallolla
• ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilme-
nee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin 
• osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja 
riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehitty-
neisyyden näkökulmasta
• tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä 
tai niiden vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet 
ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia kestävän kehi-
tyksen mukaisesti
• osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehi-
tystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan 
maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja 
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kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja 
esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajan-
kohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa. 

Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana
• miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maail-
maa
• 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 ris-
kialueet, 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 kehityskysymyk-
set

• inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoin-
nin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja 
pakolaisuus

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
Monilukutaito ja mediat

Syventävät kurssit

2.  Sininen planeetta (GE02)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syven-
netään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tun-
temusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat 
prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustu-
taan 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 luon-
nonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöi-
tä
• ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyy-
den maapallolla
• ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, 
ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien raken-
netta, syntyä ja kehitystä
• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen 
yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä. 

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu
• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tie-
don hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
• geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja 
niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetel-
mät

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 arki-
elämässä

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu. 

3.  Yhteinen maailma (GE03)

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

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä
• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ih-
mismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
• osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja 
arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdol-
lisuuksien 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
• 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 identi-
teetti

Väestö ja asutus
• väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen 
• kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen

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 informaatioteknolo-
gian kehitys

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

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielä-
mässä

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
Monilukutaito ja mediat

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE04)

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteel-
listen tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa 
tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskei-
siä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailman-
laajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja 
vaikuttamisessa.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geo-
mediaa maantieteellisten ongelmien ratkaisemisessa
• kehittää taitojaan hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, 
arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa
• osaa käyttää paikkatietosovelluksia
• ymmärtää geomedian merkityksen omassa arjessa ja 
yhteiskunnan eri aloilla
• tuntee maailmanlaajuisia kehitystrendejä ja Suomen 
kehitysyhteistyön tavoitteet
• ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen aluesuun-
nittelun lähtökohtana ja tuntee kansalaisten mahdollisuudet 
vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämi-
seen
• osaa käyttää geomediaa maantieteellisen tutkielman 
laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa, jossa 
on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus. 

Keskeiset sisällöt

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen 
edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot
• kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geome-
dian käyttö maantieteen tutkimuksissa
• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, kä-
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sittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen 
ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
• kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen 
yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehi-
tyksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamispro-
jekti

• maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen 
geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai 
globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteut-
taminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geome-
diaa hyväksi käyttäen

Aihekokonaisuuksien ilmeneminen kurssilla
Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
Monilukutaito ja mediat
Teknologia ja yhteiskunta

Fysiikka
Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen 

ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista 
yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan 
merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskun-
nassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opis-
kella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. 
Opetuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, 
mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertai-
suutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityk-
sestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan 
uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön 
ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskeli-
joita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä ympäristös-
tä. 

Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan kä-
sitteistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella 
ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat koke-
mukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opis-
kelijoiden 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 tekemises-
sä ja tuotosten laatimisessa.

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

Opetuksen tavoitteet 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, 
omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden koh-
taamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa
• saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen 
monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelä-
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mässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja 
kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkai-
sun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 
• osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yh-
teistyössä 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 tekemi-
seen
• 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 kehit-
tymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
• osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön 
ja yhteiskunnan kannalta. 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavut-
tamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä pai-
nottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute 
tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaa-
mistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen 
näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tieto-
jen ja taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden sovelta-
mista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti 
mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten 
tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, 
kuten kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jä-
sennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan 
huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankin-
nan ja käsittelyn taidot. 

Pakollinen kurssi 

1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY01)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnos-
tusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan
• ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu 
kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen 

kautta
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontie-
teellisiä kokeita
• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen 
liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon 
perusrakenteista
• osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäi-
väisen elämän ilmiöissä 
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tu-
kena. 

Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä
• tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaik-
keuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen
• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt
• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon raken-
tumisessa
• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotetta-
vuuden arviointi

 
Valtakunnalliset syventävät kurssit

2.  Lämpö (FY02) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuo-
don muutoksiin liittyviä ilmiöitä
• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä 
käsitteenä 
• kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa 
koskevaan päätöksentekoon.

Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kes-
tävän 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 siirtymis-
suunta
• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnit-
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telua

3.  Sähkö (FY03)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyh-
tälöiden 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 elämäs-
sä 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 sähkö-
kenttä
• sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien 
tutkiminen

4.  Voima ja liike (FY04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-
gian ilmiöissä 
• ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
• osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä 
ilmiöitä
• harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottami-
sessa.

Keskeiset sisällöt 
• fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudel-
le
• vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja 
tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
• Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
• etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivi-
sesti väliaineen vastus

• liikeyhtälö
• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertai-
sissa tilanteissa
• liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulottei-
set törmäykset 
• liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian 
säilymislaki
• mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden 
rajoitukset ja puutteet

5.  Jaksollinen liike ja aallot (FY05) 

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 tutki-
malla 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

6.  Sähkömagnetismi (FY06)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon 
liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteis-
kunnan 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 magneetti-
kenttä 
• varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
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• 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 ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty 
kuvaaminen

7.  Aine ja säteily (FY07)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailman-
kaikkeuden 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
• tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Soveltavat kurssit

8. Fysiikan kokonaiskuva (FY08)  

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää kokonaiskäsitystään fysikaalisista systeemeistä
• osaa käyttää ja soveltaa fysiikan tapahtumiin liittyviä 
käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan 
ja teknologian ilmiöissä 
• kiinnittää huomiota fysikaalista ratkaisua vaativien teh-
tävien hyvään esitystapaan

Keskeiset sisällöt
• mekaaninen systeemi
• termodynaaminen systeemi

Kurssilla käsitellään mekaanista systeemiä, termodynaamista 

systeemiä, kenttiä, rakentumisperiaatteita sekä kiinnitetään 
huomiota fysiikan tehtävien hyvään esitystapaan. Aiempia 
kokonaisuuksia yhdistävä kurssi. Opetussisällöt ja työskentelyta-
vat määräytyvät tarkemmin opiskelijoiden tarpeiden ja ryhmän 
taitotason perusteella. 

9. Fysiikan laboratoriokurssi (FY9)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy kokeelliseen työskentelyyn
• oppii analysoimaan kokeiden tuloksia

Keskeiset sisällöt
• mekaniikka (aineen tiheys, harmoninen voima ja liike, 
hitausmomentti, ilmanvastus, putoamiskiihtyvyys), lämpö-
oppi (kalorimetrisiä mittauksia, lämpötilakertoimien mää-
rityksiä), valo-oppi (linssien ja peilien tutkiminen, aineen 
optisten ominaisuuksien selvittäminen, fotometriaa)

Ryhmäkoko laboratoriokurssilla on rajoitettu. 
 
10. Sähköfysiikan harjoitukset (FY10)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tekee itse sähköön ja magnetismiin liittyviä kokeita ja 
kytkentöjä
• tutustuu tavallisimpiin elektroniikan komponentteihin
• osaa tehdä kytkennöistä tarvittavat mittaukset ja päätel-
mät
• oppii turvalliseen työskentelyyn

Keskeiset sisällöt
• sähkö (kurssi 3) ja sähkömagnetismi (kurssi 6)

11. Tähtitiede (FY11)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu luonnontieteiden ja erityisesti tähtitieteen his-
toriaan ja tärkeisiin luonnontieteellisen maailmankuvamme 
muutoksiin.
• hahmottaa nykyinen kuvamme maailmankaikkeudesta, 
sen rakenteesta, synnystä ja kehityksestä.
• oppii havainnoimaan tähtitaivasta
• tunnistaa taivaan tavallisimmat kohteet

Keskeiset sisällöt
• maa-kuu-systeemi
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• aurinkokunta
• tähtien synty ja kuolema
• linnunrata
• galaksit
• mustat aukot
• maailmankaikkeus ja avaruusmatkat

Kemia  

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajat-
telun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana mo-
nipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian 
ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympä-
ristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät 
valmiuksiaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä 
soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan kemiaa monipuoli-
sissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellis-
ta 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 rakentumis-
ta sekä ilmiöiden ymmärtämistä siten, että niiden makroskoop-
pinen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogi-
sen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista 
ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen 
sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintami-
seen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa 
luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, 
tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon 
luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintä-
teknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, 
tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. 

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liit-
tyvien aineiden ja ilmiöiden havainnointi ja tutkiminen. Ko-
keellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja 
ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontietei-
den luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen 
työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa 
ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian opis-
keluun. 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 koh-
taamisessa ja kemian opiskelustrategioiden soveltamisessa 
• saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen mo-
nipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  
• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja 
kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkai-
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sun tai muun toiminnan lähtökohdiksi  
• osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia tur-
vallisesti ja yhteistyössä muiden kanssa 
• osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä 
arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia  
• 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 kehit-
tymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa  
• osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian mer-
kitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta. 

Arviointi 
Arviointi kohdistuu kemian yleisten tavoitteiden saavut-

tamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä pai-
nottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute 
tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan kemian osaa-
mistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen 
näyttöön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tieto-
jen ja taitojen havainnointiin. Kemiallisen tiedon ymmärtämistä 
ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. Erilaisten tuotosten 
lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten ky-
symysten muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa 
otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon 
hankinnan ja käsittelyn taidot.  

Aihekokonaisuuksien toteutuminen
Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä tulevat esille 

kaikissa kemian kursseissa oma-aloitteisena töiden tekemisenä 
yhteistyössä toisten opiskelijoiden kanssa pienissä ryhmissä.

Hyvinvointi ja turvallisuus ovat voimakkaasti esillä kaikissa 
kemian kursseissa työturvallisuuden, käytettävien kemikaalien 
ja jätteiden oikean käsittelyn sekä ympäristönsuojelun kannalta. 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu näkyy kurssien asiasi-
sällöissä käsiteltäessä mm. kasvihuone-ilmiötä, happamoitumis-
ta, metallien valmistusta ja materiaalien kierrätystä. Käytännön 
laboratoriotöissä kestävä kehitys näkyy välttämällä kertakäyt-
töisten välineiden käyttöä ja käyttämällä pieniä määriä kemikaa-
leja, jotta talteen otettavia jätteitä syntyy myös mahdollisimman 
vähän.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys tulee näkyville 
vähäisessä määrin esim. mainintoina kemian Nobel-palkinnosta 
ja teknologian kehittymisestä. Kemian merkkikieli, mittayksiköt 
sekä orgaanisten yhdisteiden nimeäminen ovat kansainvälisiä.

Monilukutaito ja mediat ovat esillä mm. kemian kaavojen 
kirjoittamisessa. Kaavat ilmaisevat tiiviissä muodossa paljon 
asioita. Ne ovat globaalia kieltä, jonka tunteminen on tärkeää ja 
tarpeellista asioiden oikean viestittämisen kannalta. 

Teknologia ja yhteiskunta ovat esillä monissa yhteyksissä 
esim. eri yhdisteiden valmistus- ja analyysimenetelmissä sekä 
käyttötarkoituksissa. 

Pakollinen kurssi  

1.  Kemiaa kaikkialla (KE01) 

Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnos-
tusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan  
•  kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteis-
kunnalliseen keskusteluun 
• osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista 
jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä  
• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen eri-
laisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuus-
näkökohdat 
•  osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen 
rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä. 

Keskeiset sisällöt  
•  kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä 
•  atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 
•  alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 
•  aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, 
kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla 
•  kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana  
•  turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, ainei-
den ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopää-
tösten tekeminen 
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Syventävät kurssit

2.  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02)     

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja aine-
määrään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäris-
tön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä  
•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen or-
gaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä 
ilmiöitä 
•  ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeelli-
sen 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 typ-
piyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen 
erilaisilla malleilla 
•  avaruusrakenne ja isomeria 
•  orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen 
rakenteen avulla 
•  ainemäärä ja pitoisuus 
•  työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmis-
tus 
•  aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektrosko-
pia  

3.  Reaktiot ja energia (KE03) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-
gian ilmiöissä  
•  osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reak-
tioihin liittyviä ilmiöitä 
•  ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merki-
tyksen kemiassa. 

Keskeiset sisällöt   
•  kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kan-
nalta 
•  kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainotta-
minen 
•  epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä 
niiden sovelluksia 

•  aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen 
yksinkertainen laskennallinen käsittely 
•  energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sido-
senergia ja Hessin laki 
•  kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö   
•  reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysime-
netelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen 
ja esittäminen 

4.  Materiaalit ja teknologia (KE04) 

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 materiaalei-
hin 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 elin-
kaari  
•  atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä 
alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä 
•  hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot 
•  sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaa-
lipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi 
•  kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen 
•  tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnit-
telu 
•  yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa  

5.  Reaktiot ja tasapaino (KE05) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasa-
painon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteis-
kunnan ja teknologian ilmiöissä 
•  osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja 
kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä 
•  osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktiono-
peuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämi-
sessä ja ennusteiden tekemisessä.  
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Keskeiset sisällöt  

•  kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
•  kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöi-
tä 
•  homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapai-
notilaan vaikuttaminen  
•  happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja pus-
kuriliuokset  
•  tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 
•  homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen 
käsittely  
•  tutkimustulosten ja -prosessin arviointi  

Soveltavat kurssit 

6. Lukion keskeinen kemia (KE06)  (0,5 kurssia) 

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan koko-
naiskuva kemiasta ylioppilastutkinnon kemian ainereaa¬likoetta 
tai jatkokoulutuspaikkojen sisäänpääsykoetta varten. Lukion 
kemian kurssien 1 -5 keskeisimpiä sisältöjä on koottu tiiviiksi ai-
hekokonaisuuksiksi, joita käsitellään erilaisten tehtävien avulla. 

7. Laborointi (KE07)

Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijan laboratorio¬työs-
kentelytaitoja työturvallisuuden ja kestävän kehityksen näkökul-
mat huomioiden sekä oppia tekemään johtopäätöksiä mittausten 
avulla. Kurssilla suunnitellaan ja suoritetaan la¬boratoriotöitä, 
jotka sisältävät kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyysejä, syn-
teesejä ja fysikaaliskemiallisia mittauksia. 

Opetusjärjestelyt: Kurssilla pyritään vierailemaan jossakin lähi-
seudun laboratoriossa. Opiskelijoiden työturvallisuuden vuoksi 
ryhmäkoko ei saa ylittää 16 opiskelijaa. 

Vaatimukset: Kurssille voi osallistua, kun Kem1 – Kem3 kurssit 
ovat suoritettu.

Filosofia
Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri 

tapoja hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen 
on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsenne-
tään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opis-
keleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja 
järkiperäisesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa 
ansiosta filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäi-
vän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian 
opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun 
valmiuksia. 

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

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luo-
van ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiske-
lijoiden 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 nä-
kemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perustel-
tuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmäs-
sä 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 ajankohtai-
siin kysymyksiin sovellettuina
• osaa käsitteellisesti eritellä, jäsentää ja arvioida infor-
maatiota, erityisesti erilaisia väitteitä, niiden merkityksiä ja 
perusteluja
• hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja 
oppii sitä kautta luottamaan omaan ajatteluunsa sekä arvioi-
maan sitä kriittisesti ja pohtimaan sen rajoja eri tieteenaloil-
la ja arkielämässä
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• oppii pohtimaan ja jäsentämään käsitteellisesti laajoja 
kokonaisuuksia sekä ajattelemaan ja toimimaan arvoste-
lukykyisesti niin eettisissä kysymyksissä kuin muillakin 
elämänalueilla myös informaation ollessa epävarmaa ja risti-
riitaista. 

Arviointi 

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja kes-
keisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn ilmaista filosofista 
ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problema-
tisoida informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä 
rakennetta sekä esittää asiasta perusteltu arvostelma. Arvioinnin 
tulee tukea ja kehittää opiskelijan taitoa arvioida omaa ajatte-
luaan 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.

Aihekokonaisuuksien toteutuminen 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
Filosofiassa seurataan aktiivisesti ajankohtaista keskustelua me-
diassa, otetaan siihen kantaa. Opiskelija analysoi ajankohtaisten 
esimerkkien valossa vastuullisen sananvapauden rajoja. Opis-
kelijoita rohkaistaan ideoimaan, tekemään aloitteita, käynnistä-
mään keskusteluita ja vaikuttamaan eri yhteisöissä.

Hyvinvointi ja turvallisuus
Filosofian opinnoissa hankitaan ainakin taitoja huomata omaan 
ja toisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä asioita, sekä 
keskustellaan keinoista kohdata muuttuvan maailman epävar-
muutta.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu
Opiskelija tietää kestävän elämäntavan elementeistä sekä ym-
märtää, että vasta niiden yhteensovittaminen tekee elämäntavas-
ta kestävän. Opiskelija osaa analysoida globalisoitumista ja sen 
vaikutuksia kestävään elämäntapaan paikallisesti ja maailman-
laajuisesti

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
Vahvistaa monilukutaitoaan, osaa suhtautua kyseenalaistaen, ja 
harjoittelee käyttämään luovia menetelmiä.

Monilukutaito ja mediat
Tavoitteena on, että opiskelija

• syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti moni-
muotoisten tekstien tulkintaa, tuottamista ja arvottamista

• syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehit-
tämällä 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 keskei-
siä normeja sekä osaa analysoida medioihin liittyviä eettisiä 
ja esteettisiä kysymyksiä 
• osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja 
vuorovaikutuksessa sekä toimia vastuullisesti sisällön tuotta-
jana, käyttäjänä ja jakajana.

Opiskelijat oppivat erilaisia yksilöllisiä ja yhteisöllisiä mediassa 
toimimisen tapoja esimerkiksi osallistumalla mediamateriaalin 
laatimiseen.

Teknologia ja yhteiskunta 
Filosofiassa keskustellaan tieteen, taiteen ja teknologian kehi-
tyksen keskinäisestä vuorovaikutuksesta. Opiskelija rohkaistuu 
käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luovuuttaan ja ongelman-
ratkaisutaitojaan hakiessaan ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin 
sekä oppii suhtautumaan erehdyksiin luovaan prosessiin kuulu-
vana kokemuksena

Pakolliset kurssit

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01)

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, kä-
sitteiden 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 tutus-
tuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt 
• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen 
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ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin on-
gelmiin 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 empiiri-
nen, 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 (FI02) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysy-
myksiin 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 elä-
mänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
• osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa 
moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista 
argumentaatiota
• osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kyke-
nee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan 
filosofisen etiikan välinein. 

Keskeiset sisällöt  
• moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiik-
ka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan 
perusteet
• moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridi-
siin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen 
relativismi
• filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkitykselli-
syydestä sekä hyvästä elämäntavasta
• etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja 
elämänvalinnat
• eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

Syventävät kurssit 

3.  Yhteiskuntafilosofia (FI03)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja 
suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yh-
teisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
• oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteis-
kunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä 
omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
• oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä 
ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimin-
nassa
• oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjes-
tyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta 
• osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin. 

Keskeiset sisällöt
• yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioi-
den olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskei-
set teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat 
• oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perustelemi-
nen ja soveltaminen
• vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokra-
tian muodot ja kilpailijat, anarkismi
• työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaat-
teiden ja omistamisen oikeuttaminen
• poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, ta-
sa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosia-
lismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
• yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden 
ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskunta-
järjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä 
holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina 
ongelmina
• ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: suku-
puolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien 
kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

4.  Tieto, tiede ja todellisuus (FI04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perus-
tuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta 
• osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudes-
ta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
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• osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päätte-
lyn ja selittämisen luonnetta
• osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teori-
oiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
• oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia 
kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt 
• metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia 
käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusra-
kenteesta
• olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja 
ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja 
virtuaalinen 
• todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen 
• totuuden luonne ja totuusteoriat
• tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
• tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteel-
linen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian 
käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
• selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä 
formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmär-
täminen ja tulkinta

Soveltavat kurssit

5. Filosofian kokonaiskuva (FI05) (0,5 ov)

Kurssin tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan koko-
naiskuvaa filosofian lukiokursseista ylioppilastutkinnon filosofi-
an ainereaalikoetta tai jatkokoulutuspaikkojen sisään¬pääsyko-
etta varten. Lukiofilosofian kurssien 1 -4 keskeisim¬piä sisältöjä 
käsitellään erilaisten tehtävien avulla.

6. Ajattelun taidot (FI06) (osa Todellisuuden kuvat -kokonaisuut-
ta AI4, YH6, FI6)

Miten voin kehittää omaa ajatteluani? Kriittinen ajattelu on kes-
keinen ajattelun taito ja välttämätöntä akateemisessa opiskelussa. 
Kriittinen ajattelija pyrkii arvioimaan lukemaan¬sa, kuulemaan-
sa ja näkemäänsä. Hän perustaa päätelmänsä loogiseen ajatte-
luun sekä käsiteltävään aiheeseen liittyvään tietoon. Kurssilla 
vahvistetaan opiskelijan kriittisen ajattelun, argumentoinnin ja 
päättelyn taitoja käyttäen mm. mediassa ajankohtaisia aiheita. 

Opiskelija oppii tarkastelemaan filosofian yhteiskunnallista 
vaikutusta, arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös 
eettisistä lähtökohdista, oppii osallistumaan ja vaikut¬tamaan 
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Psykologia
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opis-

kelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti 
ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen 
tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnis-
taa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot 
ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden 
ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitä-
mistä. 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 vuoro-
vaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. 

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. 
Tässä tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon 
luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajan-
kohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä aihesi-
sältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt 
kytketään ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtä-
miseen 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, kysymyksen-
asetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tuntee psykologi-
an 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 sovelta-
maan tietojaan arkielämään, elämäntilanteidensa ja mahdol-
lisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja 
hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, 
ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
• osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja ky-
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kenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä
• osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittä-
vien aiheiden ja ilmiöiden erittelyyn
• osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenver-
taisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Arviointi   

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä 
tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa 
arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tie-
don muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten 
tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa monipuolisilla 
tavoilla, että hän on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvi-
oimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa. 

Pakollinen kurssi      

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kult-
tuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittä-
misessä ja ymmärtämisessä 
• tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, 
motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida 
ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvoin-
tiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla 
• perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologi-
seen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
• osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihe-
piireistä 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 toimin-
taan

• perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumises-
ta

• esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilanneteki-
jöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressii-
visuus, 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

Syventävät kurssit

2. Kehittyvä ihminen (PS02)

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
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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

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaat-
teita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkaste-
lemiseen
• perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemi-
seen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeam-
man kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, 
ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot 
• perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja 
pystyy arvioimaan sitä
• ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perus-
taa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt
• kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit 
ja havaintokehä
• kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
• kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimus-
menetelmiä
• havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina 
perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
• jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen 
toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanrat-
kaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimuk-
seen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa 
arvioida tutkimuksia kriittisesti
• osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja 
kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia nii-
den kulttuurisidonnaisuutta
• osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille
• tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja 
psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
• osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psyko-
logisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvin-
vointiaan tukevia ratkaisuja
• ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, 
biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
• tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja on-
gelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien 
määrittelyn haasteellisuuden
• syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syi-
hin, oireisiin ja hoitoon.  

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 ylläpi-
täminen
• 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 (PS05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
• tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä ero-
ja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älyk-
kyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit 
• tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
• tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koske-
vaan tutkimukseen
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• syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmene-
telmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian 
tutkimuksen osalta
• osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, 
tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
• osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsy-
kologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen. 

Keskeiset sisällöt
• persoonallisuuden määrittely
• persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
• vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuu-
den selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokogni-
tiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, 
temperamenttiteoria tai piirreteoria 
• yksilöllisten erojen tutkiminen 
• tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön 
toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
• kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutuk-
seen ja yhteisölliseen toimintaan

Soveltavat kurssit

6. Sosiaalipsykologia (PS06)

Sosiaalipsykologinen tietämys tarjoaa välineitä sosiaalisen vuo-
rovaikutuksen tärkeimpien lainalaisuuksien ymmärtämiseen ja 
omien vuorovaikutustaitojen pohtimiseen ja kehittämiseen.

Keskeiset sisällöt
sosiaalinen havainnointi, viestintä- ja vuorovaikutustaidot 
auttamisen psykologia, ystävyyssuhteet ja attraktio asenteiden ja 
sosiaalisten ennakkoluulojen muodostuminen ja niihin vaikut-
taminen valta, johtajuus, totteleminen, aggressio, ryhmäilmiöt, 
kulttuurien ymmärtäminen

7. Löytöretkellä itseen (PS07)

Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan itsetuntemusta ja 
elämänhallintaa, sekä lisätä hänen psyykkisiä voimavarojaan.
Kurssilla tehdään erilaisia itsetuntemuksen ja psyykkisen hyvin-
voinnin lisäämiseen tähtääviä harjoituksia. Kurssin lähestymis-
tavat pohjautuvat kognitiivisen-, humanistisen- ja ratkaisukes-
keisen terapian ja positiivisen psykologian lähestymistapoihin. 
Kehityspsykologiseen tietämykseen tukeutuen käydään läpi 
omaa elämänhistoriaa
erilaisten tehtävien avulla. Kurssi edellyttää valmiuksia ja halua 
oman persoonan
tutkimiseen.

8. Rakkaus, seksuaalisuus, parisuhde ja perhe (PS08)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle aineksia oman seksu-
aalisuuden ja omien tunteiden sekä ihmissuhteiden parempaan 
erittelemiseen ja ymmärtämiseen. Rakkauteen ja
seksuaalisuuteen perehdytään käsittelemällä mm. ihastumista, 
rakastumista, seurustelua sekä seksuaalisuutta ihmisen elämän-
kulussa. Kurssiaiheet antavat opiskelijalle mahdollisuuden
pohtia parisuhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden merkitystä 
perheeseen ja tulevaisuuteen. Niiden osalta perehdytään pari-
suhteeseen ja perheeseen liittyviin kehitysvaiheisiin sekä roolei-
hin. Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta tarkastellaan psykologia-
tieteen näkökulmasta.

Kurssi ei voi valita juniorivuotena.

9. Läpileikkaus lukion psykologian teemoihin (PS09) (0,5 ov)
 
Opiskelija hallitsee lukion psykologian oppimäärän keskeiset 
käsitteet ja teoriat sekä tuntee psykologista tutkimusta.
Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä ihmisen psyykkiseen toimin-
taan vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta osaa soveltaa 
psykologisia käsitteitä, malleja ja yleisiä periaatteita itsensä ja 
muiden ymmärtämiseen hahmottaa psykologian eri osa-aluei-
siin liittyvää tutkimusta ja ymmärtää, miten psykologista tutki-
musta tehdään. 
Osaa arvioida tiedon perusteita ja tutkimuksia kriittisesti, kehit-
tyy ajattelun taidoissaan erityisesti analysoinnissa, näkemyksen 
koostamisessa ja kriittisessä arvioinnissa ja harjaantuu psykolo-
gisella tiedolla argumentointiin.
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Historia

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edel-
lytyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutospro-
sesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa 
näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien 
tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, 
kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee 
opiskelijan kasvua aktiiviseksi, työelämässä pärjääväksi ja moni-
naisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi.  

 
Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenala-

na. 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. Erityi-
senä 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 teknolo-
gian vaikutuksia. Lisäksi oppiaineessa tarkastellaan kulttuurin, 
vallankäytön ja talouden vuorovaikutusta. Perehdytään yksilön 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin toimijana sekä pohditaan yk-
silöiden ja väestöryhmien toiminnan taustatekijöitä ja motiiveja 
historiallisissa konteksteissaan. Opetuksessa korostetaan ihmis-
oikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä de-
mokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman 
aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Suomen 
historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten. 
 
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 kes-
keisimmät historialliset prosessit taustoineen ja seurauksi-
neen sekä osaa arvioida niiden merkitystä 
• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tulokse-
na ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan 
oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon ja syven-
tämään historiatietoisuuttaan 
• pystyy muodostamaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja 
demokratiaa arvostavan maailmankuvan sekä osaa toimia 

niitä edistävänä vastuullisena kansalaisena 
• osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja ihmisten toimin-
taa 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 yhte-
yksissä 
• osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tule-
vaisuuden kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä vaihtoeh-
toisia ratkaisukeinoja.  

 
Arviointi 
 
Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle 
ominaisten tietojen ja taitojen hallinta sekä oppiaineen yleisten 
tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu 
arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan valmiuksia 
rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olen-
naista ja epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyk-
siä sekä arvioida historian ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä 
kriittisesti.  
 
Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaa-
misen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa opittua käy-
tännössä, kuten taitoon käyttää historiallista tietoa perustellun 
mielipiteen muodostamisen välineenä ja valmiuksiin arvioida 
kriittisesti historian tulkintoja ja käyttöä.  

Pakolliset kurssit

1. Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HI01)

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuo-
rovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäris-
tössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä 
historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla 
tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin 
muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanvilje-
lyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen 
historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen 
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riippuvuussuhteen ja haasteet osana kestävää tulevaisuutta
• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskun-
tien sekä globaalin talouden järjestelmän muodostumisen 
keskeiset prosessit 
• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskun-
tarakenteiden 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 arvioi-
tua lähdeaineistoa.

Keskeiset sisällöt 

Historia tieteenalana
• historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden 
käyttö 

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 edel-
lytykset ja vaikutukset 
• 2000-luvun verkottuva maailma

  
2. Kansainväliset suhteet (HI02)

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä 
ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. 
Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten talou-
dellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä tee-

moja 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 suhtei-
siin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. 

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 tulevai-
suuteen 
• osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien 
sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia 
• seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti 
ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä sekä pystyy arvioi-
maan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. 

Keskeiset sisällöt  

Kansainvälisen politiikan perusteet
• historian käyttö politiikan välineenä

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika
• imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaiku-
tukset kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin 
• ensimmäisen maailmansodan seuraukset 
• demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä 
politiikassa
• ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmur-
hat 
• toinen maailmansota seurauksineen 

Jakautunut maailma
• kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelli-
set ja sotilaalliset muodot
• dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
• kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset 

Keskinäisriippuvuuksien maailma 
• Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelu-
jen monet muodot 
• maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaiku-
tussuhteet 
• YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat
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3. Itsenäisen Suomen historia (HI03) 

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 kulttuuri-
set murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin 
lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muo-
toutumisen kehityskulkuja sekä osaa pohtia tulevaisuuden 
mahdollisuuksia
• hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskun-
nalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden merkityksen 
1860-luvulta nykypäivään
• osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseu-
rooppalaiseen 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 kon-
tekstissaan 
• 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 maail-
mansotaa
• Suomi toisessa maailmansodassa 
• Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politii-
kassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen

Kohti nykyistä Suomea
• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvin-
vointivaltio
• kulttuuri, tiede ja osaaminen
• kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suo-
mi

Syventävät kurssit 

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04)

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 eu-
rooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuo-
li ja arkielämä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmär-
tää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä 
• osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aika-
kausien 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 kulttuu-
rin 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
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• 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 kaupal-
listuminen 
• kulttuurin globalisoituminen
• sukupuoliroolien murros 
• tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen 
historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteis-
kunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden 
väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elä-
mäntapaan 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 yksittäi-
sen ihmisen kannalta 
• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen 
kehityksen 
• osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimai-
seen kulttuuriin.

Keskeiset sisällöt

Suomen alue ennen ristiretkiä
• tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmi-
en 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 

6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06)

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja 
koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtau-
tuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskun-
tien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonais-
valtaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaiku-
tusta historian eri aikoina.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilai-
sia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
• tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilme-
nemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa 
• ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen 
kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuu-
den ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kult-
tuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosi-
aalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytän-
töjä
• osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana 
eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annet-
tuja merkityksiä
• osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja kos-
kevia 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
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• Afrikan kulttuurit
• arktiset kulttuurit
• Latinalaisen Amerikan kulttuurit
• Lähi-idän kulttuurit

Soveltavat kurssit

7. Kylmä sota - arkitodellisuudesta kauhun tasapainoon (HIS07) 

Syvennetään tietämystä kylmän sodan kuumista kiistoista sekä 
siitä, miten länsi- ja itäblokin keskinäinen kilpailu näkyi ihmis-
ten elämässä, kulttuurissa, urheilussa ja asevarustelussa sekä 
politiikassa. Aiheeseen voidaan valintojen mukaan perehtyä eri-
laisten aineistojen sekä esim. elokuvan, dokumenttien ja kirjalli-
suuden avulla sekä mahdollisesti sopivien retkikohteiden kautta.  
Kurssilla voidaan valita erilaisia painotuksia ja työmenetelmiä, 
joista sovitaan kurssin alussa. Millainen rooli Suomella oli kyl-
mässä sodassa? Millaisia seurauksia blokkien välisellä kiistelyllä 
on ollut? Millaista oli elää kansandemokratioissa? 

8. Populaarikulttuuri historiakuvan muokkaajana (HIS08)

Tavoitteena tutustua elokuvien, draama-sarjojen ja historiado-
kumenttien kautta lukion historian pakollisiin ja syventäviin 
kursseihin ja oppia ymmärtämään miten elokuvat ja draama-
sarjat ovat muokanneet ihmisten käsitystä menneisyydestä. 
Tavoitteena on oppia tulkitsemaan eri lähteiden avulla historian 
tapahtumia ja ilmiöitä sekä ymmärtää historiallisten elokuvien 
ja draama-sarjojen luonne, jotka ovat aina yhtä paljon yhteydes-
sä tuotantoajankohtaansa kuin siihen aikaan, jota ne pyrkivät 
katsojalleen esittämään

9. Kertauskurssi (HIS09) (0,5 ov) 

Kurssin tavoitteena on helpottaa ylioppilaskirjoituksiin val-
mistautumista keskittymällä historian kurssien olennaisiin 
kysymyksiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen. Tutustutaan 
oppiaineelle tyypillisiin ylioppilaskirjoitustehtäviin. Kurssi on 
tarkoitettu historian yo-kirjoittajille. 

Yhteiskuntaoppi   
Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä 

ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osal-
listuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan 
rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista 
tarkastellaan suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista nä-
kökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden 
ja oikeustieteen sisällöistä.  

 
Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen 

ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien 
kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vah-
vistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa 
aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on 
elävän kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja 
maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteis-
kunnallisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon han-
kintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen tulkintaan 
sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.  

 
Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demo-

kratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, 
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivi-
nen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen. 
 
Opetuksen tavoitteet 
 
Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen histo-
riallisen kehityksen tuloksena 
• tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen 
perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja talou-
dellisen käsitteistön 
• hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjes-
telmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa 
suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin 
• pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, 
tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteis-
kuntakäsityksen 
• tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteis-
kunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansain-
välisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja 
vastuullisena kansalaisena 
• pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja 
ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota 
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• osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnai-
sista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista 
kysymyksistä  
• osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöi-
den välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudel-
lisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnal-
listen 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-seu-
raussuhteita ja niiden merkitystä.  

 
Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 

näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintatai-
toihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti 
sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöi-
tä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista infor-
maatiota. 

Pakolliset kurssit

1. Suomalainen yhteiskunta (YH01)

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin 
ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteis-
kunnan 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 ana-
lyyttisesti erilaisista näkökulmista
• tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja 
pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjois-

maissa, Euroopassa ja muualla maailmassa
• osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yh-
teiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiol-
lisella 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 haas-
teet
• yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko
• yhteiskunnallisen vallankäytön muodot 
• demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
• Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjes-
telmä 
• kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolu-
eet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
• muuttuva mediakenttä 

2. Taloustieto (YH02)

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään 
talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista 
keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyk-
siä 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. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talout-
taan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä 
kannalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin 
talouteen 
• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen talou-
dessa ja yhteiskunnassa 
• tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja 
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teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toiminta-
periaatteita 
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelus-
sa 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 muo-
dostaminen
• oman talouden hoito
• työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansan-
taloudessa  
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kan-
santalouden 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 kun-
tien taloudelle 
• talouspolitiikan keinot
• politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa 
päätöksenteossa

Kansainvälinen talous ja Suomi
• globaalitalous
• Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys
• talouden tulevaisuudennäkymät

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03)
 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yh-
dentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä 
Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opi-
taan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kan-
nustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä 
koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan 
tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita moni-
puolisia 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 järjes-
telmän kannalta
• osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväli-
seen 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 Suo-
mi
• globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

Syventävä kurssi

4. Kansalaisen lakitieto (YH04)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden 
käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin so-
pimuksiin 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 
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• osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kan-
salaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan 
itse tavanomaisimmat oikeusasiat 
• osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähtei-
tä
• 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

Soveltavat kurssit

5 Finanssiklubi (YH05) (2 tai 1 ov) 
Kurssi syventää opiskelijoiden tietämystä sijoitustoiminnasta 
ja antaa perustietoja yrittäjänä toimimisesta sekä kannustaa 
oma-aloitteisuuteen ja luo myönteistä yrittäjyyskuvaa.

6 Median vallassa (YH06) 
Kurssi antaa kattavan ja monipuolisen kuvan mediamaailmas-
ta joukkotiedotuksen näkökulmasta, sekä opettaa opiskelijoita 
median kriittiseen tarkasteluun ja käyttöön.

7 Kertauskurssi (YH07)  (0,5 ov)
Kurssilla tarkastellaan Suomen poliittista järjestelmää, talouselä-
män nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä opetellaan ym-
märtämään ja hallitsemaan laajoja asiakokonaisuuksia. Kurssilla 
kerrataan yhteiskuntaopin oppimäärää ja harjoitellaan yliop-
pilaskirjoituksia varten. Kurssi on tarkoitettu yhteiskuntaopin 
yo-kirjoittajille.
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Uskonto 

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskon-
toihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. 
Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnolli-
suuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuk-
sessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä 
ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katso-
muksista sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. 
Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia 
analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuk-
sia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen 
sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine 
tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuul-
liseksi 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 hyö-
dynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja 
viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia 
työtapoja.

Opetuksen tavoitteet 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuuris-
ta 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 kulttuuri-
vaikutuksiin
• ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta   
• tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirtei-
tä
• ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tun-
tee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja mene-
telmiä 
• 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 tie-
don itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia. 

Arviointi

Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimispro-
sessin pitkäjänteiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämi-
seen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu uskontoihin 
liittyvään tiedon hallintaan, soveltamiseen ja arvioimiseen sekä 
katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa koros-
tuvat katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen 
liittyvät taidot.

Evankelis-luterilainen uskonto
Pakolliset kurssit 

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljil-
lä (UE01)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomus-
ten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta
• osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen 
tutkimusta
• tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä 
juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaiku-
tusta yhteiskuntaan 
• osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja isla-
miin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
• kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja moni-
kulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt
• uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
• nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnotto-
muus ja uskonnonvapaus
• maailman ja Suomen uskontotilanne 
• Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, 
synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet 
• pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juu-
talaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 
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• juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, 
etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maail-
maa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille 
• ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysy-
myksiä 

2.  Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteis-
kunnan ja yksilön näkökulmasta
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syn-
tytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
• perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilme-
nemismuotoihin eri puolilla maailmaa
• osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon 
liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt
• kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kult-
tuurin kanssa eri puolilla maailmaa 
• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti lute-
rilaisen, 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 nii-
den taustoja

Syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskonto-
ja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuk-
sia kulttuuriin ja yhteiskuntaan
• tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilme-
nemistä ja vaikutuksia länsimaissa
• tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset 
piirteet
• perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja 
keskeisiin piirteisiin
• kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisis-
sä toimintaympäristöissä. 

Keskeiset sisällöt 
• hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulai-
suuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, 
yhteiskuntaan ja politiikkaan 
• Intian nykypäivän uskontotilanne
• jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet 
• buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden ope-
tukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kult-
tuureihin
• Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja 
taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen 
ajatteluun ja yhteiskuntaan 
• Kiinan nykypäivän uskontotilanne 
• shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskonto-
jen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
• Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
• luonnonuskontojen ja voodoon keskeiset piirteet ja le-
vinneisyys 
• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piir-
teitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE04) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuo-
rovaikutukseen nyky-Suomessa 
• perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julki-
sella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
• ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskunta-
elämän 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
• uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yh-
teiskuntaan
• uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri ai-
koina
• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän 
Suomessa
• uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja ylei-
seurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuk-
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senvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät 
kysymykset
• uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, poli-
tiikassa, työelämässä ja taloudessa
• uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
• uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuu-
rissa 
• uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapa-
kulttuuri Suomessa
• osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai 
perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen 
toimintaan

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE05)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetel-
miä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
• hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen 
taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskonto-
jen vaikutusta taiteen kehitykseen
• perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta 
ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä op-
peja 
• 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 tai-
demuodoissa ja populaarikulttuurissa
• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten 
tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
• muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaises-
sa kulttuuriperinnössä

6. Uskonnot ja media (UE06) 
            
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin 
mediassa
• osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä 
suhteita 
• osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatio-
ta ja sen lähteitä
• osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottami-
seen 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 uskon-
noissa 
• median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja us-
kontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskon-
not ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
• uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai me-
dia-analyysi 

Soveltavat kurssit

7. Katsomusten ajankohtaiset kysymykset (UE07)
Kurssilla tutustutaan katsomusaineiden ajankohtaisiin kysymyk-
siin. Ajankohtaisten ilmiöiden avaamisessa olennaisella sijalla 
ovat aiemmin opitut tiedot ja taidot. Käsillä olevia ajankohtaisia 
tapahtumia avataan niiden omasta kontekstista käsin, tarkoit-
taen usein niin poliittisen kuin yhteiskunnallisenkin näkökul-
man huomioimista.

8. Kertauskurssi (UE08) (0,5 ov)
Kertauskurssi on ylioppilaskirjoituksiin valmistava kurssi, jossa 
ainesisältöjä ja vastaustekniikoita hiotaan kohti timanttista lop-
putulosta.
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Ortodoksinen uskonto
Pakolliset kurssit
 
1. Uskonto ilmiönä – ortodoksisuus, juutalaisuus ja islam (UO01)
 
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen 
tutkimusta  
• tutustuu juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin syntyyn 
ja niiden luonteeseen
• ymmärtää juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin keski-
näiset suhteet historiassa ja nykypäivänä 
• tuntee kolmen monoteistisen uskonnon keskeiset piir-
teet, niiden kulttuuriperintöä ja vaikutusta erityisesti idän 
kristillisyyteen ja yhteiskuntaan
• tietää kristinuskon synnyn ja kehittymisen keskeiset 
vaiheet
• ymmärtää kristillisen kirkon jakaantumiseen ja vapaiden 
suuntien syntyyn vaikuttaneet syyt sekä tunnistaa niiden 
tunnuspiirteitä
• osaa keskustella Lähi-idän ja Euroopan ajankohtaisista 
asioista uskontojen näkökulmasta
• tunnistaa eri katsomusten merkityksen yksilön tämän 
päivän arjessa ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt 
• uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen 
• nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnotto-
muus ja uskonnonvapaus
• Lähi-idän monoteististen uskontojen yhteiset juuret, 
kulttuuritausta ja yhteiset piirteet
• pyhien kirjojen asema, merkitys ja tulkinta juutalaisuu-
dessa, kristinuskossa ja islamissa
• Lähi-idän uskontojen vaikutus kulttuuriin ja arkeen Eu-
roopassa
• apostoli Paavalin lähetystyö Jerusalemista Eurooppaan
• ensimmäiset kristilliset synodit
• kristillisen kirkon jakaantuminen
• katolinen kirkko ja protestantismin synty
• Luther ja Pohjoismaat
• vapaat kristilliset suunnat
• uskonnottomuus

2.  Ortodoksisuus maailmassa (UO02) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tietää ortodoksisen kirkon apostolisen perinteen
• tunnistaa kirkon opettajien merkityksen kirkon perin-
teessä
• tuntee ortodoksisuuden keskeiset opilliset painotukset ja 
eettisen ajattelun perustan
• osaa tarkastella ortodoksisen kirkon merkitystä yksilölli-
sestä ja yhteisöllisestä näkökulmasta
• perehtyy ortodoksisuuden ja sen käytänteiden erityis-
piirteisiin 
• tuntee askeesin ja luostarilaitoksen syntyyn vaikuttaneet 
historialliset tekijät
• tuntee ortodoksisia paikalliskirkkoja ja idän kirkon eri 
suuntauksia
• ymmärtää ortodoksisen kirkon hallintorakenteen kehit-
tymistä ja nykyistä toimintaa 
• perehtyy Suomen ortodoksisen kirkon tunnuspiirteisiin
• tutustuu kirkkojen välisiin yhteyksiin. 

Keskeiset sisällöt 
• kristillisen kirkon laajeneminen
• patriarkaatit ja paikalliskirkot
• orientaaliset kirkot
• askeesin ja luostarilaitoksen synty ja niiden yhteiskun-
nallinen merkitys
• ortodoksinen oppi, etiikka ja antropologia synodien ja 
kirkon suurien opettajien kautta
• ihmisen elämänkaari ja ortodoksisuus
• ortodoksinen tapakulttuuri
• Itä-Euroopan ortodoksisuus ja uusortodoksinen maail-
ma
• Suomen ortodoksinen kirkko ennen ja nyt
• ekumenia ja uskontojen välinen vuorovaikutus
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Elämänkatsomustieto

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

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustel-
len 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 elämänkatso-
muksensa rakentamiseen
• hallitsee keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa so-
veltaa 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 oppi-
malla reflektoimaan omaa ja muiden ajattelua ja toimintaa 
• kunnioittaa ja osaa perustella periaatteita ja käytäntöjä, 
jotka edistävät ihmisoikeuksia, kulttuurien välistä myönteis-
tä kohtaamista, yhteiskunnallista ja globaalia oikeudenmu-
kaisuutta sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Arviointi

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä 
tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja 
taitavasti että hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrys-

tään. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, 
mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset 
hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja sys-
temaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arvioin-
ti- ja ilmaisutavoissa arvostetaan eri näkökulmien ja vaihtoeh-
toisten 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 kehittä-
miseen. Elämänkatsomustiedossa korostuvat erilaiset katsomuk-
selliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot, 
ja kurssien arvioinnissa ne otetaan monipuolisesti huomioon. 

Pakolliset kurssit 

1.  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET01)

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia 
käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa 
eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtö-
kohtia
• 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 usko-
muksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
• osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkat-
somuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tie-
teellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

Keskeiset sisällöt
• maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkat-
somuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema 
omassa elämänkatsomuksessa
• erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaare-
ja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä 
niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden 
tarjoamin välinein
• tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän 
todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääris-
tymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
• koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdete-
ollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen 
vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan 
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elämänkatsomukseen
• median ja muiden informaation lähteiden toimintalo-
giikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen 
ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilai-
sista näkökulmista

2.  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET02)

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 sovel-
taa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja 
keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin
• ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, 
tuntee keskeisimmät ilmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa 
ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskon-
non- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
• tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa 
eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatso-
muksellisia perusteita
• kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatso-
mustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksi-
aan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukai-
sesti 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, vanhenemi-
nen ja kuolema
• identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: 
yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, peri-
män ja ympäristön merkitys 
• ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmis-
oikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 
julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoi-
keussopimus
• erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmis-
ten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä

Syventävät kurssit 

3.  Yksilö ja yhteisö (ET03)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja 
omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myöntei-
sen 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 yhteiskunnalli-
seen osallistumiseen
• ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskon-
non- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demo-
kratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeuden-
mukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen 
lähtökohtia ja periaatteita
• osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita 
sekä kasvattaa yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivi-
suuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuk-
sina 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 to-
siasiat, 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 kriitti-
nen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suuren-
nuslaseina ja toiminnan motivoijina
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4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle 
elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kult-
tuurisen identiteetin rakentamisessa 
• osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muo-
dostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun 
kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanava-
pauden vastuullisesta käytöstä
• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuva-
na ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset 
vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökult-
tuurit 
• ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa kes-
kenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia 
vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, 
kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkai-
sut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen mo-
ninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen 
kohtelun. 

Keskeiset sisällöt
• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut 
ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimilli-
senä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä 
ja suhteesta toisiinsa
• kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuu-
rinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmanku-
vaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintö-
ohjelma
• suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen 
rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suoma-
laiset vähemmistökulttuurit
• kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä mo-
nokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja 
globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset
• etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioi-
tuksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri 
kulttuureissa 

5.  Katsomusten maailma (ET05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia 
uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja 

verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämän-
katsomukseensa
• 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 uskonnotto-
muuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittä-
miseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja
• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa 
pohtia ja analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestel-
miin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, liit-
tyviä 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 monimuotoi-
suutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan erityises-
ti suomalaisesta näkökulmasta. 

Keskeiset sisällöt  
• katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja 
uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittä-
minen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
• uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsittei-
tä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
• uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin huma-
nismin maailmankatsomukselliset perusteet
• kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin 
muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten jär-
jestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys 
ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde 
yhteiskuntaan 
• tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten 
järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten us-
kontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, 
politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen 
uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus 
(ET06)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta 
historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittä-
viä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää
• ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontin-
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gentin ja rakentuneen luonteen
• osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjes-
telmien, valistuksen ja tieteellis-teknologisen vallankumo-
uksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja 
oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle
• hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja 
sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen 
muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kult-
tuurissa tapahtuviin muutoksiin
• osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia 
kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy 
osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta kos-
kevaan keskusteluun. 

Keskeiset sisällöt
• ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli 
inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
• suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten jär-
jestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen 
kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
• ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomuk-
selliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset 
ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ym-
päristönsä ja itsensä muokkaajana
• Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja  dystopioihin, 
ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen ke-
hitykseen
• tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhuma-
nismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa

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 tur-
vallisuuteen 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 näkökulmas-
ta. 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 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 merki-
tyksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutus-
mekanismien ja seurausten selittämisessä 
• osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turval-
lisuutta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja 
hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden 
suojaamiseen liittyviä toimintatapoja  
•  perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetel-
miin, 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 mui-
den yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanter-
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veyteen, väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon 
rakenteisiin ja ihmisten terveyskäyttäytymiseen. 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu terveystiedon tavoitteiden saavuttami-
seen 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 erilai-
siin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnissa otetaan huomioon 
opiskelijan toiminnallisten taitojen kehittyminen. Oppimispro-
sessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa ke-
hittämään terveyttä ja sairautta koskevaa eettisestä arvopohdin-
taa ja taitoja perustella terveysvalintoja sekä arvioida yhteisössä 
tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Kurssin arvosa-
na perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön terveysosaa-
misen eri osa-alueilla. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, 
asenteisiin, terveyskäyttäytymiseen tai muihin henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin.  

Terveystiedon aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä 
Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä -aihekokonaisuu-
den tavoitteena on kasvattaa opiskelijoita osallistuviksi, vastuuta 
kantaviksi ja kriittisiksi kansalaisiksi. Terveystiedossa tämä ai-
hekokonaisuus näkyy pakollisella kurssilla keskeisten terveys- ja 
sosiaalihuollon palveluiden tuntemisena sekä terveyden ylläpi-
toon liittyvässä vastuullisuudessa ja arvopohdinnassa. Opiskelija 
tunnistaa omia terveystaipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiin-
nostuksen kohteitaan sekä osaa tehdä arjen valintansa harkiten 
kokonaisvaltaista terveyttä. 

Hyvinvointi ja turvallisuus 
Hyvinvointi ja turvallisuus ovat keskeisiä sisältöalueita terveys-
tiedon oppimäärän pakollisissa että syventävissä ja soveltavissa 
kursseissa. Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden 
tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää oman ja yhteisönsä 
hyvinvoinnin perusedellytykset. Erityisesti pakollisella kurssilla 
keskitytään fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimin-
takykyyn vaikuttaviin tekijöihin; syventävillä kursseilla näissä 
asioissa painottuu yhteisöllisyyden näkökulma.

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 
Kestävän elämäntavan ja globaalin vastuun päämääränä on kan-
nustaa opiskelijoita maailmalaajuiseen vastuuseen. Terveystie-
dossa terveyttä ylläpitävään elämäntapaan pyritään hankkimalla 
mm. tietoa tartunta- ja kansantautien ehkäisyn merkityksestä 

yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Mielenterveys ja ihmis-
suhteet- ja seksuaaliterveys -sisältöalueet sisältävät vanhemmuu-
teen ja perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyviä kestävän 
elämäntavan aineksia. Myös ympäristöterveyden sisältöaiheissa 
käsitellään yksilön vaikutusta ja vastuuta kestävään kehitykseen 
maailmanlaajuisesti. 

Teknologia ja yhteiskunta
Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuuden lähtökohtana on 
ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä 
työ- ja vapaa-aikana. Terveystiedossa kiinnitetään erityistä huo-
miota ihmisen perustarpeiden näkökulmasta välttämättömän ja 
ei-välttämättömän teknologian erottamiseen.

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys-aihekokonaisuus tulee 
esiin kursseilla eri maiden terveyserojen syntyyn vaikuttavia 
tekijöitä tutkittaessa sekä globaaleissa terveyskysymyksissä.

Monilukutaito ja mediat
Monilukutaito ja mediat -aihekokonaisuus toteutuu erityisesti 
terveystiedon vuorovaikutukseen pohjautuvissa kurssin työta-
voissa.  Terveystiedon jokaisella kurssilla opiskelija harjaantuu 
mediakriittisyyteen (esim. terveysmainonta) sekä oppii käyttä-
mään medioita järkevästi itseilmaisussa sekä vuorovaikutuksessa 
muiden ryhmäläisten kanssa. 

Pakollinen kurssi 

1. Terveyden perusteet (TE01)

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opit-
tua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan 
terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhtei-
söissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaami-
sen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankoh-
taisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.   

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

•  syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikut-
tavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merki-
tystä 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 
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terveysnäkökulmasta  
•  tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terve-
ystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutki-
mus- ja kokemustiedon näkökulmasta  
•  soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toiminta-
tapoja 
•  tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien mer-
kityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii nii-
den ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn 
vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa. 

Keskeiset sisällöt 
•  fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- 
ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhal-
linta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi   
•  omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitoval-
miudet 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 

Syventävät kurssit 

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE02)   

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 vaiku-
tuksia terveyteen ja toimintakykyyn.  

Tavoitteet   
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija    

•  hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien 
tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonno-
nympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimin-
takykyyn 
•  tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapah-
tumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymi-
sen 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 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 ympäris-
tön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveys-
vaikutukset 
•  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 mer-
kitys ja kriittinen tulkinta 

3. Terveyttä tutkimassa (TE03) 

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja saira-
uksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden 
haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan 
valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja 
arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalai-
sena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden 
kriittiseen arviointiin ja pohditaan 
tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edis-
tämisessä lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti.  

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhtei-
den, 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 
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•  perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin ter-
veyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidos-
sa 
•  osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä ky-
symyksiä 
•  tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja nii-
den parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden 
edistämisessä.  

Keskeiset sisällöt  
•  yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun 
yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskä-
sitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön 
terveyteen 
•  terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet 
väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelu-
jen toimijat 
•  terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maa-
ilmalla, terveyserojen kaventaminen 
•  terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen 
•  keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oi-
keudelliset kysymykset, potilaan oikeudet 
•  globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen 

Soveltavat kurssit 

4. Kertauskurssi (TE04) (0,5 ov) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:
•  motivoituu ja innostuu itse panostamaan terveystie¬don 
yo-ainereaalikoetta varten
•  harjaantuu vastaamistaidossaan 
•  oppiaineen hallinta, kokoaminen ja jäsentyminen selkiy-
tyvät
•  itseluottamus kasvaa

 
Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 

•  aktiivinen tuntiosaaminen 10 x 70 min 
•  kurssikokeiden suorittaminen 

5. Terveystieteen, liikuntalääketieteen ja valmennusopin sovelluk-
sia (TE05)

Vuorovuosittain sisältö a. tai b.

5. a) 
Kurssilla käsitellään terveystieteen, liikuntalääketieteen ja 
urheiluvalmennuksen uusimpia sovellutuksia. Kurssin sisältö 
rakentuu opiskelijoiden valintojen ja kiinnostuksen kohtei¬den 

mukaan eri aihepiirejä käsittelevistä kokonaisuuksista. Mukana 
on teoriaopintoja, käytännön harjoituksia, demonst¬raatioita 
sekä mahdollisia vierailukäyntejä. Kurssilla käydään läpi 5-6 
aihekokonaisuutta seuraavista aihealueista: 

•  Terveysliikkujan ja urheilijan ravitsemus 
•  Lihashuolto- ja urheiluvammat, tyyppivammat eri lajeis-
sa, äkilliset ja rasitusperäiset
•  Lihastasapaino ja ryhti 
•  Hermo-lihasjärjestelmän rakenne ja toiminta 
•  Terveysteknologian hyödyntäminen eri ominaisuuksien 
mittaamisessa ja arvioinnissa 
•  Ihminen poikkeusoloissa, korkeanpaikan harjoittelu ym. 
•  Palautuminen, rentoutus ja ylikuntotila, superkompen-
saatio 
•  Hiilihydraatti tankkaus, glykogeenin lataaminen
•  Infektiot, allergiat ja astma urheilussa
•  Fyysisen suorituskyvyn muutokset iän myötä
•  Lasten kasvu, kehitys ja urheilu
•  Väsymysilmiö
•  Sykkeen käyttö harjoituskuormituksen ja palautumisen 
arvioinnissa
•  Teippausdemo

Kurssi soveltuu hyvin jatko-opintokelpoisuuden vahvistamiseen 
valmennus-, terveys- ja liikunta-alalle aikoville. (Terveys- ja 
liikuntatieteet, fysioterapia, liikuntalääketiede)
 
5 b) Fyysisen valmennuksen perusteet ja menetelmät

•  Voiman, nopeuden ja kestävyyden harjoittaminen teo-
riassa ja käytännön harjoittein.
•  Liikuntafysiologian perusteisiin, ja liikuntakoneiston 
anatomiaan tutustuminen.
•  Hermolihas-järjestelmän rakenne ja toiminta.
•  Lihashuollon periaatteet ja käytännön toimet.
•  Kurssi antaa syventävää tietoa elimistön kehittämisestä, 
kuormittamisesta ja harjoittamisesta.
•  Tutustutaan eri fyysisten ominaisuuksien harjoittelun 
periaatteisiin ja testaukseen teoriassa ja käytännössä.
•  Kurssi soveltuu johdannoksi erityisesti valmennus- ja 
terveysalalle aikoville (Liikuntalääketiede, liikuntabiologia, 
fysioterapian opinnot)

6. Minä ja stressinhallinta  (TE06)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan vahvuuksien ja heikko¬uk-
sien tunnistaminen osana itseään sekä kehittää opiskelijan kykyä 
sietää kuormitusta. Perehdytään teoriassa stressiä ja uupumusta 
aiheuttaviin tekijöihin, ennaltaehkäisyyn ja kei¬noihin vapautua 
liiallisesta stressistä. Tutustutaan erilaisiin rentoutus- ja itsesug-
gestiomenetelmiin sekä harjoitellaan niitä käytännössä. 
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Liikunta      

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sel-
laisia 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 vä-
hentämiseen. 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 elämänta-
paa, 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 tarjoa-
mat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen osalta 
tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryh-
miä muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen 
turvallisuus. Opiskelijat osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja 
ottavat vastuuta omasta ja ryhmän toiminnasta. Liikuntatekno-
logian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden saavuttamis-
ta. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden 
yksilöllisiä lähtökohtia ja kehitystarpeita.  

Opetuksen tavoitteet 

Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja 
psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikku-
maan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä 
aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään.  

Fyysisen toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia sovelta-
maan liikunnallisia perustaitoja ja -tietoja erilaisissa liikuntateh-
tävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri olosuh-
teissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan 
fyysisiä ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja 
nopeus). Liikunnanopetuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimin-
takyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen 
työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toi-
sia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omas-
ta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii 
auttamaan ja avustamaan muita liikuntatunneilla.    

Liikunnan aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä 

Liikunnan kursseilla opiskelija kantaa vastuuta itsestään ja pitää 
huolta myös muista oppien samalla sosiaalisia taitoja. Tunneilla 
korostuvat itsenäinen ja aktiivinen toiminta yksilö-ja ryhmä-
työskentelyssä. Opiskelija noudattaa liikunnassa sovittuja sään-
töjä, osallistuu kurssien yhteissuunnitteluun sekä harjaantuu 
suunnittelemaan omaa toimintaansa tunnistaen samalla omia 
taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. 
Liikuntatuntien aikana tehdään yhteistyötä eri urheiluseurojen 
kanssa. Opiskelija rohkaistuu kurssien eri tempausten ja koulun 
juhlien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hyvinvointi ja turvallisuus 
Aihekokonaisuus tulee esille liikunnan kaikilla kursseilla. Perus-
lähtökohtana on kasvattaa opiskelijoita omaksumaan elinikäinen 
liikunnallinen elämäntapa. Liikunnanopetuksessa korostetaan 
oikeudenmukaisuutta, ryhmän jäsenten keskinäistä tukemista 
sekä ohjaamista hyviin tapoihin ja reilun pelin ymmärtämiseen. 
Liikunnan myönteisten kokemusten kautta opiskelija jaksaa 
myös muussa lukiotyössä paremmin. Liikunnanohjauksessa 
painotetaan psyykkistä, fyysistä, sosiaalista ja kulttuurista hyvin-
vointia ymmärtäen inhimillisen moninaisuuden. 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 
Liikunnanopetuksessa painotetaan luonnossa liikkumisen 
arvoja, luonnon kunnioittamista liikuntaa harrastettaessa sekä 
hyötyliikunnan osuutta ja luontoa saastuttamattomien kulkuvä-
lineiden käytön merkitystä. Liikunnan opetuksessa kiinnitetään 
huomiota myös vuodenaikojen kiertoon. 

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 
Liikunnan avulla syvennetään opiskelijoiden tietoja ja taitoja eri 
liikuntalajeissa sekä opetetaan ymmärtämään niiden merkitystä 
eri maiden liikuntakulttuureissa. Eri liikuntalajien avulla vahvis-
tetaan opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä ja kulttuuri-
en tuntemusta. 

Monilukutaito ja mediat  
Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään kriittisesti eri viestintävä-
lineistä saatavaa liikuntaan liittyvää tietoa.

Teknologia ja yhteiskunta
Liikunnan kursseilla pyritään hyödyntämään liikuntatekno-
logiaa mahdollisuuksien mukaan. Liikunnan avulla pyritään 
vähentämään teknologistuvan yhteiskunnan mukanaan tuomia 
haittavaikutuksia ohjaamalla opiskelijoita oikeisiin suoritusta-
poihin ja hyötyliikunnan pariin. 

Arviointi 

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palau-
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tetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opis-
kelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan 
arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että sosiaalisen 
ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavut-
tamisesta. 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 liikun-
tataitoja ja -tietoja sekä annetaan mahdollisuus tutustua moni-
puolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Opetus tukee 
opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikun-
nan harrastamiseen ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.  

1. Energiaa liikunnasta (LI01)
 
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden 
ja toimintakyvyn terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. 
Opiskelija harjaantuu liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmai-
sussaan 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. 

Keskeisiin sisältöihin voi sisältyä
• fyysisen kunnon harjoittelu, oman fyysisen kunnon mit-
taaminen ja arviointi 
• lihashuolto ja rentoutus 
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
• tanssi eri muodoissaan 
• kesäliikunta 
• uinti ja vesipelastus 
• yleisurheilu 
• suunnistus ja luontoliikunta
• liikuntaläksyt

2. Aktiivinen elämäntapa (LI02)  

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen 
elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen 

aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtä-
mään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, terveyttä 
ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen 
valinnoista ja pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.  
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien ar-
viointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittava liikun-
ta, 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.  

Keskeisiin sisältöihin voi sisältyä 
• fyysisen kunnon harjoittelu, lihashuolto ja rentoutus
• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit 
• voimistelu eri muodoissaan 
• tanssi eri muodoissaan 
• talviliikunta 
• kuntouinti ja vesiliikunta 
• luontoliikunta
• liikuntaläksyt

Syventävät kurssit 

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ter-
veyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja 
yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta 
kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja yhteisöllisyy-
destä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä 
opiskelijaryhmän kanssa.    

3. Terveyttä liikkuen (LI03) 

Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liit-
tyviä taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen 
liikunnan edistäminen sekä fyysisten ominaisuuksien seuraami-
nen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman suunnit-
telua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdolli-
suuksien mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen.  

4. Yhdessä liikkuen (LI04) 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-
alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiske-
lijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu 
opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja yh-
teistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava 
liikunta, kuten vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluontei-
nen kokonaisuus.  
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5. Hyvinvointia liikkuen (LI05) 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-
alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan 
jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksel-
listen liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset liikuntatehtävät 
mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehol-
lisen ilmaisun kokemuksia.  

Soveltavat kurssit 

6. Liikunnan preppauskurssi (LI06)

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijaa eri liikunta-alo-
jen pää¬sykoevaatimuksiin (liikuntatieteellinen, urheiluopistot, 
poliisikoulu, armeijan erikoisjoukot). Kurssilla käydään läpi 
pääsykokeiden fyysisiä ja motorisia testiosioita sekä kohenne-
taan kuntoa esim. armeijan alokasaikaa silmällä pitäen. Kurs-
si soveltuu monipuolisesti eri alojen jatko-opintovalmiuksin 
parantamiseen.

7. Vaelluskurssi (LI07)

Kurssin tavoitteena on tutustua omakohtaisesti suomalaiseen 
luontoon. Kurssilla opetellaan toimimaan ja selviytymään itse-
näisesti erilaisissa maasto-olosuhteissa. Vaelluskurssi koostuu 
teoriaosuudesta ja maasto-osuudesta (retki tai vaellus). Maas-
to-osuus toteutetaan opettajan ja kurssilaisten yhdessä valitse-
malla alueella 2-4-päiväisenä vaelluksena. Kurssille osallistumi-
nen edellyttää omaa rahoitusta maasto-osuuden toteuttamisessa, 
varusteiden ja ruokatavaroiden hankinnassa.
 
Keskeiset sisällöt

•         suunnistuksen perusteet ja maastossa liikkuminen 
•         varusteet, varustehuolto ja varusteiden merkitys 
•         ruuan valmistus maasto-olosuhteissa 
•         jokamiehenoikeudet 
•         toiminta hätätilanteessa ja ensiaputaidot
•         luonnontuntemus

8. Palloilukurssi (LI08)

Kurssin tavoitteena on teknisen, taktisen palloilutiedon/ taidon 
lisääminen sekä virkistävä yhdessä pelaaminen. Tutustutaan eri 
palloilulajeihin mm. perinteisiin ulko- ja sisäjoukkue-, maila- 
sekä harvinaisempiin joukkuepe¬leihin opiskelijoiden valinto-
jen mukaan. 

9. Tanssi- ja ilmaisuliikunta-kurssi (LI09)

Kurssin tavoitteena on opiskelijan tanssitaidon, rytmitajun ja 
improvisaation monipuolinen kehittäminen. Tutustutaan eri 
tanssisuuntauksiin opiskelijoiden valintojen mukaan. Kurs¬silla 
käytetään mahdollisuuksien mukaan eri tanssialan asiantuntijoi-
ta sekä toteutetaan pienryhmätuotoksena oma tanssi.

10. Liikuntataitojen harjoittelun, ohjauksen ja valmennuksen 
perusteet (LI10) 

Kurssi johdattaa liikuntataitojen oppimisen ja valmentamisen 
perusteisiin. 
Taitojen oppimiseen perehdytään käytännön malliharjoitteiden 
kautta, teoriaa unohtamatta.

Aihe-alueina ovat:
Taidon osatekijät ja oppimisen eri vaiheet; kehittelyn periaat-
teet; oppimisvaikeudet ja virheiden korjaaminen; kypsymisen ja 
oppisen ero; lahjakkuuden tunnistaminen; nuoren urheilijan ura 
ja herkkyyskaudet sekä oppimisympäristön merkitys. 

Tavoitteena on yhden onnistuneen taitoharjoituskerran suunnit-
telu ja vetäminen ryhmälle. 
Kurssi antaa hyvän pohjan niin omien taitojen kehittämisestä 
kuin yleisemmin taitovalmennuksesta kiinnostuneille. 

11. Strength, power and speed -voimaurheilukurssi (LI11)

Kurssilla perehdytään monipuolisesti eri voima- ja nopeuso-
minaisuuksien harjoittamiseen. Tutustutaan maksimi-, kesto-, 
nopeus- ja kontrastivoiman harjoittamiseen. Lisäksi on kunto-
palloharjoitteita, nopeus- ja hyppelyharjoittelua kimmoisuuden 
kehittämiseksi. Käydään läpi oikeat nostotekniikat ja loikka-
harjoitteiden suoritustavat. Toiminnallisia voimaharjoitteita 
on salissa ja ulkona. Tutustutaan myös voimaominaisuuksien 
arviointiin  testaamiseen. Kurssi soveltuu erityisesti koko kehon 
monipuolisesta voimaharjoittelusta kiinnostuneille omasta lajis-
ta riippumatta. Kuntosalimaksu.
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Musiikki 

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki 
on olennainen osa kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikin-
opetus tähtää siihen, että opiskelija tiedostaa musiikkisuhteensa 
ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde vahvistaa itsetun-
temusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. 
Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin mo-
nenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu 
tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia 
mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opiskelijan mu-
siikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen 
ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. 

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmai-
seminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemukset. Mu-
siikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot 
kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä mu-
sisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa 
sosiaalisia ja kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, 
kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että 
opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muu-
hun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa ote-
taan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuk-
sen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan 
jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä.

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja 
vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se on merkittävä osa lukion juhlia ja 
muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman ja muiden 
kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien mo-
nimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä 
vuorovaikutusta. Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen 
työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian 
hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjon-
nan kriittiseen tarkasteluun. 

Opetuksen tavoitteet 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

Musiikin merkitys ja hyvinvointi
• tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttä-
mään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen
• oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista 

Musiikillinen osaaminen
• oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soit-
taen ja säveltäen 

• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuule-
maansa, 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
• 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 opis-
kelijan musiikillisen osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen 
syventymistä. Oppimisprosessin aikana opiskelijat saavat ja an-
tavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa arvioimaan 
ja edistämään omaa oppimistaan. 

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arvi-
ointi kohdistuu koko musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle 
asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan 
huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan osaami-
nen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa 
arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen 
musikaalisuuttaan.

Pakolliset kurssit

1.  Musiikki ja minä (MU01) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toi-
mia musiikin alueella. Osallistumalla musiikilliseen toimintaan 
hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää omaa osaamistaan 
ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä 
ja kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuh-
teen kautta opiskelija ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä 
ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Kurssilla tutustutaan 
opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimin-
taan.
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Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikilli-
sen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla syvennetään musii-
kin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin 
avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja 
perehtyy kuulonhuoltoon.

2.  Moniääninen Suomi (MU02) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suoma-
laista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. 
Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuu-
reja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii ymmärtämään 
niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin 
toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset mu-
siikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikki-
maailmaa. 

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti mu-
sisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään huomiota 
oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaito-
jen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikin-
lajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. 

Syventävät kurssit

3.  Ovet auki musiikille (MU03)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen 
uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ym-
märtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän tarkastelee eri 
musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilai-
suutta ja oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri mää-
rittelee itse oman käsityksensä musiikista. Kurssilla tutustutaan 
syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. 
Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja 
käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 

4.  Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyt-
töön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monime-
diaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. 
Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen 
ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi 
elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäris-
töissä muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa 
painottuu pyrkimys kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin 
vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla olemassa olevaa materi-
aalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös taitei-

denvälisenä tai monialaisena projektina.

Soveltavat kurssit

5. Soitetaan yhdessä (MU05) viilaa tekstiä

Tämä kurssi on tarkoitettu myös musiikkiopiston opintojaan 
hyväksi luetuksi hakeville. 
Nuotinlukutaito on eduksi. Musisoitavat kappaleet määräytyvät 
kokoonpanon ja opiskelijoiden taitojen mukaan. Kurssi toteute-
taan kolmannen ja osittain kuudennen jakson aikana. Opiske-
lijalla henkilökohtainen päiväkirja, johon kerätään suorituksia 
osallistumalla koulun musiikkielämään.
Kurssi voi olla laajempi kuin 1 opintoviikko.

6. Kitarasoiton kurssi (MU06) viilaa tekstiä

Kurssilla opetellaan kitaralla soittamisen, säestämisen ja yhteis-
soiton alkeet sekä musisoidaan erityylisiä kappaleita. Aikaisem-
paa soittotaitoa tai nuottien tuntemista ei edellytetä. Kurssilla 
harjoitellaan erilaisia soittotapoja: sorminäppäilyä, plektralla 
soittamista, asteikkoja, soolosoittamisen alkeet. Kitaraklassikoi-
den soittamista. Verkko-oppimisen mahdollisuuksiin tutustu-
mista.
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Kuvataide  

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti mo-
nimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja 
tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova 
ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaisti-
selle taideoppimiselle. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että 
opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 
ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperin-
nön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ym-
märtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat 
taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteetti-
siä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo edellytyksiä kriitti-
sen 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 visuaa-
lisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja 
merkityksiä.  Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityk-
siin. Keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, 
ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita tutkitaan 
rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskeli-
joille merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat 
osallistuvat sisältöjen ja ilmaisun keinojen valintaan. Opetukses-
sa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, 
toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin. 

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskelu-
ympäristöjen monipuoliselle käytölle. Opiskelijoita kannuste-
taan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen kokeilemi-
seen 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 toimi-
joiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion 
toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskeli-
jan lukion jälkeisille opinnoille.

Opetuksen tavoitteet

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kult-
tuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa ja 
globaalissa maailmassa 
• rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuotta-
malla ja tulkitsemalla

• syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan 
kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa 
kehittämällä
• ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuval-
lisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
• syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, 
tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyt-
täen
• harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessin-
omaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön
• ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, 
tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajattelun merki-
tyksen omalle oppimiselle
• käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoi-
minnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 
• soveltaa kuvallisen viestinnän keinoja osallistuessaan ja 
vaikuttaessaan kuvien avulla
• tulkitsee kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria 
erilaisia kuvatulkinnan menetelmiä ja käsitteistöjä käyttäen 
• tarkastelee taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merki-
tystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri 
kulttuureissa 
• tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta 
kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkö-
kulmista. 

Arviointi

Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuoro-
vaikutteista ja opiskelijan kuvataiteellista osaamista kehittävää. 
Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista suhdetta kuvataitee-
seen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arvi-
ointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista 
kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan 
opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvi-
oinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertais-
arviointia. Arviointi kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja 
ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, visuaalisen kulttuurin tul-
kintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen arvottamiseen. 
Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvatai-
teellisen osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit 
ja työskentelyn tulokset. Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja 
opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen käyttöön yksin ja 
ryhmässä.
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Pakolliset kurssit

1. Kuvat ja kulttuurit (KU01)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältö-
jä, ilmiöitä, prosesseja ja toimintatapoja 
• käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin kei-
noja kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja 
• tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, 
median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöi-
tä
• tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksi-
lön, 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 globaa-
lissa maailmassa. 

Keskeiset sisällöt
• omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moni-
naisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina
• vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, me-
diassa ja muissa ympäristöissä 
• erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kult-
tuurista
• kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
• kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot
• taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankoh-
taiset ilmiöt 

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU02) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin ku-
viin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan 
syventäen
• tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuu-
risen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta
• käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen 
sisältöjä, prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen 
lähtökohtana
• osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaali-
suutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
• tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun hen-
kilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja 

merkityksiä
• ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä 
ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnalli-
sissa 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 ku-
vastot
• ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot
• luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset 
ilmiöt

Syventävät kurssit

3. Osallisena mediassa (KU03)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin 
kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestin-
nän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamistaan syven-
täen
• tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuu-
den ja kestävän kehityksen kannalta
• käyttää median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja 
ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
• osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta 
ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen
• tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisölli-
siä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä
• ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestin-
nässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden 
suunnittelussa ja tuottamisessa. 

Keskeiset sisällöt 
• mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuripe-
rinnön uudistajina
• median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt 
kuvallisen tuottamisen lähtökohtana
• median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot
• mediaesitysten tulkinnan keinot
• median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset
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4. Taiteen monet maailmat (KU04)

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 ku-
vataidetta kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityk-
sen 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 käyt-
täen
• ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon 
ympäristöissä, omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osal-
listumisessa. 

Keskeiset sisällöt 
• taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen 
moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistaji-
na
• 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

Soveltavat kurssit

5. Nykytaiteen työpaja (KU05)
Kurssin tavoitteena on tutustua nykytaiteeseen; sen taustalla 
vaikuttaviin ilmiöihin ja erilaisiin taidekäsityksiin.  Millaista on 
nykytaiteen ja kulttuurien välinen vuorovaikutus sekä visuaa-
liset alakulttuurit? Tutustutaan taiteiden välisiin projekteihin 
ja siihen, mikä on ajankohtaista visuaalisen taiteen kentällä. 
. Tutustutaan maalaustaiteen materiaaleihin ja tekniikkoihin 
omakohtaisen työskentelyn avulla. Kurssi painottuu opiskelijan 
omaan kuvalliseen luomisprosessiin. Tehdään erilaisia harjoi-
tuksia yksin ja ryhmätyönä. 

6. Kokeileva kuvataide/ muovailu ja rakentelu (KU06)

Kurssin tavoitteena on tutustua monipuolisesti kolmiulotteisen 
työskentelyn perinteisiin menetelmiin, kuvanveistoon ja erilai-

siin materiaaleihin. Pääasiallinen työskentelymateriaali on savi 
ja kipsi. Tutustutaan saven käsin muotoiluun sekä dreijaukseen. 
Opitaan keramiikan pintakäsittelytekniikoita: kuviointi, maalaus 
ja lasittaminen. Kurssilla voidaan tutustua myös kokeileviin tai-
demuotoihin tai poikkeuksellisiin materiaaleihin (esim. kierrä-
tysmateriaalit ja tinavalu).

7. Kokeileva kuvataide/ piirustus ja grafiikka (KU07)

Kurssin tavoitteena on perehtyä erilaisiin piirustus menetelmiin 
ja painotekniikkoihin. Kurssilla käytetään erilaisia papereita 
ja piirustusvälineitä, kuten puuvärikynät, liidut, lyijykynät ja 
erilaiset tussit. Työn edetessä harjoitellaan teoksen ideointia, 
tiedonhakua, suunnittelua ja luonnostelua. Tutustutaan erilaisiin 
grafiikan menetelmiin (mm. kuivaneula, serigrafia, kopiopai-
no). Painetaan kuvia paperille, kankaalle ja muulle materiaalille 
(esim. savelle).

8. Valokuvaus ja video (KU08)

Kurssin tavoitteena on oppia valokuvien vaikuttamiskeinoja 
sekä tutustua valokuvaukseen taidemuotona. Tehdään erilaisia 
harjoituksia sekä oma projekti joko yksin tai ryhmätyönä. Tu-
tustutaan digitaaliseen valokuvaan ja kuvankäsittelyyn. Kurssilla 
täytyy olla oma kamera käytössä. On mahdollista myös keskittyä 
videokuvaukseen ja valokuva-animaatioon.

9. Valintakoetehtäviä (KU09)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia kuvallisen 
alan jatko-opintoihin ja saa tietoa kuvallisen alan ammateista. 
Kurssilla harjoitellaan eri koulujen ennakko-ja valintakoeteh-
täviä.  Oman kuvallisen työskentelyn lisäksi työtapoina ovat 
erilaiset vierailut ja vierailijoiden luennot.
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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-opintoi-
hin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteis-
kunnan jäsenyyttä. 

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kes-
tävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu 
ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustie-
dot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella 
lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautu-
mistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja 
vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, 
vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja 
ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa oh-
jauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, 
urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämänti-
lanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pien-
ryhmissä 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 op-
pimista tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan 
vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa 
siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haas-
teisiin. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä 
ja opintojen sujumista sekä tuetaan nuorta elämänsuunnittelun 
ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin liitty-
vissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuun-
nittelussaan 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 jat-
ko-opintoihin hakeutumisen tukena. 

Opinto-ohjauksen avulla opiskelija saa tietoa opiskelusta 
muissa oppilaitoksissa, lukion jälkeisistä jatko-opiskeluvaihtoeh-
doista, työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiskelijal-
le tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin 

ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen asteen ammatillisten 
oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutus-
tarjontaan. 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 opiskeli-
ja suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että 
hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi 

lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä 
jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien 
päivittämisessä. 

Pakolliset kurssit 

1. Minä opiskelijana (OP01) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

•  tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen raken-
teeseen sekä ylioppilastutkintoon 
•  harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä 
omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittami-
seen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa 
• pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen 
liittyviä kysymyksiä. 

Keskeiset sisällöt 
•  opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen, 
oman oppimisen arviointi 
•  henkilökohtainen opiskelusuunnitelma: lukio-opin-
to- ja ylioppilastutkintosuunnitelma sekä jatko-opinto- ja 
urasuunnitelma 
•  elämänhallintataidot, itsetuntemus ja sen kehittäminen 
•  jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät 
tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 
•  työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaik-
koihin tutustuminen 
•  lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

Toteutus 
•  hajautetusti ensimmäisen lukiovuoden aikana 
•  luokkamuotoinen ja henkilökohtainen ohjaus 

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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•  kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnit-
telu- ja elämänhallintataitojaan 
•  perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellai-
siin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuun-
nittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja 
työelämään siirtymiselle 
•  tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaih-
toehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan 
•  lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemus-
taan. 

Keskeiset sisällöt 
•  jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla 
• työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä 
•  yrittäjyys 
•  työelämä- ja työnhakutaidot 
•  LukioJob 
•  työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen 
•  jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opin-
toihin hakeutuminen 
• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivittäminen 
• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

Toteutus 
•  hajautetusti toisen ja kolmannen lukiovuoden aikana 
•  luokkamuotoinen, pienryhmä- ja henkilökohtainen oh-
jaus 

Soveltavat kurssit 

3. Monia uria - kohti tulevaisuutta (OP03) (1-2ov) 

Tavoitteet 
•  syventää työelämään ja työnhakuun liittyviä taitoja 
•  arvioida itseään työnhakijana ja/tai työntekijänä 
•  syventää itsetuntemusta ja henkilökohtaista urasuunni-
telmaa 
•  pohtii tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja 
•  huomioi kansainvälistymisen mahdollisuudet

 
Toteutus 

•  itsenäisesti lukio-opintojen loppuvaiheessa 

4. Tutor-kurssi (OP04) 

Tavoitteet 
•  kouluttaa opiskelija toimimaan vertaisohjaajana junio-
reille 
•  oppii esittelemään lukio-koulutusta erilaisissa tilaisuuk-

sissa 
•  tutustuu ryhmädynamiikkaan ja erilaisiin ohjaustapoihin 

Toteutus 
•  ensimmäisen lukiovuoden keväällä tutor-koulutus 
•  toisen lukiovuoden aikana tutorina toimiminen 

4. LUE-kurssi (OP03) 

Lue-kurssi on tarkoitettu tukemaan lukio-opintoja. Kurssi on 
suunnattu kaikille lukiolaisille, mutta siitä hyötyvät erityisesti 
ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat.  Kurssi on erityisen tar-
peellinen silloin, kun tarvitaan vinkkejä opiskelutekniikkaan tai 
opiskelijalla on oppimisvaikeuksia.  Kurssilla tehostetaan omaa 
opiskelua ja oppimista syventymällä luku-ja kirjoitusstrategioi-
hin, auttamalla oman oppimistyylin löytämistä sekä vahvista-
malla opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana.
Kurssin aikana opiskelija tekee muun muassa lukemisen, kirjoit-
tamisen, muistamisen ja rentoutumisen harjoituksia.  Kurssin 
aikana arvioidaan opiskelijan mahdollista lukivaikeutta, ja laadi-
taan tarvittaessa lausunto ylioppilastutkintoa varten.
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa, 
kurssitehtävien suorittamista, opiskelupäiväkirjan kirjaamista ja 
yhden kirjan esittelemistä.  Kurssiin ei sisälly koetta, eikä sitä voi 
suorittaa itsenäisesti.  
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Tietotekniikka
Kaikille lukion aloittaneille opiskelijoille pidetään TVT- koko-
naisuus, jonka tavoitteena on antaa perusvalmiudet oman kan-
nettavan tietokoneen hyödyntämiseen opiskelussa hyödyntäen 
koulun tarjoamia mahdollisuuksia ja innostaa opiskelemaan 
Tieto- ja viestintätekniikan taitoja. Opetus järjestetään oppilaan-
ohjauksen yhteydessä.

1. Tekstinkäsittely ja verkkotyöskentely (TT01)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tekstinkäsit-
telyn ja verkkotyöskentelyn tiedolliset ja taidolliset perusval-
miudet, jotka mahdollistavat omien tietoteknisten valmiuksien 
jatkuvan kehittämisen tulevaisuudessa. Kurssi kattaa vähintään 
tietokoneen A-ajokorttitutkinnon Tekstinkäsittely- ja Verkko-
työskentelyosioiden vaatimustasot.
 
2. Taulukkolaskenta ja tietoaineistot (TT02)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että 
hän hallitsee itsenäisesti taulukkolaskennan ja tietokantojen pe-
ruskäytön. Kurssi kattaa vähintään tietokoneen A-ajokorttitut-
kinnon Taulukkolaskenta- ja Tietoaineistot taulukoissa-osioiden 
vaatimustasot. 

3. Yliopistokurssi - Tietokone ja tietoverkot työvälineenä II 
(TT03)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perusteelliset tiedot 
Internetin käytöstä, tekstinkäsittelystä, esitysgrafiikan teosta ja 
WWW-sivujen tuottamisesta. Kurssilla opiskelija saa sellaiset 
tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy halutessaan 
suorittamaan itsenäisesti Jyväskylän yliopiston kurssin Tietoko-
ne ja tietoverkot työvälineenä (3op) (http://appro.mit.jyu.fi/tyo-
valine/). Toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Kurssilla opetellaan tuottamaan rakenteellisesti oikeanlainen 
teksti-, WWW-dokumentti ja esitysgrafiikkaesitys.  Työskente-
lyssä käytetään apuna mm. sähköpostia ja muita Internet-opis-
keluympäristöjä. Kurssi sisältää muun muassa seuraavat osa-
alueet:

• Internetin monipuolinen käyttö, virukset ja tietoturva, 
käyttäytymissäännöt verkossa, yksityisyys ja immateriaalioi-
keuksien alkeet
• Tekstinkäsittely, (oikeat rakenteet, teemat jne). Tekstin-
käsittelyssä käytetään Word 2007 –ohjelmaa
•  Esitysgrafiikan tuottamisessa käytetään PowerPoint 

2007 –ohjelmaa
•  Pakkausohjelmat
• WWW-sivujen tuottamisen perusteet, johdanto XHTML 
/ CSS1 /CSS2.1 –koodaukseen. Sivujen teossa käytetään 
HTML-Kit –ohjelmaa.

Kurssille osallistumisen edellytyksenä hyvä 1: Tietokone ja tieto-
verkot työvälineenä I -kurssin hallinta. 

4. Kuvankäsittely ja esitysgrafiikka (TT04)

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset kuvankäsit-
telyn ja esitysgrafiikan tiedolliset ja taidolliset perusvalmiudet, 
että hän osaa itsenäisesti ottaa kuvia ja tuottaa niistä laadukkaita 
esityksiä. Kurssi kattaa tietokoneen A-ajokorttitutkinnon Ku-
vankäsittely- ja Esitysgrafiikkaosioiden vaatimustasot. 

Kuvankäsittelyssä käytetään Gimp-ohjelmaa. Esitysgrafiikassa 
käytetään PowerPoint- tai vastaavaa ohjelmaa. Lisäksi voidaan 
tutustua erilaisiin mahdollisuuksiin tallentaa ja koostaa kuvia 
internetpalveluihin.
Toivomuksena on, että opiskelijalla on käytettävissä oma kame-
ra.

5. Peliohjelmointi (TT05)

Kurssilla opiskellaan ohjelmoinnin alkeita ja suunnitellaan ja 
tehdään oma 2D tietokonepeli. Kurssilla ei tarvita aikaisempaa 
ohjelmointikokemusta. Käytettävä ohjelmointikieli on C#. Oh-
jelmoinnin lisäksi kurssilla opitaan luonnontieteiden käsitteitä 
kuten massa, voima ja koordinaatisto.

Kurssi sisältää noin 20 tuntia harjoituksia lähiopetuksessa ja 
muu aika käytetään oman pelin ohjelmointiin. Kokemus kuvan-
käsittely- ja äänenmuokkausohjelmista on hyödyksi, mutta ei 
välttämätöntä. Kurssi perustuu Jyväskylän yliopiston pitämään 
nuorten peliohjelmointikurssiin.

6. Robo-puulaaki (TT06)

ROBO-kurssilla opit opettamaan robottia! Pääset tutustumaan 
tekniikan alaan sekä työ- ja koulutusmahdollisuuksiin käytän-
nönläheisellä tavalla. Kurssilla opitaan myös muita hyödyllisiä 
työelämätaitoja kuten projektinhallintaa, raportointia ja vies-
tintää. Kurssi on projektimainen ja se toteutetaan yhteistyössä 
yritysten ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.

Lähiopetusta kurssilla on vähintään 8 h, lisäksi käyt pienryh-
mässä vierailemassa tekniikan alan yrityksessä tai teollisuusyri-
tyksessä. Ryhmällänne on myös välipalavereja lukionne ohjaajan 
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kanssa, joissa käydään läpi ryhmänne robottiprojektin edisty-
mistä. Yrityskäynnillä opit mihin ja miten automaatiota, ohjel-
mointia ja robotiikkaa oikeassa elämässä hyödynnetään. Robotti 
voidaan koota humanoidiksi, koiraksi tai dinoksi. Opetettavien 
liikkeiden teema vaihtuu vuosittain.

Kurssin osallistujat saavat SeAMKilta 4 opintopistettä, jotka 
hyväksi luetaan SeAMK Tekniikan opintoihin, mikäli opiskelija 
pääsee opiskelemaan tekniikan alaa Seinäjoen ammattikorkea-
kouluun.

Etäkurssit

ATK- kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti ilmoittautumalla 
ATK- etäkursseille. Tarkemmat tiedot kurssitarjottimesta.

Teemaopinnot
Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne 
eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmot-
taa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuk-
sia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdolli-
suuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen 
ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkenne-
taan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeis-
ten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodos-
taa niiden pohjalta kokonaisuuksia
• hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innos-
tuu 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 viestintätekno-
logisia taitojaan käytännön toiminnassa 
• työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryh-
män jäsenenä.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea 
tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähtei-
den pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin 
kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä 
sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työsken-
telyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitel-
mallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. 
Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointi-
menetelmiä. 

Syventävät kurssit

1. Monitieteinen ajattelu (TO01)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen 
kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiske-
lijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä 
yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden 
vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. 
Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatte-
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luaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He ana-
lysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja 
käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin 
keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai 
aihekokonaisuudesta.

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO02)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opis-
kelija 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. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa 
tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyö-
hön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useam-
man eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuk-
siin.

3.  Osaaminen arjessa (TO03)

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 osaamis-
ta koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mah-
dollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen 
myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea 
hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mu-
kainen muualla hankittu osaaminen.

Lukiodiplomit
Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin 

kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suori-
tettavat 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 ylioppi-
lastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. 

Lukiodiplomeja on koulutuksen järjestäjän päätöksellä 
mahdollista suorittaa lukiossa yhdessä tai useammassa aineessa 
ja aineryhmässä. Opetushallitus antaa ohjeet kunkin lukiodiplo-
min suorittamisesta. 

Opetuksen tavoitteet

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija
• asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat 
ja tavoitteet
• työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuoro-
vaikutuksessa toisten kanssa
• tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedona-
loille ominaisilla tavoilla
• soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtois-
ta harrastuneisuutta
• valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työ-
tapoja ja ilmaisun keinoja 
• arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskente-
lyä, lopputulosta ja kokonaisuutta.

Arviointi

Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoi-
den ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan lukioaikaisen erityisen 
osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteutta-
ma lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena kurssin päätyttyä. 
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Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta lukiodiplomille 
asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arvioin-
ti 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 kotitalo-
udessa. Kotitalouden lukiodiplomin tavoitteena on vuorovaikut-
teinen toiminta, yhteisöllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen 
jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn ar-
viointi. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitse-
maan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutusproses-
siin. Kotitalouden lukiodiplomi muodostuu lukiodiplomityöstä, 
esseestä ja portfoliosta.

2. Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD2)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön 
lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvatai-
teessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija 
osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista 
osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla moni-
puolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat 
opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hä-
nen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. 
Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskente-
lyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta 
portfoliosta.

3. Käsityön lukiodiplomi (KÄLD3)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön 
lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan käsityös-
sä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehit-
tää osaamistaan laadukkaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa 
suunnittelussa, valmistuksessa sekä osaamisen arvioinnissa. 
Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan teh-
tävään, ideaan ja suunnittelu- ja valmistusprosessiin sekä niiden 
itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuot-
teesta tai käsityöteoksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistuspro-
sessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta.

4. Liikunnan lukiodiplomi (LILD4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön 
lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikun-
nassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija 
pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään samalla 
kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaa-
mistaan, harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin 
keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen 
tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan lukiodiplomi 
muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaami-
sen, harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muo-
dossa 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 moni-
puolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median välineiden, 
ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi 
edellytetään informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvi-
oinnin ja jäsentelyn taitoa, mediasuhteen pohdintaa ja median 
toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin keskeiset sisällöt 
perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja 
toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesi-
tyksen muodostama kokonaisuus.

6. Musiikin lukiodiplomi (MULD6)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan 
näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä har-
rastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista 
osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin 
taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoa-
malla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja  toi-
minnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai 
ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin 
lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musii-
kin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskeli-
jan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikil-
linen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. 

7. Tanssin lukiodiplomi (TALD7)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön 
lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan tanssis-
sa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja 
kuvata opiskelijan pitkäaikaista tanssin opiskelua lukion aikana. 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen 
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tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. Tanssillisen tehtävän 
opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemäl-
lä 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 lu-
kioaikaisesta 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 liitty-
vä esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodip-
lomi on esityksen ja portfolion muodostama kokonaisuus.

Laaja-alaiset opintokokonaisuudet
Kaupunkisuunnittelu ja arkkitehtuuri GEO05 ja KUV12 (yksi 
kurssi)

Maantieteen ja kuvataiteen integroitu soveltava kurssi, jossa tu-
tustutaan kaupunki- ja maisemasuunnitteluun sekä arkkitehtuu-
riin.  Kurssin suoritusmerkinnän voi valita joko maantieteestä 
tai kuvataiteesta.

Tavoitteet:
• Tutustua monipuolisesti kaupunkisuunnitteluun ja 
kaupungin eri alueiden toteuttamiseen eri näkökulmista: 
kaavoitus, viheralueiden suunnittelu ja toteutus, tieteellinen 
kaupunkitutkimus, meneillään olevat kaupungin rakenteen 
kehittämisprojektit, kuntalaisten vaikuttaminen ja vapaaeh-
toistoiminta (yksilöinä ja ryhminä), yritysten rooli kaupun-
kikuvan muodostumisessa 
• Tutustua paikkatietojärjestelmään suunnittelun välinee-
nä

Sisältö:
• pohjalainen rakennuskulttuuri
• Seinäjoen kaupunkikuvan kehitys
• maankäyttöä ja rakentamista ohjaavat säädökset (YVA, 
kansalaisten osallistuminen)
• kaavoitus
• kaupungin eri toiminnalliset alueet (esim. viher-, asuin- 
ja liikennealueet sekä niiden suunnittelu)
• rakennusten suunnittelu ja arkkitehtuuri

Työtavat:
• vierailut ja vierailijat, jalkaudutaan luokasta tutustumaan 
teemaan liittyviin kohteisiin
• omien suunnitelmien tekeminen
• luentoja 
• ajankohtaisiin kaavoitushankkeisiin tutustuminen

Arviointi: 
Arviointi perustuu tuntityöskentelyyn.

Ikuisuusprojekti

Laajuus: Tähtitiede (Fy 13), Uskonto (Ue 2), Teatteri-ilmaisu (AI 
17, AI 18, AI 19). Yhteensä kokonaisuus käsittää viisi (5) kurssia.

Kokonaisuudessa rakennetaan siltoja näennäisesti vastakkaisten 
maailmankuvien välille. Tähtitieteen ja uskonnon kurssisisällöt 
toimivat materiaalina opiskelijoiden luovalle työskentelylle, josta 
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syntyy näyttämötaidetta. Kokonaisuuden keskeisenä tavoitteena 
ommm….

Todellisuuden kuvia

Laajuus 3 kurssia 
•  AI4 Tekstit ja vaikuttaminen
•  YH6 Median vallassa
•  FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun / FI8 Ajattelun taidot

 
Kenen rakentamaa todellisuutta elät? Millaisen kuvan media 
maailmasta tarjoaa? Ketkä saavat äänensä kuuluville? Todel-
lisuuden kuvia -kokonaisuuden kursseilla tutkitaan median 
luomaa kuvaa todellisuudesta pintaa syvemmältä ja selvitetään, 
miten esimerkiksi juttuja rakennetaan. Vierailuilla tutustutaan 
erilaisiin media-alan ammatteihin ja toimijoihin. 

Monikulttuurisuuskokonaisuus 

Kokonaisuus yhdistää kolme oppiainetta; historian, oppilaanoh-
jauksen ja englannin. Kurssilla tutkitaan monikulttuurisuuskäsi-
tettä eri näkökulmista ja eri ajanjaksoina.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä toisenlaisista kulttuureista 
lähtöisin olevia ihmisiä kohtaan. Samalla myös vahvistuu ym-
märrys oman identiteetin rakennuspuista: miten yhteiset tai 
erilaiset kokemukset ovat vaikuttaneet käsityksiin, uskomuksiin, 
tapoihin ja arvoihin sekä lopulta myös ihmisten ja kokonaisten 
kansojen väliseen vuorovaikutukseen?

Kurssilla käytetään monenlaisia työtapoja. Osa kurssin tehtävistä 
tehdään yksilötyönä ja osa ryhmissä.

Kurssi on tarkoitettu senioreille ja kokonaisuuteen kuuluvat 
HIS6, ENA4 ja OPO4- kurssit. Kurssi toteutetaan lukuvuoden 
2016-2017 kolmannessa jaksossa. 

Kokonaisuuden pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan nu-
meroarvosanoin ja soveltava kurssi suoritusmerkinnällä.

Raha – elämää? 

Laajuus: 2 

Aineet: 
•  Matematiikka (soveltava kurssi pitkään/lyhyeen)                 
•  Yhteiskuntatieto YH8

 
Tajuatko mihin rahat menevät?  Älä sorru typeryyksiin taloudel-
lisissa päätöksissäsi! Jokaisen tulisi hallita ja ymmärtää omaan 

taloudenpitoonsa liittyvät perusasiat. Ota talous haltuun konk-
reettisen toiminnan kautta.
Budjetti – Tulovero – ALV – Korko – Laina -  Sijoitus – Omai-
suus - Hinnat
Kurssilla syvennetään taloustiedon ja talousmatematiikan taitoja 
teoreettisesti ja käytännön elämän sovelluksien avulla. Kansan-
taloustieteen käsitteitä avataan arjen näkökulmasta. Kurssilla 
vieraillaan mm. Suomen Pankissa.
Suositus: Taloustiedon kurssi (YH2) suoritettuna. 

Globaali maailma- globaali vastuu 

YH3 – Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma
KUV3 - Osaaminen mediassa
UE7 - Katsomusten ajankohtaiset kysymykset
TO1 - Monitieteellinen ajattelu
TO2 - Tutkiva työskentely teknologialla 
TO3 - Osaaminen arjessa

Tavoitteet
Opiskelija kehittää ajattelun taitojaan kohti laaja-alaista ja op-
piainerajat ylittävää ymmärrystä. Opiskelija ymmärtää globaa-
leja ongelmia ja ilmiöitä sekä osaa toimia aktiivisena maailman-
kansalaisena. Opiskelija kykenee asettumaan toisen henkilön 
asemaan, tunnistamaan omia asenteitaan sekä tiedostamaan 
oman toimintansa vaikutuksia muihin ihmisiin ja ympäristöön. 
Opintokokonaisuuden taidollisiin tavoitteisiin kuuluu tekemällä 
ja tutkimalla oppiminen ja toiminnallisten opetusmenetelmien 
monipuolinen hyödyntäminen. Opintokokonaisuuden aikana 
opiskelija kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa.  
Vapaaehtoistoiminnan kautta opiskelija oppii ymmärtämään 
yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvit-
tavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. 

Sisällöt
Ekologinen kestävä kehitys

• yhteinen planeetta: ilmastonmuutos, metsien ja merien 
tuhoutuminen, maaperän köyhtyminen, biodiversiteetti
• väestö ja kaupungistuminen
• taloudellisten painopisteiden muuttuminen ekologisten 
muutosten vuoksi globaalisti, Euroopassa ja Suomessa
• ihmisen suhde luontoon: luontokäsitykset ja eläintenoi-
keudet
• ympäristö ja terveys

Taloudellinen kestävä kehitys
• varallisuuden epätasainen jakaantuminen ja niukkuus
• luonnonvarat, energiantuotanto, ravinnontuotanto
• globaali talous ja kuluttaminen
• mainonta ja kulutustottumukset
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• köyhyys ja varallisuuden jakautuminen
• terveyden merkitys tuottavuudelle
• kansainvälinen rikollisuus: huumeet, aseet, ihmiskauppa

  
Sosiaalinen kestävä kehitys

• perusoikeudet, ihmisoikeudet, arvot
• kansalaisuus 
• uskontodialogi ja globaalietiikka
• sukupuolten tasa-arvo
• lisääntymis- ja seksuaaliterveys
• media oman identiteetin muokkaajana

  
Yhteistyö 

• kulttuuripiirit 
• uskonnon yhteiskunnallinen ulottuvuus
• kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka
• turvallisuuspolitiikka ja uhat
• kansainvälinen yhteistyö ja kansainvälisen ymmärryksen 
edistäminen, organisaatiot (EU, YK)
• pakolaisuus ja maahanmuutto
• rauhantyö, kriisit ja sota
• ennakkoluulot ja rasismi

Arviointi
YH3 ja KUV3 arvioidaan numeroin 4-10
UE7 ja TO 1-3 arvioidaan S = suoritettu / H = hylätty
Kokonaisuuden arvioinnissa käytetään erilaisia arviointime-
netelmiä. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös 
vuorovaikutus-ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. 
Opiskelijat arvioivat oppimistaan itsearvioinnin ja vertaisarvi-
oinnin avulla. 

ENGEES-STUDIES
Engees-studies is a collection of courses taught in English. 

Students apply for a separate Engees-line, which consists of 14 
courses in different subjects that are taught in English . The 
courses are designed to prepare students for both sitting the 
Finnish national exam and taking individual AS Level and A 
Level examinations administered by the UCLES. Students may 
also choose other English courses that aren’t included in the 
Engees-line. 

The English examinations should be considered as an addi-
tion to the national matriculation examination even though AS 
level, and especially A level examinations, are widely recognised 
by colleges and universities home and abroad.

The AICE Diploma
The AICE (The Advanced International Certificate of Edu-

cation) Diploma is a group certificate which requires the study 
of subjects drawn from three curriculum areas: Mathematics 
and Science; Languages; Arts and Humanities. It is awarded by 
the UCLES (University of Cambridge Local Examination Syn-
dicate). In order to obtain the AICE Diploma a student must 
earn six full credits. One full credit is achieved by taking an AS 
level examination, and an A level examination equals to two 
full credits. Each full credit represents approximately 216 hours 
of guided learning. It is also possible to take separate AS and A 
level examinations in different subjects without aiming for the 
Diploma.

The curriculum areas
Students may freely choose which Engees-courses they wish to 
study. They don’t necessarily have to aim for taking an exami-
nation. However, those aiming for the AICE Diploma have to 
distribute their credits to contain at least one subject from each 
group.
GROUP A. Mathematics and Science
Subjects available: Biology, Computing, Mathematics,
Psychology (which can also be considered a group C.
subject)
GROUP B. Languages
Subjects available: English Language, German as a Foreign Lan-
guage, French as a foreign language
GROUP C. Arts and Humanities
Subjects available: Art and Design, Business studies, History, 
Voluntary Work (no examination in this subject)

The recognition of A/AS levels
The General Certificate of Education (Advanced Level) or A 
Level has exactly the same value in admitting students to all 
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universities as its UK equivalent. It is also accepted as an entry 
qualification by universities of the European Union, on a par 
with the Finnish Matriculation Examination, the French Bac-
calaureat, the German Abitur etc. The General Certificate of 
Education (Advanced Subsidiary Level), or AS Level, represents 
the first half of an A Level course but may also be taken as a 
free-standing qualification. AS Levels are accepted in all UK 
universities and carry half the weighting of an A Level. Instituti-
ons outside the UK can be expected to offer half that amount of 
credit for AS Levels.

Examinations and results
The examinations are administered in May/June and November/
December testing sessions each year. A candidate working to-
wards the AICE Diploma may use up to three testing sessions to 
take the equivalent of six full credit examinations as long as they 
are taken within a 13-month period.
The examination papers are prepared by the UCLES. For both 
AS and A Level examinations, candidates are graded on an 
alphabetical scale, A to E, with grade A indicating a top level of 
performance and grade E indicating a minimum passing grade. 
The results for examinations are sent to schools, in the form of 
a Statement of Results, in the middle of August for candidates 
who have taken the examinations in June. The results for the 
November examinations are sent to schools in late January. Cer-
tificates for successful candidates are normally sent to schools 
about six weeks after the issue of results.

Additional information
on the examinations available on the Net: http://www.cie.org.uk/

The contents of the Engees-line
Year 1 (some courses are elective)
ENE1-3 (English), MAE03 Mathematics), BSE1-2 (Business Stu-
dies), TEE1 (Health Education), HIE1 (History), PSE1 (Psycho-
logy), FIE1 (Philosophy), BIE1-2 (Biology), GEE1 (Geography), 
KUE1 (Visual Arts) and FYE1 (Physics), KEE1 (Chemistry).

Year 2 (some courses are elective)
The second academic year includes the following courses: 
ENE4-6, PSE2, BSE3-5, HIE2, GEE2, KUE2, BIE2 OR 3,  AND 
MAE05 you may also elect the globalization project in the sixth 
term.

Curriculum content
All courses will be marked using grades from 4 to 10 unless 
otherwise stated.

English Language and literature
The aims are to encourage:

•  A critical and informed response to writing in a range of 
forms, styles and contexts.
•  The interdependent skills of reading, analysis and com-
munication.
•  Effective and appropriate communication, both oral and 
written.

ENE01 Introduction to studying in English
Emphasis will be laid on managing in an English-speaking clas-
sroom environment and enhancing reading, speaking, writing 
and interactive skills as well as developing students’ sense of 
language.
Classroom work will include studying advanced level texts, oral 
and written exercises. The students are introduced into writing 
longer pieces of text. The course also aims at developing gram-
mar awareness. Specific attention will be paid to tenses, expres-
sing conditionality as well as interrogative, demonstrative and 
personal pronouns.

ENE02 Communicating - improving reading, writing and spea-
king skills I 
Students will continue working with advanced level texts. 
Emphasis will be laid on different styles and registers of the 
English language. 
The course also aims at developing grammar awareness. Speci-
fic attention will be paid to the passive, auxiliaries, it/there and 
word order.

ENE03 Improving reading, writing and speaking skills II
The course will enhance students’ skills in narrative, descriptive 
and imaginative writing. Emphasis will be laid on reading litera-
ry texts. The course also aims at developing grammar awareness. 
Specific attention will be paid to adjectives, adverbs, reported 
speech and relative pronouns.

ENE04 Enhancing reading skills
This course aims at widening students’ awareness of texts and 
providing them with skills to comment on language features. 
Topics covered: current social issues, figures of speech, structure 
and writing for a particular purpose or audience. The course 
also aims at developing grammar awareness. Specific attention 
will be paid to nouns, articles and the infinitive and the ing-
form.

ENE05 Narrative and descriptive writing
The course aims to widen students’ conception of culture in 
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English speaking countries. Students will learn more about nar-
rative, descriptive and imaginative writing. They will produce an 
extensive paper. 
Specific attention will be paid to the following items of gram-
mar: linking words, punctuation, prepositions of place and time, 
prepositional phrases.

ENE06 Discursive and argumentative writing
The course aims to develop writing skills with the emphasis on 
fluency, structure and accuracy.
Topics covered: current issues involving technology and econo-
my.
Specific attention will be paid argumentative writing and to the 
following items of grammar: shortened sentences, phrasal verbs 
and expressions of quantity and numbers.

ENE07 Nature and sustainable development
The course aims to further develop students’ writing and reading 
skills with the emphasis on widening their range of vocabulary 
and improving their command of challenging English structures 
and idiomatic expressions. Students will also be provided with 
tools to sit their Finnish national final exams.
Topics covered: sustainable development.

ENE08 Talkshop
The course aims at improving students’ skills to discuss current 
matters based on the texts that they have studied. They will also 
learn how to debate, give formal speeches and to exploit ap-
propriate strategies while discussing in both formal and infor-
mal environment and with different kind of audiences.
The themes covered include global development trends, current 
affairs and topics related to different world views.

ENE09 AS Level (0,5 credits)
Rehearsing for the AS Level exam.

Art and Design KUE
A course of study in Art and Design should actively seek to de-
velop the following abilities and qualities:

•  the ability to perceive, understand and express concepts 
and feelings;
•  the ability to record from direct observation and perso-
nal experience;
•  the ability to communicate by using appropriate mate-
rials and techniques in a disciplined way;
•  experimentation, innovation and the use of intuition and 
imagination;
•  critical and analytical faculties; the ability to identify, 

research and evaluate problems in a systematic way;
•  confidence, initiative and a sense of adventure and achie-
vement;
•  the acquisition of a relevant working vocabulary;
•  an awareness and appreciation of the interdependence of 
Art & Design and the individual within cultural contexts.

KUE01 Art and picture
The aim is to provide students an awareness of what kind of task 
art and picture has in society to increase their appreciation of 
different kind of visual expression. Art education aims at develo-
ping abilities for creative activity, producing art and understan-
ding various forms of artistic expression.
The contents: researching contemporary phenomena in art and 
picture as well as developing students’ visual expression.

KUE02 The environment and picture
The aim is to develop students’ awareness how the environment 
affects them. The students should learn to value and appreciate 
nature, urban environment and cultural landscape as well as 
recognise their own ways of influencing.
The contents: researching the environment as a starting point 
for artistic expression, studying local environmental issues and 
current themes.

Biology BIE
1. Organic world 

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• be familiar with the characteristics of and the fundamen-
tal conditions for life and know how the phenomena of life 
are studied;
•  understand the meaning of natural diversity at different 
levels of biosystems;
•  understand the continuity, mechanisms and significance 
of evolution;
•  be familiar with the significance of variation, adaptation 
and interspecific relationships to the development of life;
•  be able to analyse the current structure of the biosphere 
and interpret its development;
•  be familiar with the key operating principles of ecosys-
tems.

CORE CONTENTS
• Biology as a science
• properties of and fundamental conditions for life;
• biological sciences and research methods.
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• Manifestations of natural diversity
• diversity of ecosystems and species;
• animal behaviour as a manifestation of diversity;
• genetic diversity.
• Evolution - the development of life
• the origins of life;
• reproductive strategies and evolutionary forces;
• the origins and extinction of species;
• the biosphere today.
• How does nature work?
• interaction between living and lifeless nature;
• structures and functions of ecosystems;
• properties of populations;
• interspecific relationships;
• distribution of organisms and their adaptation to their 
environments.

2. Cells and heredity

OBJECTIVES 
The objectives of the course are for students to

• understand the significance of cells as the basic units of 
life and identify different types of cells and their structures;
• understand the development and significance of cell 
structures and the evolution process as a whole
• command the chemical structures and functions of cells 
and be able to link these to the behaviour of individuals;
• command the processes of cell energy metabolism and 
their significance; 
• be familiar with the structure of genetic information and 
its transfer from cell to cell and from one generation to the 
next;
• know how genes regulate cell functions;
• command the main principles of the laws of inheritance; 
• know how cells are studied and command some experi-
mental working skills.

CORE CONTENTS 
• The cell as a basic unit of life
• how to study cells;
• different types of cells;
• cell structures and functions.
• Cell energy metabolism
• absorption of energy;
• release of energy.
• Regulation of cell functions
• the structure and functions of DNA;
• protein synthesis.
• Cell reproduction
• mitosis and its significance;

• division, growth and differentiation of cells.
• Basics of inheritance
• genes and alleles;
• gametes and their generation in meiosis;
• mechanisms of inheritance.
• Population genetics and the synthetic theory of evolution

3. Environmental ecology

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• command the basics of ecology and understand the effe-
cts of human activity on
• organic nature;
• understand the significance of biodiversity to the future 
of humanity;
• perceive the reasons for and the consequences of envi-
ronmental problems in ecosystems;
• acquaint themselves with Finnish ecosystems and their 
special characteristics and also familiarise themselves with 
human-modified ecosystems;
• be familiar with and be able to assess methods used to 
monitor the state of the
• environment and solve emerging problems;
• know how to plan and implement a small-scale research 
project on the state of the
• environment and present the results;
• develop their environmental literacy, understand their 
responsibility for the state of the environment and know 
how to act in accordance with the principles of sustainable 
development.

CORE CONTENTS
• Ecological research
• consolidation of basic ecological concepts;
• the role of ecological research;
• indicators of environmental quality;
• planning and implementation of one’s own research 
project.
• Biodiversity and its significance
• biodiversity as a natural resource;
• endangerment and protection of species and habitats;
• reduction in biodiversity.
• Ecological environmental problems, reasons for them 
and potential solutions
• problems relating to material cycles;
• local environmental problems.
• Vulnerability of Finnish nature
• boreal forests;
• mires;
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• lakes and streams;
• the Baltic Sea.
• A sustainable future
• ecologically sustainable development and individual 
choices;
• built environments and urban ecology;
• ecologically sustainable production;
• opportunities provided by environmental engineering.

Geography GEE
1. The blue planet 

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• be able to use the basic concepts of physical geography;
• understand the phenomena arising from the planetary 
nature of the globe;
• be able to describe the structures and functions of the 
atmosphere, hydrosphere and lithosphere;
• understand how and why natural landscapes change and 
know how to interpret the structures, origins and develop-
ment of natural landscapes using images and maps;
• understand the zonality of living and lifeless nature on 
the globe;
• know how to apply the physiogeographical information 
that they have acquired both locally and globally.

CORE CONTENTS
• Geographical thinking
• What is geography?
• geography as a natural science;
• geographical knowledge content, research methods and 
the research process;
• changes in the world view and development of the map 
representations.
• The planetary nature of the Earth
• the origins and basic structure of the solar system;
• the Sun and its effects on the globe;
• planetary movements of the Earth and phenomena cau-
sed by these.
• The atmosphere in motion
• the structure and significance of the atmosphere;
• winds and their origins; planetary and regional winds 
and local winds.
• The hydrosphere in motion
• the water cycle in nature;
• the origins and distribution of rain;
• seawater movements and their significance.

• Weather and climate
• the weather and weather forecasting;
• temperature and climatic zones;
• climate change.
• The variable topography of the Earth
• the structure of the Earth;
• endogenous and exogenous events shaping the Earth’s 
surface.
• The Earth’s vegetation zones
• location and description of vegetation zones;
• conditions for and effects of human activity within diffe-
rent vegetation zones.
• Interpretation of natural landscapes using maps and 
images

2. A common world

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• know how to use the concepts of cultural geography and 
to interpret phenomena and structures related to human 
activity, making use of the theories and models of cultural 
geography;
• be familiar with different cultures and be able to assess 
factors that have contributed to their development;
• be able to analyse population trends and settlement cha-
racteristics in different regions of the world and the causes 
and effects of urbanisation;
• be able to assess the effects of opportunities provided by 
natural resources and the environment on human activity in 
different regions and understand the significance of ecologi-
cally and economically sustainable development;
• be familiar with the objectives of regional planning and 
its means to influence;
• be familiar with the different manifestations of differen-
ces in development;
• be able to assess people’s well-being, the state of the 
environment and culturally and socially sustainable deve-
lopment today and in 
• the future in the different regions of the world.

CORE CONTENTS
• The essence and roles of cultural geography
• approaches and perspectives;
• geographical perception and mind-maps;
• perception of places and regional identity.
• Population and settlement
• population trends and population growth;
• regional distribution of settlements, migration trends 
and urbanisation;
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• cultures and cultural changes as well as minority cultu-
res.
• Natural resources
• classification and supply.
• Primary production and the environment
• food production and supply; sustainable agriculture and 
fishery;
• different forms of agriculture;
• forests as a natural resource and sustainable forestry.
• Industry and energy
• raw materials and sources of energy;
• location of industry;
• principles of sustainable industry and energy economy.
• Mobility and interaction
• transport systems;
• tourism and its significance in different regions;
• world trade;
• the phenomenon of regional spread – geographical dif-
fusion.
• The regional structure of human activity
• cores and peripheries;
• land use in rural and urban areas;
• centres and spheres of influence;
• interpretation of cultural landscapes using maps and 
pictures.
• Development control and sustainable development
• regional planning and principles of participatory plan-
ning;
• differences in development on different geographical 
levels;
• international co-operation;
• globalisation.

History HIE
History courses are intended to provide students with the kno-
wledge and skills to understand the features of different histo-
rical periods, the problems of our own age and the processes of 
change; and for the learner to develop an informed view of the 
international world as it is today. History is a creative subject 
developing our sense of identity at individual, national and Eu-
ropean levels. The task of the subject is to help learners develop 
a sense of responsibility when understanding contemporary 
and historical periods, the learner is guided to a greater unders-
tanding of culture and its developmental processes and how to 
approach material with a critical awareness.

AIMS
The aims of the national curriculum courses are that students 

should be able to:
• describe the main lines of Finnish and world history and 
their significant events.
• identify the context of historical trends and see them as 
starting points for new trends
• analyze historical data and evaluate it in the context of a 
variety of viewpoints and interpretations
• develop an appreciation of the value of democracy and 
human rights and become an active and responsible citizen.

HIE 1 Man, Environment, and Culture
This course takes an overview of the interaction between man 
and environment and of the development of cultural environme-
nt from prehistoric time to present day.

Content
• Prehistory – the era of hunting culture: the development 
phases of human; the lifestyle of collectors and hunters
• Agriculture and the changes it made: the division of 
labour and the rise of culture; the cultures of the great river 
valleys
• The economic zone of The Mediterranean Sea in the 
ancient time: The Greek economy; Rome – a city with a mil-
lion inhabitants and the empire; slavery and the techniques 
of ancient time
• The economic and social structure of the Middle Ages: 
feudalism; population in the Middle Ages, trade and city
• Explorations: causes and consequences; the rise of global 
economy
• dustrialisation: The technical innovation and the first 
wave of machine industry; changes in the division of labour 
between man and woman; changes in society and environ-
ment; changes in the city structure
• Global consumer society: the distribution of natural 
resources and markets; mass production and consumer so-
ciety; socialist planned economy; the formation of the Third 
World; the boundaries of economic growth and emerging 
challenges

HIE 2 International Relations
This course looks at international relations from the end of the 
nineteenth century onwards. Themes covered include ideolo-
gical and economic competition and the rise of totalitarianism. 
Contemporary international relations are reviewed in the con-
text of globalization and the terrorist threat to civil society.

Content
• Aspirations of Imperialism: Weltpolitik; Theory and 
practice of Imperialism; Consequences of the First World 
War.
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• The Inter War Period and Second World War: The rise of 
dictatorship and the crisis of European Democracies.
• Cold War: Theories and ideologies underpinning Cold 
War Practices; Cold War Crises; The German dimension; 
The role of China.
• Age of Uncertainty: The post Soviet World; The Develo-
ping World; Terrorism

Psychology PSE
1. Mental activity, learning and interaction

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• acquaint themselves with psychology as a science and 
with its applications in different areas of society;
• understand different methods to study and explain hu-
man behaviour;
• be aware of the key themes of psychology, such as emo-
tion, motivation and cognitive functions, and be able to 
observe and reflect on human behaviour on the basis of 
concepts describing these;
• understand learning processes on the basis of psycholo-
gical knowledge and be able to reflect on their own studies 
by means of such knowledge;
• know how to apply socio-psychological knowledge when 
examining social interaction and understand themselves as 
members of groups.

CORE CONTENTS
• psychology as a science: research areas and applications 
of psychology, formation of psychological knowledge, key 
approaches to explaining psychological phenomena;
• the nature of mental activity: basic psychological con-
cepts; psychological, biological and social factors that 
influence behaviour;
• the basics of the psychology of learning and its applica-
tions;
• the basics of social psychology, such as group dynamics, 
roles and norms.

Physics FYE
Aims
1. Develop abilities and skills that are relevant to the study and 
practice of physics
2. Develop attitudes relevant to science such as a concern for 
accuracy and precision, objectivity; integrity;

initiative and inventiveness.
3. Stimulate interest in, and care for, the environment in relation 
to the environmental impact of Physics and its
applications.
4. Promote an awareness
a. that the study and practice of Physics are co-operative and 
cumulative activities, and are subject to social,
economic, technological, ethical and cultural influences and 
limitations;
b. that the implications of Physics may be both beneficial and 
detrimental to the individual, the community
and the environment;

1. Physics as a natural science 

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• satisfy their need for knowledge and understanding and 
receive influences that will arouse and intensify their inte-
rest in physics;
• acquaint themselves with basic concepts related to the 
structures of matter and the universe and be able to struc-
ture their understanding of the basic building blocks and 
phenomena of nature by means of the concepts and prin-
ciples of physics;
• understand how knowledge is built up in the natural 
sciences through experimentation and related modelling;
• plan and implement simple scientific experiments and be 
capable of interpreting and assessing empirical results and 
presenting these to others;
• interpret and model the results of experimental work in 
graphical form;
• use information and communications technologies in 
support of their studies.

CORE CONTENTS
• significance of physics at different stages of history and 
today;
• structures of and basic interactions between matter and 
the universe;
• absorption and release of energy, in particular radiation, 
in natural and artificial processes;
• experimentation and modelling as the foundation for 
building up physical knowledge; measurements, presentati-
on of results and assessment of their reliability;
• force as a cause of changes in motion;
• basic concepts required to describe motion and graphical 
representation of motion.
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Chemistry KEE
1. The chemistry of man and of the living environment

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• obtain an overview of chemistry, its possibilities and 
significance;
• consolidate their understanding of previously learnt 
basics of chemistry in connection with topics dealt with on 
the course;
• describe structures, properties and reactions of organic 
compounds and understand the significance of these to 
people and living environments;
• be familiar with different mixtures and with concepts 
relating to these;
• develop the capabilities that they need to present and 
discuss information;
• learn experimental skills and to critically acquire and 
process information;
• know how to examine the properties and reactions of 
organic compounds experimentally,
• be familiar with separation and identification methods 
and know how to prepare solutions.

CORE CONTENTS
• groups of organic compounds, such as hydrocarbons, 
organic oxygen compounds, organic nitrogen compounds, 
and their properties and applications;
• chemical bonds and the polarity of organic compounds;
• different types of mixtures, amounts of substances; pro-
portions;
• redox reactions of organic compounds and proton trans-
fer reactions.

Business Studies BSE
BSE01 Business and Environment
This course covers:

• the need for and nature of business activity.
• business and economic structure.  How different political 
systems may effect a country’s economic activity.
• how the size a business creates advantages and disadvan-
tages.
• business strategy.  How companies may have different 
goals and strategies at different stages of their lifespan.  How 
companies make decisions and the constraints on their deci-
sion making process.

• stakeholders.  How many groups are concerned about a 
company’s activity.
• cooperate culture and strategy.

BSE02 The Basics of Marketing
This course covers:

• the nature and definition of the market and the role of 
marketing
• the marketing mix; product, price, distribution, promo-
tion and packaging.  How company must consider all of 
these issues when marketing a product or service, and how a 
change in any one can affect the success of a product.
• market and competitor analysis. How a market can be 
segmented.  The affects of segmentation and strategies such 
as niche or mass marketing
• supply and demand, the affect on price and price elasti-
city
• product portfolio planning and the product life cycle.

BSE03 Accounting and Finance
This course will be useful to anyone who ever wants to invest 
money in a company or buy its shares.  
This course covers:

• how businesses get many to finance their business
• the importance of accounting in business.
• understanding published accounts, that include the ba-
lance sheet and the profit and loss accounts
• investment appraisal.  How companies decide where to 
invest their money.
• the importance of managing cash flow

BSE04 People in Organisations
This course covers:

• how companies are organised and structured, including 
issues such as delegation, responsibility, authority and the 
chain of command
• motivation, leadership and management.  Psychological 
theories and techniques for motivating employees.
• definitions and functions of management
• human resource management

BSE05 Operations Management
This course covers:

• the nature of production.  What factors influence a 
company when it decides where to locate its facilities either 
regionally or internationally.
• organising production, production methods.
• strategies concerning the level of stock a company keeps.
• operational efficiency and issues such as economies of 
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scale and lean production.
• how companies manage and assure the quality of their 
products or services. 

Mathematics
The aims are to enable students to:

• develop their mathematical knowledge and skills in a 
way which encourages confidence and provides satisfaction 
and enjoyment;
• develop an understanding of mathematical principles 
and an appreciation of mathematics as a logical and cohe-
rent subject;
• acquire a range of mathematical skills, particularly those 
which will enable them to use applications of mathematics 
in the context of everyday situations and of other subjects 
they may be studying;
• develop the ability to analyse problems logically, recogni-
se when and how a situation may be represented mathe-
matically, identify and interpret relevant factors and, where 
necessary, select an appropriate mathematical method to 
solve the problem;
• use mathematics as a means of communication with 
emphasis on the use of clear expression;
• acquire the mathematical background necessary for furt-
her study in this or related subjects.

3. Geometry

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• gain practice in making observations and drawing 
conclusions about the geometrical properties of figures and 
bodies;
• reinforce their skills in drawing plane figures and 
three-dimensional bodies;
• know how to solve practical problems using geometry.

CORE CONTENTS
• similarity of figures;
• right-angled triangle trigonometry;
• Pythagoras’ theorem;
• determining areas and volumes of figures and bodies;
• use of geometrical methods in the co-ordinate system.

5. Statistics and probability 

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• gain practice in processing and interpreting statistical 
material;
• acquaint themselves with the use of calculators and com-
puters to assist with statistical exercises;
• familiarise themselves with the basics of the probability 
theory.

CORE CONTENTS
• determining the parameters of continuous and discrete 
statistical distributions;
• normal distribution and standardisation of distributions;
• combinatorics;
• the concept of probability;
• use of rules for calculating probabilities and of the mo-
dels illustrating these.

Philosophy
The aims of the syllabus are:

• To provide students with a specific and transferable set of 
skills for solving problems, critical thinking and reasoning.
• To encourage students to apply these skills to realistic 
scenarios.
• To develop students’ abilities to understand and engage 
confidently in argument and reasoning.

FIE01 Introduction
Students will 

• select and process data:
• Extract relevant data
• Process data
• Find methods and procedures:
• Find procedures for solving problems
• Search for solutions
• Identify relationships and hypotheses:
• Identify similar data
• Suggest hypotheses for variations
• Engage in spatial reasoning

Health Studies
1. Foundations of health (TEE1)

OBJECTIVES
The objectives of the course are for students to

• be familiar with factors influencing physical, mental and 
social working and functional abilities and occupational 
and other areas of safety, being able to assess the presence of 
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these in their own lifestyles and environments;
• be aware of the significance of preventing national and 
the most common communicable diseases from the pers-
pectives of individuals and society and learn to consider the 
decisions taken in society in relation to prevention of such 
diseases;
• recognise factors that influence the emergence of health 
differences;
• know how to acquire, use and assess information about 
health and diseases and be able to reflect on different 
phenomena related to health culture and technological de-
velopments from the perspective of health;
• be familiar with key health and social welfare services.

CORE CONTENTS
• factors influencing working and functional abilities and 
safety: nutrition, sleep, rest and stress, health-related exerci-
se, mental health, social support, well-being at work, occu-
pational safety, safety at home and in leisure time, environ-
mental health;
• sexual health, the couple relationship, family and the 
social legacy of previous generations;
• national diseases and the most common communicable 
diseases, including relevant risk and protective factors, and 
measures to influence these;
• self-care of diseases and injuries, first aid and seeking 
help;
• global health differences, factors influencing health diffe-
rences;
• methods to acquire health information and critical inter-
pretation of health-related communication, advertising and 
marketing; use of health care and social welfare services, 
civic activities in the field of public health.

Engees-courses and the corresponding courses in the 
Finnish curriculum (the codes to be updated)

Code   The corresponding course 
  in the Finnish curriculum

ENGLISH LANGUAGE 
ENE01  ENA01  
ENE02  ENA02
ENE03  ENA03
ENE04  ENA04
ENE05  ENA05
ENE06  ENA06
ENE07  ENA07
ENE08  ENA08

HISTORY  
HIE01  HI01
HIE02  HI02

PSYCHOLOGY  
PSE01  PS01

PHILOSOPHY
THI01  FIL01
THI02  FIL02

BIOLOGY
BIE01  BI01
BIE02  BI02
BIE03  BI03

GEOGRAPHY
GEE01  GE01
GEE02  GE02

PHYSICS
FYE01  FY01

MATHEMATICS
MAE03 MAB03
MAE05 MAB05 

ART AND DESIGN
KUE01  KUV01
KUE02  KUV02

HEALTH STUDIES
TEE1   TE01

CHEMISTRY
KEE01  KE01

BUSINESS STUDIES
BSE01 Business and Environment
BSE02 The Basics of Marketing
BSE03 Accounting and Finance
BSE04 People in Organisations
BSE05 Operations Management
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Etelä-Seinäjoen lukion tarjoamat  
soveltavat kurssit
Ruotsi RUA/RUB
RUB20 Ruotsi peruskoulusta lukioon
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kieliaineksen kertaaminen ja 
vankentaminen. 0,5kurssia. 

ENA13 Matkailijan englantia
Kurssilla käsitellään monipuolisesti matkailuun liittyvän kieli-
taidon eri osa-alueita painottaen erityisesti suullista kielitaitoa. 
Kurssiin sisältyy opintomatka vieraskieliseen maahan ja siitä 
kirjoitettava englanninkielinen matkapäiväkirja. Kurssilla pereh-
dytään kohdemaan kulttuuriin ja mikäli kohdemaan pääkieli on 
muu kuin englanti, kurssilla opetellaan myös tuon kielen alkeita. 

ENA14 Englanti peruskoulusta lukioon
Perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 kieliaineksen kertaaminen ja 
vankentaminen. Puoli kurssia. 

PS10 Ihmissuhdetaidot
Kurssin tavoitteena on parantaa opiskelijan itsetuntemusta ja 
elämänhallintaa sekä kehittää hänen ihmissuhdetaitojaan.
Keskeiset sisällöt:
Minäkuva ja elämänkaari, roolit, luottamus itseen ja toiseen, 
seksuaalisuus osana minäkuvaa, rakkaus, parisuhde, perhe, ra-
kentava riitely ja elämän rajallisuus.

HIS10 Juutalaisuus ja antisemitismi Euroopassa
Kurssi on historian ja uskonnon yhteinen.
Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelija juutalaiseen kult-
tuuriin, uskontoon ja juutalaisen kansan historiaan. Kurssilla pe-
rehdytään myös antisemitismin historiaan Euroopassa. Kurssin 
tavoitteena on perehdyttää opiskelija myös rasismin, erilaisuu-
den ja rotusyrjinnän käsitteisiin ja kehitykseen Euroopassa sekä 
historiassa että nykypäivänä ja pohtia mihin muukalaisvastai-
suus voi johtaa.

HIS11 Eurooppa ennen ja nyt
Kurssi on historian ja uskonnon yhteinen.
Kurssilla tutustutaan yhteen, valinnaiseen Euroopan maahan 
tarkemmin perehtyen sen historiaan, kulttuuriin ja uskontoon 
sekä niiden ilmenemiseen nykypäivänä. Lisäksi perehdytään 
myös alueen merkitykseen Euroopan historiallisessa, uskonnol-
lisessa ja kulttuurisessa kehityksessä. 
Kurssin suorittamiseen sisältyy opintomatka valittuun kohde-
maahan.

MU07 Perustetaan bändi
Syvennetään niin ryhmämusisointi- kuin yksilöllisiä soittotaito-
ja. Bändin kappalevalinnat tehdään jäsenten yhteisen päätöksen 
perusteella. Vaihtelevat kokoonpanot, joista aktiiviset esiintyvät 
koulussa tai koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa.
Kuvataiteen soveltavat kurssit

KU08 Kuvataidetta oman teeman ympärillä
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää ja kehittää tietojaan ja taitojaan jollakin itseään 
kiinnostavalla kuvataiteen alueella
• kehittyy kuvallisessa ilmaisussaan ja teknisissä taidois-
saan sekä teorian soveltamisessa omiin tuotoksiinsa
• oppii itsenäiseen ja monipuoliseen tiedonhankintaan
• harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskente-
lyyn

KESKEISET SISÄLLÖT
• tietojen syventäminen ja itsensä kehittäminen haluamal-
laan kuvataiteen alueella tai haluamassaan tekniikassa koko 
kurssin ajan kuten esim. savityöskentely, sarjakuva, eläinten 
piirtäminen eri piirtämistekniikoin, fantasia-maailmaa maa-
laten, kuvankäsittely jne. 
• monipuolisen teoriaosuuden hankkiminen työskentelyn 
avuksi omasta teemasta
• kurssin aikana
• oman projektin toteutus suunniteltua aikataulua noudat-
taen

KU09 Kamera & Pimiö
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii perusasiat kameran tekniikasta
• oppii käyttämään monipuolisesti kuvakulmia ja kuvako-
koja valokuvatessaan
• tutustuu pimiötyöskentelyyn
• tutustuu mm. henkilö- ja maisemakuvaukseen

KESKEISET SISÄLLÖT
• kameran tekniikka
• kuvan rajaus, kuvakulmat, kuvakoot, valon merkitys
• kuvausharjoituksia eri kohteista
• pimiötyöskentely

Arviointi
Arvioinnissa kiinnitetään huomio yksilölliseen työprosessiin, 
työskentelyn tuloksiin, tekniseen
suoritukseen, sisällöllisiin ja ilmaisullisiin taitoihin sekä teorian 
soveltamiseen käytäntöön.
Opiskelijan tekemä itsearviointi kuuluu luonnollisena osana 
arviointiprosessiin ja arviointi on vuorovaikutteista ja eteenpäin 
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kannustavaa.

Kotitalous 
Kotitalouden opetus tarjoaa opiskelijalle tietoa ja taitoa selviytyä 
moninaisista arjen tilanteista muuttuvassa yhteiskunnassa nyt ja 
tulevaisuudessa. Opetuksen tarkoituksena on vahvistaa kotita-
loudellista ajattelua sekä kotitalouden tietopohjaa ja käytännön 
työtaitoja. Opiskelijaa kannustetaan uusiin kokeiluihin, mutta 
myös kriittisyyteen kotitalouden raaka-aineiden, työmenetelmi-
en ja tietolähteiden valinnassa. Tavoitteena on, että kotitalouden 
opiskelu ja toiminta ryhmässä kehittävät opiskelijan tiedonkäsit-
tely- ja vuorovaikutustaitoja. Opiskelijaa ohjataan vastuulliseen, 
hyvään käyttäytymiseen sekä oman toiminnan arviointiin. Ope-
tuksessa tuetaan opiskelijan kokonaisvaltaista kasvua itsenäi-
seksi, päätöksiä tekeväksi nuoreksi aikuiseksi. Opiskelija tietää 
voivansa vaikuttaa ja kehittää arjenhallintaansa. Hän ymmärtää 
kansallisen kulttuurin ja kansainvälisyyden merkityksen ja koti-
talousalan uranvalintaan liittyvät mahdollisuudet. Kotitalouden 
opiskelussa käsitellään monia ihmisen hyvinvoinnin ja hyvän 
elämän kannalta tärkeitä asioita, muun muassa kotia, perhettä ja 
ympäristöä. 

Lukion kotitalouden opetuksessa ovat keskeisiä seuraavat aihe-
kokonaisuudet: 

• Ihmisenä kasvaminen 
• Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tule-
vaisuudesta 
• Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys
• Vastuullisena kuluttajana toimiminen

Opetuksessa käsitellään myös seuraavia aihekokonaisuuksia: 
• Viestintä ja mediataito 
• Turvallisuus 
• Ihminen ja teknologia 

Tavoitteet 
Kotitalouden opintojen tavoitteena on, että 

• opiskelija oppii luomaan kokonaiskuvan kotitalouden 
tehtäväkentästä luodakseen itselleen riittävät tiedot ja taidot 
arjenhallinnasta 
• tunnistamaan sekä vahvistamaan kotitalouden tietojaan 
ja taitojaan 
• käyttämään kotitalouden keskeistä sanastoa
• käyttämään kriittisesti erilaisia kotitalouden raaka-ainei-
ta, työmenetelmiä ja tietolähteitä 
• vahvistamaan tiedonkäsittely- ja vuorovaikutustaitojaan 
sekä hyvää käytöstä
• ymmärtämään kansallista ja kansainvälistä ruokakult-

tuuria
• soveltamaan opittua tietoa käytännön toimintaan
• toimimaan harkitsevana ja vastuunsa kantavana kulut-
tajana huomioiden taloudelliset, turvalliset, terveelliset, 
eettiset, esteettiset, ekologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset 
näkökulmat 
• arvioimaan omaa toimintaansa 

Keskeiset sisällöt 
• Opiskelija harjoittelee kotitalouden käytännön perustyö-
tehtäviä ja vapaavalintaisia erityistehtäviä kotitaloustöiden ja 
erilaisten tilaisuuksien suunnittelua ja toteuttamista kotita-
louden eri osa-alueisiin ja kenttään tutustumista erilaisten 
tietolähteiden avulla 

KOT01 Arjenhallinnantaitoja kehittämässä 
Kurssin tavoitteena on

• Lisätä opiskelijan valmiuksia selvitä moninaisissa arjen 
tilanteissa
• Kehittää perusruoanvalmistus taitoja sekä oppia uusia 
ruoanvalmistusmenetelmiä
• Tuntea saatavilla olevia ruoka-aineita ja -valmisteita ja 
suhtautua niihin kriittisesti
• Tuntea ravitsemussuositukset ja erityisruokavaliot
• Oppia suunnittelemaan ja järjestämään kodin juhlat
• Ymmärtää kotitalousala ammatinvalinnan kannalta 
• Oppii arvioimaan ajankäyttöä kotitalouden eri tehtävissä

KESKEISET SISÄLLÖT
• Erilaiset arki- ja juhlaruoat sekä leivonnaiset vuodenajan 
mukaan
• Ravitsemuksen merkitys omassa elämässä
• Erityisruokavalioihin tutustuminen ruoanvalmistuksen 
ja leivonnan kautta
• Tapa- ja juhlakulttuuri
• Ateriasuunnittelu, toteutus, raaka-aineiden hankinta ja 
hintalaskelmat 

KOT02 Nuori kuluttaja kansainvälistyvässä Suomessa 
Kurssin tavoitteena on

• Tuntea kansallista sekä kansainvälistä ruoka- ja tapakult-
tuuria
• Oppia ympäristömyönteistä ajattelua
• Tutustua nuoren itsenäistyvään elämään liittyviin asioi-
hin
• Tutustua opiskelijan elämäntilanteeseen sopiviin raa-
ka-aineisiin sekä ruoanvalmistusmenetelmiin
• Kehittää itsenäistä tiedonhankinta- ja ongelmanratkaisu-
kykyä sekä kriittistä kotitaloudellista ajattelutapaa 
• Oppia arvioimaan omaa toimintaansa
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• Innostua kehittämään kotitalouteen liittyviä tietoja ja 
taitoja 

KESKEISET SISÄLLÖT
• Erilaiset perinne- ja kansainväliset ruoat ja leivonnaiset 
opiskelijan elämäntilanteeseen sopivilla raaka-aineilla sekä 
valmistusmenetelmillä
• Eri maiden tapakulttuuri
• Ateriasuunnittelu ja toteutus
• Itsenäistyvän nuoren tarvitsemat kuluttajatiedot ja -tai-
dot
• Opiskelijan tarvitsemat sopimukset ja hankinnat itse-
näistyvässä arjessa sekä asunnon hankinnassa

TES01 Vaatteet ja asusteet ommellen tai neuloen
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• pohtii pukeutumisen käytännöllistä ja symbolista merki-
tystä
• harjaantuu vaatesuunnittelun, ompelun, neulonnan ja 
vaatteen kokoamisen perustekniikoihin

 
KESKEISET SISÄLLÖT

• pukeutumisen merkitys: tyylit, roolit, vartalomallit ja 
muodin vaikutus
• materiaalitietous: kankaat, langat ja tarvikkeet
• koon määrittely ja kaavojen muuntaminen
• ompeluun ja neulontaan liittyvät perusasiat kurssille 
osallistujien lähtötason mukaan
• vaatteen ja asusteen valmistaminen

TES02 Sisustustekstiilit ommellen ja kangaspuilla kutoen
Kurssin tavoite on, että opiskelija

• tutustuu kangaspuihin käsityövälineenä ja oppii käyttä-
mään kankaankudonnan
• keskeisiä käsitteitä ja työvälineitä
• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan sisustuskokonai-
suuksia
• harjaantuu käyttämään ompelukonetta ja saumuria mo-
nipuolisesti sisustustekstiilien
• ompelussa

KESKEISET SISÄLLÖT
• sisustustekstiilien ompelussa käytettävät ompeleet, päär-
meet, saumat, poimutukset
• kankaankudonnan keskeiset käsitteet ja työvälineet
• materiaalitietous: kankaat, langat ja tarvikkeet kankaan-
kudonnassa ja sisustustekstiileissä
• sisustuksellisen kokonaisuuden valmistaminen: koko-
naisuuteen sisältyy sekä ommellen että kangaspuilla kutoen 
tehtyjä töitä 

Arvioinnissa kiinnitetään huomio koko työprosessiin suunnitte-
lusta valmiiseen tuotteeseen sekä opiskelijan omaan kehitykseen 
lähtötason huomioiden. 
Opiskelijan tekemä itsearviointi kuuluu on osa arviointiproses-
sia, jolla pyritään kannustamaan opiskelijaa kehittymään taidois-
saan. 

TEK01 Teknistä työtä oman teeman ympärillä 
Kurssin tavoite on, että opiskelija

• oppii suunnittelemaan ja valmistamaan tuotteita eri ma-
teriaaleista
• oppii käyttämään erilaisia työtapoja
• vahvistaa aikaisempia taitoja

KESKEISET SISÄLLÖT
• tekee metalli- ja puutöitä omien suunnitelmiensa mukai-
sesti, esim. pöytiä, tuoleja, hyllyjä ja telineitä.



Seinäjoen lukion opetussuunnitelma 2 0 1 6 | 2 0 1 7

1 TOIMINTA-AJATUS
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA  
 TOIMINTAKULTTUURI
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN  
 KESKEISET SISÄLLÖT
6 TVT-TOIMINTASUUNNITELMA

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
 SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 VIERAAT KIELET, ENGLANTI
 VIERAAT KIELET, A-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B2-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B3-OPPIMÄÄRÄ
 MATEMATIIKKA
 BIOLOGIA
 MAANTIEDE
 FYSIIKKA
 KEMIA 
 FILOSOFIA
 PSYKOLOGIA
 HISTORIA
 YHTEISKUNTAOPPI
 USKONTO
 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
 TERVEYSTIETO
 LIIKUNTA
 MUSIIKKI
 KUVATAIDE
 OPINTO-OHJAUS
 TIETOTEKNIIKKA
 TEEMAOPINNOT
 LUKIODIPLOMIT
 LAAJA-ALAISET OPINTOKOKONAISUUDET
 ENGEES-STUDIES
 ETELÄ-SEINÄJOEN TARJOAMAT KURSSIT

7 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
8 AIKUISLINJAN OPETUSSUUNNITELMA
KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

137
7  OPISKELIJAN OPPIMISEN 
ARVIOINTI 
 
Arvioinnin tavoitteet 

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää 
oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä 
heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. Ar-
vioinnilla kannustetaan tavoitteiden asettamiseen ja tarkoituk-
senmukaisten työskentelytapojen valintaan. Opintojen aikainen 
arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan ja opetta-
jan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä itse- ja vertaisarviointi 
ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan asetettuja tavoitteita ja kehit-
tämään työskentelyään tavoitteiden suuntaisesti.

Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta 
opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opin-
tojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa 
tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, 
työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiske-
lijan oppimisen arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä 
opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen 
on yksi arvioinnin muoto.

Kurssisuorituksen arviointi 

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioin-
nilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta 
opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin 
päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen 
näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 
Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen 
ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena 
voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä 
opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat 
opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden 
arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoit-
teet ja arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin 
alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. 

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, 
kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kie-
lelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen 
osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opis-

kelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin 
tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa 
huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. 

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määritelty-
jen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana annetaan 
numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teema-
opintojen kursseja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suori-
tettu, H = hylätty). Soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkin-
nällä S = suoritettu. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja 
suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täyden-
tää ja täsmentää arvosanaa.

Kesken olevan kurssisuorituksen merkintä on K. Arvosana 
K täsmennetään merkitsemällä lisätietoihin: keskeytynyt, arvi-
ointi kesken tai poissaolot selvittämättä. Kaikki keskeneräiset 
suoritukset vanhenevat lukuvuoden päättyessä.

Itsenäisesti suoritettu kurssi 

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvo-
sana. 
Jos opiskelija opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, 
noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja arviointiperiaat-
teita. Tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista edistymistä 
on myös tällöin arvioitava riittävän laaja-alaisesti kurssin koko-
naisuuden kannalta. 

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-op-
pimäärän 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 nume-
roarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluvasta 
suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen numeroarvosa-
na käyttäen asteikkoa 4–10. 

 
Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija 

on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut 
kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. 
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Opinnoissa edistyminen  

Ryhmänohjaajat ja opiskelijan opettajat seuraavat opiskelijan 
opintojen etenemistä. Alaikäisten huoltajia tiedotetaan opinto-
jen etenemisestä. 

 
Opiskelijalle on mahdollisuus hylätyn kurssiarvosanan 

korottamiseen opinto-oppaassa määriteltävällä tavalla. Samoin 
opiskelijalla on mahdollisuus korottaa myös hyväksyttyä kurssi-
arvosanaa, joka määritellään myös opinto-oppaassa. Arvioinnin 
on tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee 
kyseisistä suorituksista parempi.

Osaamisen tunnustaminen ja 
opintojen hyväksilukeminen

Opintojen hyväksilukemisella ja muutoin hankitun osaami-
sen tunnustamisella tulee välttää opintojen päällekkäisyyttä ja 
lyhentää opiskeluaikaa. 

Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen tai muu-
toin hankkimansa osaamisen tunnustamista esittämällä selvi-
tyksen opinnoistaan tai osaamisestaan. Opiskelijaa voi pyytää 
täydentämään näyttöä. Myös opintojen laajuuteen kiinnitetään 
huomiota. Opiskelija saa tietoa osaamisen tunnustamisen käy-
tännöistä kotisivuilta.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaa-
mista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, sy-
ventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai muutoin 
hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perus-
teiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista 
antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan 
edellyttää lisänäyttöjä. Muutoin hankitun osaamisen arvioinnis-
sa menetellään kuten opetussuunnitelman perusteissa ja opetus-
suunnitelmassa kurssien ja oppimäärän arvioinnista määrätään. 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitok-
sista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos 
kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava 
kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seu-
raavan vastaavuusasteikon mukaisesti: 

asteikko 1–5 lukioasteikko asteikko 
1–3

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 suoritettu kurssi vastaa, on 
vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. 

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja 
osaamisen tunnustamisessa noudatetaan samoja periaatteita 
kuin kotimaassa suoritettujen opintojen osalta.

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta 
vain yhden laajuinen oppimäärä. Opiskelijan siirtyessä oppiai-
neen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittaman-
sa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä 
oppimäärässä. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin 
oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppi-
määrän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien 
arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat 
olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja. Jos 
opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyt-
töihin. Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään 
oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaises-
ti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä. 

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen oppi-
määränä on suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, häntä 
arvioidaan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko 
hänelle järjestetty erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjal-
lisuus 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 op-
pimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmää-
räisesti 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 äidin-
kielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus oppimäärästä, mutta ei molemmista. 
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Oppiaineen oppimäärän arviointi 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista oppiai-
neen kursseista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu 
lukio-opintojen aikana. 

Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorit-
taman matematiikan oppimäärään mukaan. Teemaopintojen 
syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat 
erillisiä kursseja. Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja syventäviä 
kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta keskenjää-
neitä teemaopintokursseja.

Soveltavien kurssien mahdollisesta kuulumisesta jonkin 
oppiaineen oppimäärään määrätään opetussuunnitelmassa. 
Soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain 
opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.  

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä 
kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 

Opiskelijan opiskelemista pakollisista ja syventävistä kurs-
seista voi olla hylättyjä enintään 

 Suoritetut kurssit Hylättyjä kursseja   
   
 1–2 kurssia   0
 3–5 kurssia   1
 6–8 kurssia   2
 9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan 
opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssi-
en kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurem-
paa 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 

• soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä 
• mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että 
opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa 
kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa pa-
remmat. 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet  

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten 
oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvo-
sana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan 
suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu 
saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineis-
ta, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden 
kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan 
suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 

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.

Opiskelija opiskelee oman opiskelusuunnitelmansa mukaan 
pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja lukion oppimäärän 
suorittamiseksi. Opiskelijan tulee suorittaa pakollisia ja valta-
kunnallisia syventäviä kursseja vähintään siinä laajuudessa, kuin 
määrätään lukion tuntijakoa koskevassa valtioneuvoston asetuk-
sessa.  

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun 
hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja sy-
ventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäis-
kurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 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 opin-
toja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä kos-
kevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukau-
den kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät 
koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen 
arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovi-
rastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Alue-
hallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, 
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hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudel-
leen käsiteltäväksi.

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille 
arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta. 
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8 AIKUISLINJAN  
OPETUSSUUNNITELMA  

Seinäjoen lukion aikuislinja on osa Seinäjoen lukiota ja nou-
dattaa sen opetussuunnitelmaa. Siitä poikkeavat ja tarkentavat 
asiat on mainittu erikseen tässä.

Aikuisten lukiokoulutus rakentuu perusopetuksen oppi-
määrälle. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, 
ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan 
ammatilliseen koulutukseen. Aikuisten lukiokulutuksessa 
hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lukion päättötodistuksel-
la, ylioppilastutkintotodistuksella ja muilla näytöillä. Aikuisten 
lukiokoulutus ehkäisee syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuu-
den jatkaa tai aloittaa lukio-opintoja aikuisena. Koulutus ohjaa 
opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan sekä oppi-
maan oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Seinäjoen lukion aikuislinjan opiskelijoille tarjotaan ai-
kuislukion valtakunnallisen tuntijaon mukaisten pakollisten 
kurssien lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja. Aikuislukion 
opiskelijat voivat suorittaa lukion koko oppimäärän ja osallistua 
ylioppilaskirjoituksiin. Lukion aikuislinjalla suoritetut opinnot 
vastaavat päivälukiossa suoritettuja opintoja. Järjestämme opis-
kelijoille mahdollisuuden

• suorittaa lukion oppimäärän 
• suorittaa yhden tai useamman lukion oppiaineen oppi-
määrän
• suorittaa yksittäisiä lukiokursseja
• suorittaa muita lukion tehtävään kuuluvia yleissivistäviä 
aineita tai aihekokonaisuuksia
• suorittaa ylioppilastutkinnon tai sen osan.

Seinäjoen lukion aikuislinjan tavoitteena on järjestää opiske-
lu niin, että opiskelijat voivat opiskella työn tai muun toiminnan 
ohessa. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kursseja moni-
muoto- ja etäopintoina. Seinäjoen lukion aikuislinja on mukana 
Opinlakeus-koulutusyhteistyössä ja pyrkii toiminnassaan huo-
mioimaan muiden yhteistyössä mukana olevien toisen asteen 
oppilaitosten tarpeet. Aikuislinjan opiskelijoilla on oikeus lukea 
hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritettuja opintoja, 
jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöltään aikuislukion 
opetussuunnitelman mukaisia.

Opetusjärjestelyt

Seinäjoen lukion aikuislinja on kurssimuotoinen. Eri oppiai-
neiden opinnot jakautuvat kursseihin, jotka ovat keskimäärin 

28 oppitunnin pituisia. Eri oppiaineissa on eri määrä kursseja. 
Ainekohtaiset kurssimäärät selviävät tuntijaosta. Osa oppimää-
rän kursseista on opiskelijalle pakollisia ja osa valinnaisia. Valin-
naisista kursseista osa on oppimäärän syventäviä jatkokursseja. 
Lähiopetuksessa opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähintään 
40 minuuttia. Opiskelijan koko lukioajan vähimmäiskurssimää-
rä on 44. Enimmäiskurssimäärää ei ole. Opiskelija voi sisällyttää 
opinto-ohjelmaansa kursseja myös muista oppilaitoksista. 

Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet 
valtakunnallisiin kursseihin, joista aikuisten lukiokoulutusta jär-
jestävä oppilaitos tarjoaa valtioneuvoston asetuksen (942/2014) 
mukaisen määrän. Luonnontieteellisissä opinnoissa oppilaitos 
tarjoaa pakollisten kurssien lisäksi viisi valtakunnallista syventä-
vää kurssia. Luonnontieteellisten opintojen (biologia, maantie-
de, fysiikka ja kemia) pakollisina kursseina opiskelija suorittaa 
kolmessa oppiaineessa yhden pakollisen kurssin ja yhdessä 
kaksi pakollista kurssia. Luonnontieteellisten aineiden (biolo-
gia, maantiede, fysiikka ja kemia) pakollisia kursseja on käytävä 
vähintään 5. Opiskelija suorittaa kolmessa oppiaineessa yhden 
pakollisen kurssin ja yhdessä kaksi pakollista kurssia.

Suoritettuaan tuntijaon mukaisen koko oppimäärän, opiske-
lija saa päättötodistuksen päättäessään opinnot tai todistuksen 
opinnoistaan siirtyessään johonkin muuhun oppilaitokseen. 

Nelipäiväisyys

Seinäjoen lukion aikuislinjalla noudatetaan nelipäiväistä työjär-
jestystä. Tavallisesti opetusta järjestetään maanantai- torstai-il-
taisin klo 15.10 - 20.15. 

Jaksotus

Seinäjoen lukion aikuislinjan lukuvuosi pyrkii noudattamaan 
päivälinjan jaksotusta. Myös kesäopetusta voidaan järjestää. Yksi 
kurssi opiskellaan yleensä yhden jakson aikana. Joitakin kursseja 
on kuitenkin tarkoituksenmukaista jakaa useammankin jakson 
ajalle. Työsuunnitelmassa määrätään vuosittain lukuvuoden 
työpäivistä ja mahdollisista poikkeavista opetusjärjestelyistä.

Etä- ja monimuoto-opetus 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kursseja etäopiskeluna. 
Etäopiskelu koostuu muutamista lähiopetustunneista, joiden 
aikana opettaja opettaa kurssin keskeisimmät asiat, sekä lähiope-
tustuntien välillä annetusta ohjauksesta (tutoroinnista) ja opis-
kelijan omasta itsenäisestä työskentelystä. Tutoroiva opettaja on 
yhteydessä opiskelijoihin sähköisten viestimien avulla tai muulla 
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tavalla antaen ohjeita, tehtäviä ja palautetta. Opettaja opastaa 
opiskelijaa myös oppi- ja harjoituskirjojen, internetin kautta 
saatavien opiskelumateriaalien sekä muun materiaalin käyttöön. 
Etäopiskeluna opiskellun kurssin lopussa on kirjallinen koe.

Perusasteen opetuksen kertaaminen

Seinäjoen lukion aikuislinjalla on oikeus tarjota perusasteen 
opetusta. Perusasteen oppimäärän kertaavia kokonaisuuksia 
järjestetään yhteistyössä koulutuskeskus Sedun kanssa

Ohjauksen ja tuen erityispiirteitä aikuislinjalla

Ohjauksessa noudatetaan samoja periaatteita kuin päivälinjalla. 
Tähän on koottu aikuislinjan erityispiirteitä.

Ohjauksen ja tuen tavoitteet

Aikuisten lukiokoulutuksessa tavoitteena on tukea opiskelijaa 
opintojen eri vaiheissa. Opiskelija saa opinto-ohjausta opiske-
lun tueksi ja päätösten tekemiseksi siten, että hän pystyy suun-
nittelemaan opintojensa sisällön ja rakenteen sekä tekemään 
omista lähtökohdistaan ja asettamiensa tavoitteiden perusteella 
tarkoituksenmukaisia valintoja. Ohjaus edistää kaikin puolin 
tasa-arvoa ja opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäisee syrjäyty-
mistä. Toisen asteen yhteistyön tavoitteena on löytää opiskelijalle 
sopiva koulutus- tai tutkintovaihtoehto.  

Opinto-ohjauksen tavoitteena on myös, että opiskelija saa opin-
tojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä ylioppilastutkinnon 
suorittamiseen ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvän kes-
keisen tiedon. Opiskelijaa ohjataan tunnistamaan opiskeluunsa 
liittyviä ongelmia ja hakemaan aktiivisesti tukea mahdollisiin 
ongelmiin. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy arvioimaan 
opintojen vaatimukset ja laatimaan opiskelusuunnitelmansa 
omaan elämäntilanteeseensa sopivaksi.   Opiskelijaa tuetaan 
kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan aikuisopiskelijana 
mahdollista jatko-opintoihin hakeutumista varten. 

Ohjauksen toteuttaminen 

 Opiskelijan ohjaukseen osallistuu koko koulun henkilöstö. 
Rehtori tiedottaa opiskelijoille säännöistä ja määräyksistä, jotka 
ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista. 
Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön 
järjestelyistä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta. 
Suunnittelua ja toteutusta opinto-ohjaaja tekee yhteistyössä 
rehtorin, apulaisrehtorien ja koulusihteerien kanssa.  Opinto-oh-
jaaja vastaa opinto-ohjausta koskevasta yhteistyöstä muiden 

oppilaitosten kanssa ja osallistuu nuorten aikuisten syrjäytymis-
tä ehkäiseviin aikuisten koulutushankkeisiin. 

Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus saada henkilökohtaista 
ohjausta. Opinto-ohjaaja tarkistaa yhdessä opiskelijan kanssa 
aikaisempien toisen asteen opintojen vastaavuudet ja he laativat 
yhdessä ensimmäisen vuoden kurssivalinnat. Samalla laaditaan 
alustava suunnitelma ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Kurs-
sivalintoja ja ylioppilastutkinnon aineita suunniteltaessa otetaan 
huomioon jatko-opintosuunnitelmat.  

Opiskelija seuraa itsenäisesti oman henkilökohtaisen opiskelu-
suunnitelmansa toteutumista ja hakee aktiivisesti tukea tarvites-
saan neuvoa, ohjausta tai erityistä tukea. Aikuislukion varsinai-
selle opiskelijalle lähetetään jakson päätyttyä kotiin jaksotodistus 
ja infokirje, jossa tiedotetaan ajankohtaisista opiskeluun liittyvis-
tä asioista. Opiskelija saa halutessaan henkilökohtaiset tunnuk-
set, joilla hän voi kirjautua sähköiseen oppimisympäristöön ja 
valintaohjelmaan. Valintaohjelmasta hän voi valita kursseja koko 
Seinäjoen lukion tarjonnasta ja seurata saamiaan arvosanoja. 

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa 
sekä oppimaan oppimisen valmiuksissa, yhteistyötaidoissa, opis-
kelutekniikassa ja tiedonhakutaidoissa.  Aineenopettaja tiedottaa 
opinto-ohjaajaa opiskelijan lisääntyneistä poissaoloista, kurssin 
keskeyttämisestä ja opiskeluvaikeuksista.

Opiskelijahuolto ja tuki

Seinäjoen lukiossa on opiskelijahuoltoryhmä, joka käsittelee 
myös aikuislinjan opiskelijoiden asioita tarvittaessa. Opiskelija-
huoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, 
kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Opiskelijahuoltoryh-
mä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran jaksossa.

Erityisopettaja vastaa opiskelijoiden oppimisvaikeuksiin liitty-
vistä asioista ja laatii tarvittaessa lukilausunnot.  Erityisopettaja 
vastaa ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä erityisjär-
jestelyistä lukivaikeuden, sairauden tai vamman ja vieraskieli-
syyden osalta. 

Terveydenhoitajan palvelut ovat aikuislinjalaisten käytössä. 
Tarvitessaan niitä opiskelija varaa ajan puhelimitse suoraan ter-
veydenhoitajalta. Terveydenhoitajan kautta hakeudutaan koulu-
lääkärin, koulupsykologin ja erikoislääkärien vastaanotoille sekä 
mielenterveyspalveluihin. Koulukuraattori on koulun sosiaali-
työntekijä. Hän palvelee tarvittaessa opiskelijan elämänhallin-
taan tai elämäntilanteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa.
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Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen kes-
keinen 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-, kirjal-
lisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Op-
piaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja 
demokratiakasvatusta. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito 
ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilanteiden vaati-
malla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden 
tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovai-
kutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yh-
teiskunnassa 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 hank-
kimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen 
pohdintaan.

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tieto-
kirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen 
sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmis-
ta. 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 kie-
lellisestä ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identiteetin ra-
kentamisen moninaisessa ja medioituneessa yhteiskunnassa. 
Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista 
monimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yh-
denvertaisuutta.

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

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä 
on syventää suomen kielen taitoa, moniluku- ja vuorovaikutus-
taitoja sekä erityisesti suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin 
tuntemusta. Opetus syventää opiskelijan käsitystä kielitaidon, 
kielitietoisuuden, omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yk-
silön 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 opis-
kelussa. Opetuksessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaiku-
tustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan 
mahdollisuuksiin jatkaa suomen kielen ja kirjallisuuden opinto-
ja korkea-asteella.

Opetuksessa toteutetaan oppimäärän sisäistä integraatiota: luke-
minen, 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 vuorovaiku-
tustaitoja sekä luetaan kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin 
kurssin näkökulmasta. Kokonaisteosten 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 tavoit-
teelliseen 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 kon-
teksteista
• monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan siten, että osaa 
eritellä ja arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita ja -suh-
teita tietoisena niiden konteksteista, niihin liittyvistä vuoro-
vaikutusilmiöistä ja -taidoista sekä vuorovaikutusetiikasta 
• ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- 
ja tieteenalojen kielen merkityksen ja hallitsee yleiskielen 
normit
• syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehit-
tää siten ajatteluaan, laajentaa yleissivistystään, mielikuvi-
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tustaan 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 lähtei-
tä oikein
• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa moni-
puolisesti kaikilla oppimäärän osa-alueilla sekä ymmärtää 
digitaalisuuden vaikutuksia kieleen, teksteihin ja vuorovai-
kutukseen
• nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden moni-
muotoisuutta 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. Oppi-
misprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteen-
asettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opis-
kelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat 
monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdol-
liset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. 
Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallis-
tavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaito-
jen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä 
itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja tulkitsijana. 

Pakolliset kurssit 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄII01)

Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaiku-
tuksesta syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia 
vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään 
omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana 
erilaisissa ympäristöissä. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina 
kokonaisuuksina
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia teks-
tejä ja niiden ilmaisutapoja
• monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta 

ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja 
yksilöllisenä ilmiönä
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuotta-
jana
• lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestin-
nästä.

Keskeiset sisällöt
• oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelija-
na, 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 ku-
vat mediassa
• tekstien moniäänisyys
• proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, eri-
tyisesti romaanien ja novellien analyysi
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, 
lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta 
kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
• ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteelli-
sessa ryhmäkeskustelussa

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄII02)

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä 
rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merki-
tyksestä 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 kie-
len ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöl-
lisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän 
• oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään 
kieliopillisia käsitteitä tekstejä eritellessään
• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten jou-
kossa
• ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninai-
suuden, äidinkielen ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalo-
jen kielten merkityksen
• oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan pu-
huttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanotta-
maan palautetta sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.
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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 antami-
nen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, 
otsikointi ja viimeistely 
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittämi-
nen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄII03)

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 vaiku-
tuskeinoista
• monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjalli-
suutta 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, erityi-
sesti näytelmien ja runojen analyysi
• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkaste-
lua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja 
tulkintaa
• kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun 
erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄII04) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja nii-
den 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 medialukutai-
toaan
• osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin mo-
nipuolisesti näkemyksiään
• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden 
välittämiä arvoja esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtö-
kohdista
• 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 eetti-
syys
• sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, 
mediakritiikki
• kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuu-
den keinoja ja lajeja
• argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja pu-
heenvuorojen harjoittelu

5. Teksti ja konteksti (ÄII05)

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 suh-
teessa muihin teksteihin
• oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
• kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisuta-
pojaan
• tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankir-
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jallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa ne 
kulttuurikontekstiinsa.

Keskeiset sisällöt
• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- 
ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajan-
kohdan että nykyajan kontekstissa
• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökul-
masta
• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi 
puheenvuoro, draama, essee

Syventävät kurssit 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄII06)
 
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä eri-
tyisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkökulmasta. 
Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moni-
naisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaiku-
tusetiikasta.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin
• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä 
kulttuurissa
• syventää käsitystään kertomuksista ja kertomukselli-
suudesta 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 vuorovaikutus-
tilanteissa.

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 tietokirjalli-
suudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten 
myytit ja klassikot nykykulttuurissa 
• nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin 
teemoista sekä kielenhuoltoa
• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös 
verkossa

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄII07)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaiku-
tustaitojaan 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 osal-
listua toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli 
Puhvi-kokeeseen.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, omi-
naispiirteistä ja puheyhteisöistä
• syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumi-
sesta, ylläpitämisestä ja jännitteistä
• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 
• kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmä-
taitojaan
• tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman 
luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä
• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutus-
taitoja 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 kes-
kustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumen-
tointitaidot niissä
• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu
• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄII08)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti 
asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy 
ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskuste-
lun aiheisiin.
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnas-
sa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itse-
näisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä
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• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan 
ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä
• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajan-
kohtaisia teemoja
• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä 
käytävään keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä.

Keskeiset sisällöt
• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja vii-
meistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, 
tekstien jakaminen
• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja ehey-
den harjoittelua sekä kielenhuoltoa
• kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten 
fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien 
pohjalta
• mediatekstien tuottamista ja analyysia

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄII09)

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

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläyty-
västi ja luovasti erilaisia tekstejä
• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteis-
tä, 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, kirjalli-
suuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien eritte-
lyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
• fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien 
analysointia eri näkökulmista
• tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, 
romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuu-
luvien tietotekstien lukeminen

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä 

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, 
voidaan opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toise-
na kielenä ja kirjallisuus  oppimäärän mukaan. Suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on opiskelijalle tarkoituksen-
mukainen, mikäli hänen suomen kielen peruskielitaidossaan 
on puutteita jollakin kielitaidon osa-alueella, jolloin opiskelijan 
suomen kielen taito ei opettajien arvion mukaan anna edellytyk-
siä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Oppi-
määrän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: 
opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänel-
le kehittyy vähitellen monipuolinen suomen kielen taito oman 
äidinkielen rinnalle. Lukion suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  
oppimäärän tavoitteet ja sisällöt perustuvat perusopetuksessa 
tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. 
Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen keskeinen ta-
voite on saavuttaa sellainen suomen kielen taito ja suomalaisen 
kulttuurin tuntemus, jolla opiskelija selviää jatko-opinnoissa ja 
työelämässä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi 
toisena kielenä  opetus vahvistaa opiskelijan kielellistä ja kult-
tuurista identiteettiä. 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä teh-
tävänä on syventää suomen kielen moniluku- ja vuorovaikutus-
taitoja sekä kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. Opetuksessa 
otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen asema kansalliskie-
linä sekä suomen kielen asema ja velvoitteet Suomen enemmis-
tökielenä ja pääasiallisena opetuksen kielenä. Opetus syventää 
opiskelijan käsitystä kielitaidon, kielitietoisuuden, omien kielten 
ja kulttuurien merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteisöille. 
Opetus edistää kielenoppimista kaikissa vuorovaikutustilanteis-
sa.

Suomen kieli on sekä opetuksen kohde että väline muiden 
oppiaineiden opiskelussa. Kielen ja vuorovaikutustaitojen hyvä 
hallinta on merkityksellistä jatko-opintojen, työelämän ja arjessa 
selviytymisen kannalta. Kursseilla 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 kielen hallintaa ja teks-
ti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä luetaan kaunokirjallisia 
ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta. Opetuksessa 
ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä 
jatko-opintojen kannalta sekä tutustutaan mahdollisuuksiin 
jatkaa suomen kielen opintoja korkea-asteella.
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Opetuksen tavoitteet 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena 
on, että opiskelija

• kehittää suomen kielen taitoaan sekä monipuolistaa teks-
ti- ja vuorovaikutustaitojaan siten, että pystyy käyttämään 
niitä ajattelun, oppimisen, vuorovaikutuksen ja vaikuttami-
sen välineenä
• osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilai-
sissa arkielämän ja opiskelun vuorovaikutustilanteissa
• syventää monilukutaitoaan siten, että kykenee tuotta-
maan, tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti eri tieteena-
lojen tekstejä sekä kehittää taitoaan etsiä, valita, muokata ja 
välittää tietoa erilaisista lähteistä 
• havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen 
mukaan ja laajentaa tietojaan puhutun ja kirjoitetun kielen 
eroista ja työnjaosta 
• vakiinnuttaa suomen kielen rakenteiden hallintaa ja 
tulee entistä tietoisemmaksi suomen kielen erityispiirteistä 
omaan kieleensä tai muihin kieliin verrattuna
• oppii ymmärtämään toisen kielen oppimisprosessia, 
pystyy tarkkailemaan omaa kielitaitoaan ja arvioimaan 
edistymistään, haluaa kehittää kielitaitoaan sekä itsenäisesti 
että yhdessä muiden kanssa ja osaa hyödyntää siinä erilaisia 
tapoja ja välineitä 
• syventää kauno- ja tietokirjallisuuden tuntemusta ja ke-
hittää siten ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, 
mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään sekä rakentaa maail-
mankuvaansa ja identiteettiään
• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa 
• nauttii kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista ja arvostaa 
niiden monimuotoisuutta
• osaa pohtia monikielisyyttään, ymmärtää tiedon- ja tie-
teenalojen kielen merkityksen, ja hänen käsityksensä kielen 
merkityksestä oppimisessa syvenee. 

 
Arviointi

Jos opiskelijan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä 
ja kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän oppimäärän mukaan 
huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena 
kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai 
onko lukio voinut tarjota vain osan suomi toisena kielenä ja 
kirjallisuus  kursseista. Suomen kieli ja kirjallisuus  oppimäärän 
mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti 
suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kursseihin, ja niiltä saatu 
arvosana siirtyy suomi toisena kielenä ja kirjallisuus  kurssin 
arvosanaksi. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit kor-
vaavat suomen kielen ja kirjallisuuden kurssit siinä määrin kuin 
niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin 

pakollisten kurssien osalta voidaan edellyttää lisänäyttöjä ja 
arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä. 

Arviointi kohdistuu oppimäärän yleisistä tavoitteista johdettui-
hin kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan 
opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata 
kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, hen-
kilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi 
ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssi-
arvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kir-
jalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen 
työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, 
oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin 
ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myön-
teistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, kirjoittajana ja 
tekstien tulkitsijana.

Pakolliset kurssit

1. Tekstit ja vuorovaikutus (S201)

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta 
syvenee. Hänen monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuoro-
vaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia 
taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana eri-
laisissa viestintäympäristöissä. Hän osaa käyttää luontevasti ja 
monipuolisesti suomen kielen keskeisiä rakenteita.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon 
• kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia teks-
tejä ja niiden ilmaisutapoja 
• oppii lukio-opinnoissa tarvittavan yleiskielisen esitys-
tavan sekä kirjallisesti että suullisesti sekä monipuolistaa 
käsitystään kirjoittamisesta ja puhumisesta vuorovaikutuk-
sellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä
• oppii ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja
• vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden hallintaa sekä 
oppii hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksi-
na ja lähestymään niitä analyyttisesti
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuot-
tajana sekä pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen 
opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä
• harjaantuu käyttämään ja soveltamaan tieto- ja vies-
tintäteknologiaa tiedonhaussa sekä ymmärtää tiedon- ja 
tieteenalojen kielten merkityksen.
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Keskeiset sisällöt 

• lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutek-
niikka sekä lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja 
puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
• tekstin käsite ja tekstilajit (kertovat, kuvaavat, ohjaavat 
ja pohtivat tekstit) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön 
havainnointia
• tekstikokonaisuuden rakentuminen, kirjoitusprosessi ja 
lukustrategiat
• erilaiset vuorovaikutustilanteet ja niissä kommunikoin-
tiin tarvittavaa sanastoa
• yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit 
ja erilaiset kielimuodot, suomen kielen sananmuodostuskei-
not
• tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, 
lähdekritiikki, lähdeviittaukset
• suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus 
• virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, 
tapaluokat

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S202)

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta 
ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan 
kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteis-
kunnalle.  

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kielitaitoaan ja lisää kieli- ja tekstitietoisuut-
taan
• ymmärtää suomen kielen rakenteellisen luonteen sekä 
syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja osaa sovel-
taa niitä omia tekstejä tuottaessaan
• ymmärtää äidinkielen ja kielitaidon merkityksen ajatte-
lun, vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välinee-
nä
• ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten jou-
kossa 
• vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta
• oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan ja erityisesti puhe- 
ja vuorovaikutustaitojaan, kehittää tiedon- ja tieteenalojen 
kielten hallintaa sekä oppii laatimaan suunnitellun puhe-esi-
tyksen.

Keskeiset sisällöt 
• kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja 
median merkitys 
• eri tekstilajien hallinnan syventäminen
• lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongru-

enssi) ja lausetyypit sekä erilaisten lauseiden tehtävät 
• suomen kielen vertailu omaan äidinkieleen ja muihin 
kieliin, Suomen kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus, 
kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys
• suomen kielen ominaispiirteet, kielen vaihtelu ja kielen 
kuvallisuus
• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: 
muun muassa rektio, lauseiden ja kappaleiden sidosteisuus
• aineiston pohjalta kirjoittaminen ja kirjoittaminen pro-
sessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman 
valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottami-
nen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
• kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua
• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdenta-
minen, havainnollinen esittäminen ja arviointi sekä palaut-
teen antamisen ja vastaanottamisen harjoittelua

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S203)

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta 
tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä monipuolistuu. 
Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä 
suullisesti että kirjallisesti ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta 
sen eri muodoissaan.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää taitoaan eritellä ja tulkita fiktiivisiä ja digitaali-
sia tekstejä sekä kuvia ja liikkuvaa kuvaa
• oppii vertailemaan suomalaisia ja oman kulttuurin teks-
tejä
• harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä
• ymmärtää kielikuvien, vertausten, monitulkintaisten 
ilmausten sekä idiomien merkityksen ja niiden kulttuurisi-
donnaisuuden
• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suulli-
sesti että kirjallisesti
• oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimer-
kiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta
• syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan.

Keskeiset sisällöt 
• yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kult-
tuurista
• kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä 
• kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa
• proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullises-
ti ja kirjallisesti
• suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos 
• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun 
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erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkökul-
masta
• viestien tulkitsemista ja tuottamista
• kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: 
muun muassa pronominit, konjunktiot

4. Tekstit ja vaikuttaminen (S204)

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja vuoro-
vaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmis-
ta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin 
sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää erilaisia suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia 
asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, syventää kriittis-
tä lukutaitoaan ja oppii tarkastelemaan tekstien välittämiä 
arvoja
• oppii tunnistamaan, miten kielellä vaikutetaan 
• osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja 
maailmankuvan muokkaajana 
• osaa muodostaa ja ilmaista mielipiteitään perustellen  
• syventää kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti 
sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita.

Keskeiset sisällöt 
• kantaa ottavat tekstit, argumentaatio ja retoriikka 
• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia, tiedon- ja 
tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, esimerkiksi viralli-
nen ja epävirallinen viestintä, käsitteellinen ja konkreettinen 
kielenkäyttö ja lukion eri oppiaineiden kielenkäyttötapoja
• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
• argumentoinnin keinot ja retoriset keinot, huumori, 
vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa
• kaunokirjallisuus ja media (myös sosiaalinen media) 
vaikuttajana
• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kir-
jallisesti
• ryhmäkeskustelutehtäviä sekä muita kommunikointihar-
joituksia
• sananvapaus, sensuuri, tekijänoikeudet
• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, 
rektio

5. Teksti ja konteksti (S205)

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

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• oppii tarkastelemaan tekstejä niiden konteksteissa ja 
jatkumoissa ja suhteessa muihin teksteihin
• oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 
• pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja ke-
hittää omaa ilmaisutapaansa
• oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden 
pohjalta yksin tai ryhmässä
• tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia 
sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kult-
tuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identitee-
tin rakentajana 
• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaiku-
tustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja 
puhekulttuurien näkökulmasta
• vakiinnuttaa tieto- ja viestintäteknologista osaamistaan.

Keskeiset sisällöt
• tyylin aineksien vaikutus tekstiin 
• abstraktin ja konkreettisen kielenkäytön sekä yleiskielen 
ja puhekielen erot
• tietokirjallisuus, etenkin essee, verkkotekstit ja multimo-
daaliset tekstilajit
• eläytyvää kirjoittamista ja kirjoittamista kirjallisuuden 
pohjalta
• kielenhuoltoa erityisesti tyylin näkökulmasta
• suullinen esitys, esimerkiksi esitelmä, puheenvuoro, 
draama, paneeli, keskustelu
• kielitilanteiden vaihtelu ja puheen variaatio

Syventävät kurssit

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (S206)

Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja 
ilmiöitä. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opis-
kelija vahvistaa suomen kielen taitoaan teksteillä ja tehtävillä.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuu-
teen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee 
suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin 
• perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin teks-
tilajeihin
• tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja 
teemoihin sekä osaa arvioida niiden merkitystä
• oppii soveltamaan tietoaan suomen kielen normeista 
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omia tekstejä tuottaessaan
• oppii toimimaan sujuvasti, eettisesti ja rakentavasti vuo-
rovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt 
• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit
• kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, 
klassikot, tarinallistaminen)
• kielenhuollon kertausta, sanaston laajentamista ja vaikei-
ta kielen rakenteita
• luetun ymmärtämistä, tekstien selittämistä, kirjoitelmia
• erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua
• suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhyt-
proosaa, runoja, romaanikatkelmia sekä kokonaisteos

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S207)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaiku-
tustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää kykyään 
ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja vuoro-
vaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelä-
mässä. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutus-
suhteiden luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöstä
• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee 
tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilan-
teissa  
• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilan-
teissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 
• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan 
sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan
• oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja pu-
hutussa kielessä 
• oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita.

Keskeiset sisällöt 
• vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden 
osatekijät ja ominaispiirteet
• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta ja arviointi
• suomen puhekielen erityispiirteitä ja kielioppia
• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten kes-
kustelujen ominaispiirteet ja käytänteet
• esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa
• erilaiset asiointitilanteet
• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista ja 

kansainvälistä puhekulttuuria
• kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseen jäsenet ja 
suomen kielelle ominaiset lausetyypit
• sananmuodostuskeinojen kertausta

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (S208)

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija 
perehtyy ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kult-
tuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun eri tavoin.

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnas-
sa, aiheen käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itse-
näisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä
• harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä 
rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen 
• syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan 
• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään, arvioi-
maan ja arvottamaan ajankohtaisia teemoja
• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä 
käytävään keskusteluun
• varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu 
kirjoitusprosessiin ja yhdessä kirjoittamiseen.

Keskeiset sisällöt 
• kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen, vii-
meistely ja palautteen antaminen 
• kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa asia- 
ja asioimiskirjoittamista
• tekstin tuottamista erilaisista aineistoista ja luovaa kir-
joittamista 
• kirjoittamista materiaalin pohjalta sekä pohjatekstin 
tekstilajin ja kielen havainnointia, esimerkiksi tekstin kom-
mentointia
• kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan 
• kielenhuollon kertaus: muun muassa sitaattivälimerkit, 
lähteiden lainaaminen
• suullinen tehtävä kurssin aiheista, esimerkiksi paneeli, 
keskustelu, alustus, puheenvuoro

9. Lukutaitojen syventäminen (S209)

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, 
tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuu-
rinen lukutaitonsa syvenee.

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläyty-
västi ja luovasti erilaisia tekstejä
• syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä 
ja tekstilajeista
• syventää käsitystään tiedon- ja tieteenalojen kielistä ja 
puhetavoista
• kehittää suomalaisen kirjallisuuden tuntemustaan.

Keskeiset sisällöt
• erilajisten kaunokirjallisten ja asiatekstien sekä eri tie-
don- ja tieteenalan tekstien lukemista
• kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman 
lukukokemuksen jakamista 
• kielen käsitteet tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvi-
oinnissa
• tekstianalyysi ja -lajit, tekstin rakenne, intertekstuaali-
suus
• vapaavalintainen fiktiivinen teos, esimerkiksi oman kult-
tuuri-identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos
• kirjailija- tai teosesittely

Toinen kotimainen kieli, ruotsi  
  
Ruotsin kielen opetus tarjoaa aikuiselle opiskelijalle mahdolli-
suuden syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja 
kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittä-
mään ruotsin kielen taitoaan ja laajentamaan monikielistä kom-
petenssiaan sekä kehittämään metakielellisiä taitojaan. 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 mahdol-
lisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskelijoiden 
halua ja taitoa toimia ruotsinkielisissä ympäristöissä sekä Suo-
messa että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on mahdollista. 
Kaikkea opiskelijoiden kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa 
luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskelijoiden kielen-
käyttötarpeisiin eri elämäntilanteissa. Opiskelijoita ohjataan 
pohtimaan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään tai-
toaan toimia rakentavasti eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuk-
sia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä 
maailmassa ja syventää maailmankansalaisen taitoja.

Opiskelijoita rohkaistaan kehittämään omia kielenopiskelutaito-
jaan tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia ruotsin kieltä, 
arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään 
kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalin-

noissa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla en-
nakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti erilaisia 
aiheita. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen 
monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita oh-
jataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa ruotsin kie-
lellä, mahdollisesti myös muilla pohjoismaisilla kielillä. Tieto- ja 
viestintäteknologiaa käytetään opiskeluympäristöjen osana.

Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenop-
piminen 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 vä-
häistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan. Opetuksessa 
otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoil-
la tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien eriyttämistä 
tai muuta tukemista.

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina 
on, että opiskelija

• kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kult-
tuurisesti moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjois-
maisissa, eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, 
joissa ruotsin kielen hyödyntäminen on mahdollista
• ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena 
kansalliskielenä
• rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiske-
lussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja 
taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
• kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 
kieltenopiskelustrategioita
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kieli-
taidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet 
• osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opin-
tojen näkökulmasta
• osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan 
varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista. 

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

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten 
tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikoh-
taiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat ruotsin kie-
len yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla 
annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä 
oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan 
edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, 
kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa toimia kohde-
kielisissä ympäristöissä.  Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään 
itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää 
salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

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

A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän 
kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 
8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta 
suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin 
kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyt-
täen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon 
koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen 
kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättöto-
distuksen liitteenä.

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa op-
pimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa 
ruotsin kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja 
luetaan ylläolevan taulukon mukaan.

Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla 
lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai muita lukion tehtävään 
kuuluvia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos 
opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyt-
töihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä 

Osaamisen tavoitteet
Oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuk-

sessa
Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä

A-oppimäärä B2.1 B2.1 B1.2
B1-oppimäärä B1.1 B1.1 B1.1
B3-oppimäärä A2.2 A2.2 A2.1
Äidinkielenomainen  
oppimäärä

B2.2 B2.2 B2.2

Oppimäärän muuttaminen
Kurssit Äidinkielen-omai-

nen oppimäärä
A-oppimäärä B1-oppimäärä

Kurssi 1      → 1 → 1
Kurssi 2 → 2 → 2
Kurssi 3 → 3 → 3
Kurssi 4 → 4 → 4
Kurssi 5 → 5
Kurssi 6 → 6 → 5
Kurssi 7 → 7 → 7
Kurssi 8 → 8 → 6
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pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisä-
näyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudel-
leen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja 
oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan 
lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän syventäviksi tai muik-
si lukion tehtävää kuuluviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla.

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 vanken-
tamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden 
kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. 
Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota 
eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Minun ruotsini (RUB1I01)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri 
osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoi-
daan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan ta-
voitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 
osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä 
omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuo-
toisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaiku-
tustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät opiskelijan kiinnostuk-
sen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa 
viestintätilanteissa.

2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB1I02)

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri 
viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia 
strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana 
ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 
muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväi-
seen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkö-
kulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla 
ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknolo-
gian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri ja mediat (RUB1I03)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien 
tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutus-
tutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuu-
ri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnos-
tavista näkökulmista.

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB1I04)

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamis-
ta. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö 
sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensi-
sijaisesti opiskelijoiden eri elämäntilaisiin liittyvistä näkökulmis-
ta.

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB1I05)

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

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä 
eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja 
tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin 
opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus 
tai kokonaisuus.

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB1I06) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
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märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.

7. Kestävä elämäntapa (RUB1I07)

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

Soveltavat kurssit

8. Lukion keskeinen kielioppi (RUB1I08)
Ks päivälinjan sisältö

Suomi

Suomen kielen opetus lukiossa tarjoaa aikuiselle opiskelijalle 
mahdollisuuden syventää perusopetuksessa aloitettua kielikas-
vatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan 
kehittämään suomen kielen taitoaan ja laajentamaan monikielis-
tä kompetenssiaan, luomaan siltoja eri kielten välille sekä kehit-
tämään metakielellisiä taitojaan. Suomen kielen opetus perustuu 
laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhut-
tua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiske-
lijoiden monilukutaitoa. 

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä 
oppia suomea ja käyttää taitoaan rohkeasti sekä tarjoaa mah-
dollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskeli-
joiden halua ja taitoa toimia suomenkielisissä ympäristöissä. 
Kaikkea opiskelijoiden kielitaitoa hyödynnetään. Opiskelijoita 
ohjataan pohtimaan kieleen/kielenkäyttöön liittyvien asenteiden 
ja arvojen merkitystä. Opetus vahvistaa ja kehittää oppilaiden 
valmiuksia ja mahdollisuuksia toimia suomeksi aktiivisesti sekä 
vaikuttaa lähiympäristössään ja laajemmissa yhteyksissä.

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopis-
kelutaitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia suomen 
kieltä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näke-
mään kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja 

kielivalinnoissa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannusta-
malla ennakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti 
erilaisia aiheita. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen 
monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita 
ohjataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa suomen 
kielellä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opis-
keluympäristöjen osana.

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

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden etenemi-
nen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien 
eriyttämistä tai muuta tukemista.

Suomen kielen opetuksen yhteiset tavoitteet 

Suomen kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina 
on, että opiskelija 

• kehittää taitoaan toimia suomeksi eri yhteyksissä 
• ymmärtää suomen kielen merkityksen kansalliskielenä 
• rohkaistuu hyödyntämään suomen kieltä luovasti opiske-
lussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa suomen kielen osaamistaan, kielitajuaan ja 
taitoaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen 
• syventää ja laajentaa suomen kielen rakenteiden tunte-
mustaan
• kehittyy tavoitteellisena kielenkäyttäjänä, joka osaa so-
veltaa oppimisstrategioita kieliopinnoissaan 
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon myötä kasvavat 
toimintamahdollisuudet 
• osaa arvioida omaa kielitaitoaan ja suunnitella kieli-
opintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten esimerkiksi 
jatko-opintojen ja työelämän näkökulmista. 

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

Suomen kielessä arviointi perustuu suomen kielen yhteisten 
tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikoh-
taiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat suomen kie-
len yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla 
annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä 
oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan 
edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, 
kuten kielenopiskelutaidoissa ja taidoissa toimia autenttisissa 
suomenkielisissä ympäristöissä.  Opiskelijoita ohjataan hyö-
dyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan 
hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen Ar-
vioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja 
vertaisarvioinnin välineenä käytetään Eurooppalaiseen viite-
kehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. 
Opintojen alkuvaiheessa palautteenannossa painottuu opiske-
lijan taito kehittää kielenopiskelutaitojaan. Opintojen edetessä 
kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan hyödyntää enenevästi 
opiskelijan vuorovaikutus-, tulkinta- ja tuottamistaitojen tasoa 
määriteltäessä.

A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän 
kurssin 6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 

8 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta 
suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin 
kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan numeroin käyt-
täen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon 
koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. Suullisen 
kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion päättöto-
distuksen liitteenä.

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa op-
pimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa 
suomen kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja 
luetaan ylläolevan taulukon mukaan. Muut pidemmän oppimää-
rän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän syven-
täviä tai muita lukion tehtävään kuuluvia kursseja opetussuunni-
telmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee 
järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. 
Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan 
opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös ar-
vosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella myös toisen 
oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä 
olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän 
syventäviksi tai muiksi lukion tehtävään kuuluviksi kursseiksi 
opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Opetuksen tavoitteet
Oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuk-

sessa
Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä

A-suomi B2.1 B2.1 B1.2
B1-suomi B1.1 B1.1 B1.1
B3-suomi A2.2 A2.2 A2.1
Äidinkielenomainen suomi B2.2 B2.2 B2.2

Oppimäärän vaihtaminen
Kurssit Äidinkielen-omai-

nen oppimäärä
A-oppimäärä B1-oppimäärä

Kurssi 1      → 1 → 1
Kurssi 2 → 2 → 2
Kurssi 3 → 3 → 3
Kurssi 4 → 4 → 4
Kurssi 5 → 5 → 5
Kurssi 6 → 6
Kurssi 7 → 7 → 7
Kurssi 8 → 8 → 6
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Suomi, B3-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet

Suomen kielen B3-oppimäärän erityisenä tavoitteena on, että 
opiskelija

• tiedostaa oman kieli- ja kulttuuritaustansa arvon ja 
jäsentää käsitystään kaikkien osaamisensa kielten keskinäi-
sestä suhteesta 
• kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielek-
kääksi 
• tutustuu suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinä
• tutustuu siihen, miten suomen ja ruotsin kielet vaikutta-
vat toisiinsa Suomessa
• suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon 
kuvausasteikon tasoon A2.2 vuorovaikutuksen ja tulkinnan 
taidoissa sekä A2.1 tuottamisen taidoissa ja arvioi omien 
taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kas-
vaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitetaan monipuolisesti kaikkia 
kielitaidon alueita. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestin-
nän perusvalmiuksia. Luontevaan suomen kielen ääntämiseen 
kiinnitetään huomiota alusta pitäen. 

Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai 
ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan 
edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjallisuutta, elokuvia, 
musiikkia, teatteria, taidetta tai mediaa. Kursseilla tutustutaan 
eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää opetusta voidaan to-
teuttaa eri kursseilla. 

1. Tutustutaan toisiimme ja suomenkieliseen kulttuuriympäris-
töön (FINB301)

Kurssilla hahmotetaan suomen kielen suhdetta opiskelijoiden 
aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Tutustutaan suomen-
kieliseen kulttuuriympäristöön. Harjoitellaan vuorovaikutusta 
arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrate-
gioita. Opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmaisuja, 
joita tarvitaan kun esimerkiksi tavataan uusia ihmisiä. 
2. Suomessa suomeksi (FINB302)

Kurssilla harjoitellaan viestimään arkipäiväisissä ja tutuissa 

tilanteissa, jotka liittyvät kulttuuriin, yleissivistykseen ja mat-
kailuun. Tutustutaan paikkoihin, kulttuuriin ja nähtävyyksiin 
eri puolella Suomea. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 
muiden viestintästrategioiden käyttöä.

3. Elämän tärkeitä vaiheita (FINB303)

Kurssilla harjoitellaan viestintää eri viestintäkanavia käyttäen. 
Käsitellään aihepiirejä ja teemoja, jotka liittyvät opiskelijan 
arkeen, ystäviin, ihmissuhteisiin, kiinnostuksen kohteisiin, va-
paa-aikaan ja vapaa-ajan viettotapoihin.

4. Monenlaista elämää (FINB304)

Kurssilla harjoitellaan viestimään suomen kielellä erilaisis-
sa tilanteissa ja kiinnittämään huomiota sosiaalisten koodien 
mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Tutustutaan 
erilaisiin elämäntilanteisiin ja ympäristöihin Suomessa, esimer-
kiksi maaseutu- ja kaupunkimaisemissa sekä rannikko-, meri- ja 
tunturialueilla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito (FINB305)

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista ak-
tiivisena ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä 
ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 
asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja 
elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustele-
maan niihin liittyvistä asioista.  Pohditaan myös teknologian ja 
digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvin-
voinnille.

6. Kulttuuri ja mediat (FINB306)

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan suomenkie-
lisiin kulttuuri-ilmiöihin sekä medioihin opiskelijoita kiinnosta-
vasta näkökulmasta.

7. Opiskelu- ja työelämää suomeksi (FINB307)
 
Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavia vuoro-
vaikutustaitoja. Selvitetään, minkälaista kielitaitoa mahdollisissa 
jatko-opinnoissa tarvitaan. Tutustutaan työpaikkoihin ja kesä-
työmahdollisuuksiin, joissa voi käyttää suomen kielen taitoa. 
Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opintoihin ja työelämään sekä 
opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.
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8. Yhteinen maapallomme (FINB38)

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin 
osallistua yhteistyöhön paikallisella, kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinym-
päristöistä sekä kestävästä elämäntavasta.

Vieraat kielet

Kieltenopetus tarjoaa aikuiselle opiskelijalle mahdollisuuden 
syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitie-
toisuuden kehittämistä. Opiskelijoita ohjataan kehittämään eri 
kielten taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan 
sekä kehittämään metakielellisiä taitojaan. Kielten opetus pe-
rustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä 
puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan 
opiskelijoiden monilukutaitoa. 

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä 
oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuk-
sia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa opiskelijoiden halua 
ja taitoa toimia kulttuurisesti, kansainvälisesti ja kielellisesti mo-
ninaisissa ympäristöissä ja yhteyksissä. Kaikkea opiskelijoiden 
kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös eri 
kielten välille sekä opiskelijoiden kielenkäyttötarpeisiin eri elä-
mäntilanteissa. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan asenteiden ja 
arvojen merkitystä ja kehittämään taitoaan toimia rakentavasti 
eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktii-
viseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maailmassa ja syventää 
opiskelijoiden maailmankansalaisen taitoja.

Opiskelijoita rohkaistaan kehittämään omia kielenopiskelutai-
tojaan tunnistamalla itselleen sopivia tapoja oppia kieliä, arvioi-

malla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään kielitaito 
myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalinnoissa 
vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla ennakko-
luulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti erilaisia aihei-
ta. 

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen 
monipuolisia ja opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita 
ohjataan hakemaan, arvioimaan ja käsittelemään tietoa osaamil-
laan kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti 
opiskeluympäristöjen osana.

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

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden etenemi-
nen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien 
eriyttämistä tai muuta tukemista.
 
Vieraiden kielten opetuksen yhteiset tavoitteet 
 
Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisenä tavoittee-
na on, että opiskelija 

• rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiske-
lussa, työssä ja vapaa-aikana
• vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja tai-
toaan soveltaa kielitietoa myös kielirajat ylittäen
• kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 
kieltenopiskelustrategioita
• ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kieli-
taidon myötä kasvavat toimintamahdollisuudet

Kieli ja oppimäärä Taito toimia vuorovaikutuk-
sessa

Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä

Englanti A B2.1 B2.1 B2.1
Muut kielet A B1.2 B1.2 B1.2
Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2
Muut kielet B1 B1.1 B1.1 B1.1
Englanti B2 B1.1 B1.1 B1.1
Muut kielet B2 A2.2 A2.2 A2.2
Englanti B3 B1.1 B1.1 A2.2
Muut kielet B3 A2.1 A2.1 A2.1 
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• osaa arvioida omaa osaamistaan sekä suunnitella kieli-
opintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten jatko-opintojen, 
työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmasta. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri kielissä tai oppimää-
rissä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon (liite 1) tasot alla 
olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamis-
taan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa 
omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä 
edelleen.

Arviointi 

Vieraissa kielissä arviointi perustuu vieraiden kielten yhteisten 
tavoitteiden sekä kieli- ja oppimääräkohtaisten erityisten tavoit-
teiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon 
kurssikohtaiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat 
vieraiden kielten yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kai-
killa kursseilla annetaan monipuolisesti palautetta opiskelijan 
edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta anne-
taan opiskelijan edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä 
muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa 
toimia kohdekielisissä ympäristöissä. Opiskelijoita ohjataan hyö-
dyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla kursseilla voidaan 
hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan 
itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään soveltuvin osin 
Eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitai-
don kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa palautteen¬an-
nossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelutaito-
jaan. Opintojen edetessä kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan 
hyödyntää enenevästi opiskelijan vuoro¬vaikutus , tulkinta- ja 
tuottamistaitojen tasoa määriteltäessä. 

A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventä-
vän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen 
tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit arvioidaan nume-
roin käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluva suullisen 
kielitaidon koe arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10. 
Suullisen kielitaidon kokeesta annetaan erillinen todistus lukion 
päättötodistuksen liitteenä.

Oppimäärän vaihtaminen

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa op-
pimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa 
vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kurs-
seja luetaan hyväksi latinan kieltä lukuun ottamatta allaolevan 
taulukon mukaan.

Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla 
lyhyemmän oppimäärän syventäviä tai muita lukion tehtävään 
kuuluvia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos 
opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyt-
töihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä 
pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisä-
näyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudel-
leen. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja 
oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan 
lukea opiskelijan varsinaisen oppimäärän syventäviksi tai muiksi 
lukion tehtävään kuuluviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla.

Kurssit

Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjain-
tunnusten, oppimäärien tasotunnusten ja kurssinumeroiden 
mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan kielen B3-oppi-
määrän kurssia numero 2. Vieraista kielistä käytetään seuraavia 
koodeja: 
 
EN = englannin kieli
RA = ranskan kieli
SA = saksan kieli

Kurssit A-oppimäärä B1-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä
Kurssi 1 → 1 → 1 → 3
Kurssi 2 → 2 → 3 → 5
Kurssi 3 → 3 → 4 → 6
Kurssi 4 → 4 → 2 → 4
Kurssi 6 → 5 → 5 → 7
Kurssi 7 → 7 → 6 → 8
Kurssi 8 → 6
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VE = venäjän kieli
EA = espanjan kieli

Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoittee-
na 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 kan-
sainvälisen kommunikaation kielenä 
• osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opin-
tojen 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 vanken-
tamista, 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 painote-
taan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja 
tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai pai-
kallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittä-
vää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa 
kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä 
suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voi-
vat vaihdella kursseittain.

1. Englannin kieli ja maailmani (ENAI01) 

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 kehit-
tämiseksi.  Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuo-
toisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa 

välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet 
liittyvät opiskeluun, opiskelijan elämänpiiriin ja kielenkäyttötar-
peisiin. 

2. Ihminen verkostoissa (ENAI02) 

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta 
vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestin-
täkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syven-
netään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuun-
televana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla 
mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan 
erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden va-
likoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja 
niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. 
Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuoro-
vaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENAI03)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilu-
kutaitoa. 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 (ENAI04)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa 
sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tu-
tustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin kes-
kusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  
Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdolli-
suuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdolli-
suuksia kansalaisyhteiskunnassa. 

5. Tiede ja tulevaisuus (ENAI05)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä 
tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnos-
tavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia 
tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan 
erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digita-
lisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansain-
välisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri 
tiedon- ja tieteenaloista.
6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENAI06)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja 
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sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiske-
lijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. 
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös 
kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liit-
tyvät opiskelijan elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. 

Syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin 
kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitse-
mista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 
muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen eng-
lanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENAI07)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilai-
sissa 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 oppi-
määrän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, 
taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämän-
tavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai 
kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENAI08) 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ym-
märtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan pu-
humisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää 
suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla 
kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-
joiden tarpeiden mukaan.  

Soveltavat kurssit

9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENAI09)
Ks päivälinjan sisältö

10. Lukion keskeinen kielioppi (ENAI10)
Ks päivälinjan sisältö

11. Kirjoittamisen kurssi (ENAI11)
Ks päivälinjan sisältö

Vieraat kielet, B3-oppimäärä (espanja, saksa, ranska)

Opetuksen tavoitteet

Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena 
on, että opiskelija

• kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielek-
kääksi
• kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuuri-
sesti moninaisessa maailmassa niin kansallisissa, eurooppa-
laisissa kuin globaaleissa yhteisöissä
• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitai-
don kuvausasteikon tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 
(englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä 
kehittää taitojaan edelleen.

Syventävät kurssit

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luon-
tevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös 
kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa 
vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen kai-
killa kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän 
perusvalmiuksia. Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yh-
dessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla 
kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä kirjal-
lisuutta, elokuvia, musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai mediaa. 
Kursseilla tutustutaan eri tekstilajeihin. Oppiainerajat ylittävää 
opetusta voidaan toteuttaa eri kursseilla. Rakenteita opetellaan, 
harjoitellaan ja kerrataan joustavasti sopivien aihepiirien yhtey-
dessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnite-
tään huomiota alusta pitäen.

1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja 
hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opis-
kelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan vuorovaikutusta ar-
keen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita 
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia.

2. Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen 
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa 
asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja 
muiden viestintästrategioiden käyttöä. 
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3. Elämän tärkeitä asioita

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia 
käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskelijoiden jokapäi-
väiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen 
kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.

4. Monenlaista elämää

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdolli-
siin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuo-
toista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestin-
tää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja ulkomailla.

5. Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista 
keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mieli-
piteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 
liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmis-
suhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan 
keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös tekno-
logian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille.

6. Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekie-
lisen kielialueen tai  alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin 
ajankohtaisista ja opiskelijoita kiinnostavista näkökulmista.

7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopi-
vuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun 
ja työelämään sekä opiskelijoiden tulevaisuudensuunnitelmiin.

8. Yhteinen maapallomme

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa 
opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuk-
siin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat 
luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä kestävästä elämän-
tavasta.
Matematiikka   

Matematiikan asema aikamme kulttuurissa edellyttää valmiutta 

ymmärtää, hyödyntää ja tuottaa matemaattisesti esitettyä tietoa. 
Sillä on merkittävä tai ratkaiseva rooli muun muassa tieteissä, 
teknologiassa, taloudessa, yrittäjyydessä, terveydenhuollossa ja 
turvallisuudessa. Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutus-
tuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matema-
tiikan perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhut-
tua ja kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen, 
ilmiöiden mallintamisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja. 

Opetuksen lähtökohdat valitaan opiskelijoita kiinnostavista 
aiheista, ilmiöistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Opetuksessa 
käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa opiskelijat työskentelevät 
yksin ja yhdessä. Opetustilanteet järjestetään siten, että ne he-
rättävät opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyk-
siä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti 
opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden 
merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin ko-
konaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajatte-
lua tukevia kuvia, piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan 
taitoa siirtyä toisesta matemaattisen tiedon esitysmuodosta 
toiseen.

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja mate-
maattisiin ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja ar-
kielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti käytetään eteen tulevia 
mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden kehittämiseen, 
mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamis-
ta, kokeiluihin kannustamista sekä tiedonhankintaprosessien 
kehittämistä. 

Opiskelija harjaannutetaan käyttämään tietokoneohjelmistoja 
matematiikan oppimisen ja tutkimisen sekä ongelmanratkaisun 
apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun 
muassa dynaamisen matematiikan ohjelmistoja, symbolisen 
laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, 
tekstinkäsittelyä sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia 
tiedonlähteitä. Tärkeää on myös arvioida apuvälineiden hyödyl-
lisyyttä ja käytön rajallisuutta. Edellä mainituista apuvälineistä 
käytetään jatkossa nimitystä tekniset apuvälineet.

Arviointi

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan 
opiskelijan matemaattisen ajattelun ja itseluottamuksen kehit-
tymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. 
Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään matematiikan osaamis-
taan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. 
Sillä autetaan opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisu-
jen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden muodostamisproses-
sissa ja ohjataan oman työn arvioimiseen. Onnistunut palaute 
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auttaa opiskelijaa huomaamaan vahvuutensa sekä sen, mitä ja 
miten tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää.

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien 
ja teknisten apuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä päätelmien 
täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.

Oppimäärän vaihtaminen
 
Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kurs-
seja 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 muita lukion tehtävään 
kuuluvia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos 
opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyt-
töihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä 
pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyt-
töjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja op-
pimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea 
hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syven-
täviksi tai muiksi lukion tehtävään kuuluviksi kursseiksi opetus-
suunnitelmassa päätettävällä tavalla.

Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on 
herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun 
muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen mer-
kitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja 
kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuu-
dessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan 
opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökel-
poisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, 
talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

 Pakollinen kurssi

1.  Luvut ja lukujonot (MAYI01) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 
näkökulmasta
• kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimi-
tukset ja prosenttilaskennan periaatteet
• vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä

• ymmärtää lukujonon käsitteen
• osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja 
tapa, jolla seuraavat termit muodostetaan
• saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan mää-
rittämisestä
• osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geo-
metrisen jonon ja niistä muodostettujen summien avulla
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja 
lukujonojen tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovel-
lusongelmien 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 ax = b, x∊N olevien yhtälöiden ratkaiseminen 
• geometrinen jono ja summa

Matematiikan pitkä oppimäärä  

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa 
opiskelijalle ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät 
matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pit-
kän 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 pitkäjän-
teiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luottamaan 
omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
• rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkai-
sujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen 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 raken-
teena
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• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelman-
ratkaisutaitojaan 
• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominai-
sella 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 mene-
telmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit  

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAAI02)  

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 polynomiepäyhtälöi-
hin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien 
ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt 
• polynomien tulo ja muotoa (a+b)n, n≤3, n∊N olevat 
binomikaavat 
• 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumää-
rän tutkiminen
• 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
• polynomifunktio
• polynomiyhtälöitä
• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

3. Geometria (MAAI03)   

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä 
muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa 
tilanteissa
• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään 
geometrista tietoa käsitteleviä lauseita  
• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi ku-
vioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, 

Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion 
trigonometriaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappa-
leiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongel-
mien 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 (MAAI04) 

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 tutkimi-
sessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien 
ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt
• vektoreiden perusominaisuudet
• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kerto-
minen luvulla
• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
• yhtälöryhmän ratkaiseminen
• suorat ja tasot avaruudessa

5.  Analyyttinen geometria (MAAI05)    

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä 
geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille 
• ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutki-
maan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraa-
beleja 
• 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, itseisarvoyhtä-
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löiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.  

Keskeiset sisällöt
• pistejoukon yhtälö 
• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
• pisteen etäisyys suorasta

6. Derivaatta (MAAI06)   

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkais-
ta yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä
• omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvos-
ta, 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, jatkuvuu-
den ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja 
-epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaali-
funktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.  

Keskeiset sisällöt 
• rationaaliyhtälö ja  epäyhtälö
• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 
• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän deri-
voiminen
• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen mää-
rittäminen

7. Trigonometriset funktiot (MAAI07) 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän sym-
metrioiden avulla
• osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka 
ovat tyyppiä sin f(x) = a  tai  sin f(x) = sin g(x)
• osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin2x + cos2x 
= 1 ja tan x = sin x / cos x  
• osaa derivoida yhdistettyjä funktioita 
• osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla
• osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaes-
saan jaksollisia ilmiöitä
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen 
funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden rat-

kaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen 
määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt  
• suunnattu kulma ja radiaani
• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusomi-
naisuuksineen
• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
• yhdistetyn funktion derivaatta
• trigonometristen funktioiden derivaatat 

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAAI08)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopo-
tenssit
• tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden omi-
naisuudet 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-, ekspo-
nentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä 
sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt
• potenssien laskusäännöt
• juurifunktiot ja -yhtälöt
• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
• logaritmifunktiot ja -yhtälöt 
• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

9. Integraalilaskenta (MAAI09)  
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittä-
mään alkeisfunktioiden integraalifunktioita
• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhtey-
den pinta-alaan
• osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn inte-
graalin avulla
• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuk-
sien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä sekä 
määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.
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Keskeiset sisällöt  

• integraalifunktio
• alkeisfunktioiden integraalifunktiot
• määrätty integraali
• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAAI10)    

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 todennäköi-
syyksien laskusääntöihin
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen 
ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja sovelta-
maan sitä
• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen 
ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muo-
dossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa 
sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennä-
köisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien 
avulla.

Keskeiset sisällöt
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
• jakauman tunnusluvut
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• kombinatoriikka 
• todennäköisyyksien laskusäännöt
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo
• normaalijakauma

Syventävät kurssit

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaattei-
siin sekä harjoittelee todistamista 
• hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkuluku-
jen ominaisuuksiin 
• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja 
kokonaislukujen kongruenssin avulla

• syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuk-
sien 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 (MAAI12)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää algoritmista ajatteluaan
• 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 pin-
ta-alaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimi-
sessa ja laskutoimituksissa.

Keskeiset sisällöt
• iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä
• polynomien jakoalgoritmi
• polynomien jakoyhtälö 
• Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunni-
kassääntö ja Simpsonin sääntö 

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAAI13)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettis-
ten perusteiden tuntemustaan
• osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteis-
funktioita
• täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä 
muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimi-
seen
• osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden sum-
mia
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• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuk-
sien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa annetun muut-
tujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon ra-
ja-arvon ja sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä. 

Keskeiset sisällöt  
• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominai-
suuksia 
• käänteisfunktio
• kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta
• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
• epäoleelliset integraalit
• lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa

Soveltava kurssi

14. Matematiikan kokonaiskuva (MAAI14)
Ks päivälinjan sisältö

Matematiikan lyhyt oppimäärä 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on 
tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaat-
tista 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 paris-
sa työskennellessään, oppii luottamaan omiin kykyihinsä, 
taitoihinsa ja ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, tutki-
vaan ja keksivään oppimiseen
• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuk-
sia, 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 arvi-
oimaan sen luotettavuutta
• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityk-
sessä
• osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna
• osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia mene-
telmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä.

Pakolliset kurssit

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MABI02) 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elä-
män 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 tut-
kimisessa ja polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin 
liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt
• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannolli-
suus
• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
• yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen 
ratkaiseminen
• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön 
ratkaiseminen

3. Geometria (MABI03) 

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 kappa-
leiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongel-
mien ratkaisussa. 
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Keskeiset sisällöt

• kuvioiden yhdenmuotoisuus
• suorakulmaisen kolmion trigonometria
• Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden mää-
rittäminen
• geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

4. Matemaattisia malleja (MABI04) 

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 ekspo-
nenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polyno-
mi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusongelmien 
yhteydessä.

Keskeiset sisällöt 
• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
• potenssiyhtälön ratkaiseminen
• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
• lukujonot matemaattisina malleina

5. Tilastot ja todennäköisyys (MABI05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia 
aineistoja
• arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskenta-
ohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
• perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muo-
dossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa 
sekä diskreettien jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä 
ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt
• diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen mää-
rittäminen
• regression ja korrelaation käsitteet 
• havainto ja poikkeava havainto
• ennusteiden tekeminen
• kombinatoriikkaa 
• todennäköisyyden käsite 
• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien 
mallien käyttöä

6. Talousmatematiikka (MABI06) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• syventää prosenttilaskennan taitojaan 
• ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä
• kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa 
suunnitteluun
• vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja talous-
tiedon 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 malle-
ja lukujonojen ja summien avulla

Syventävät kurssit

7. Matemaattinen analyysi (MABI07) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin 
menetelmin
• ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mitta-
na
• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla
• osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion 
suurimman ja pienimmän arvon
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutki-
misessa ja funktion derivaatan sekä suljetun välin ääriarvo-
jen 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 (MABI08) 

Tavoitteet 
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan 
• osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköi-
syyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä 
apuvälineitä
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodos-
sa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, 
todennäköisyysjakauman odotusarvon ja keskihajonnan 
määrittämisessä, todennäköisyyksien laskemisessa annetun 
jakauman ja parametrien avulla sekä luottamusvälin laske-
misessa.

Keskeiset sisällöt 
• normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet
• toistokoe
• binomijakauma 
• luottamusvälin käsite

Soveltava kurssi

9. Lukion keskeinen matematiikka (MABI09)
Ks päivälinjan sisältö

Biologia 
 
Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontie-
teellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biolo-
gian merkityksestä osana luonnontieteellisen maailmankuvan 
rakentumista. Biologian opetuksen tarkoituksena on lisäksi he-
rättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin. Biologian opetus 
auttaa opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdol-
lisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympä-
ristöjen hyvinvointia. Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy 
kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja luonnonva-
roja säästävän kiertotalouden merkityksestä. 

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

Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva siitä, että bio-
tieteet ovat nopeasti kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia, 
kuten geeniteknologiaa, hyödynnetään monin tavoin maatalou-
dessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opetus myös ohjaa opis-
kelijaa ymmärtämään, miten biologista tietoa voidaan hyödyn-
tää arkielämässä, jatko-opinnoissa ja työelämässä.

Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin, kokeelli-
suuteen ja tutkimuksellisuuteen perustuva tiedonhankinta sekä 
aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian 
opetuksessa tutustutaan laborointiin ja työskennellään myös di-
gitaalisissa opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään yhteis-
työtä erityisesti terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden 
kanssa.

Opetuksen tavoitteet 

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 
menetelmiin 
• osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkastelta-
vista ilmiöistä
• suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäi-
sesti tai yhteistyössä muiden kanssa 
• osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusai-
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neistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia  
• osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä ja 
laboratoriossa 
• arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista 
tietoa
• käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti bio-
logian opiskelun tukena
• perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla
• osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arki-
elämässä
• arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kes-
tävän 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 hallin-
ta, ja taidot, kuten ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. 
Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, so-
veltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää 
biologista tietoa erilaisissa tilanteissa. Arvioinnissa kiinnitetään 
huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seu-
raussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden mer-
kityksen oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. 
Arvioinnissa otetaan huomioon myös opiskelijan kyky arvioida 
tietoa kriittisesti. 

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

Pakolliset kurssit

1. Elämä ja evoluutio (BII01)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille 
tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian 
tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnon-
tieteellistä 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 omi-
naisella tavalla
• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä 
tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merki-
tyksen
• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita 
sen kehitystä
• työskentelee kokeellisesti tai toteuttaa pienimuotoisen 
tutkimuksen tai projektin yksin tai yhdessä muiden kanssa. 

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä
• elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatio-
tasot
• 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 (BII02)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoi-
suutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskei-
sinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät 
ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi pereh-
dyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla 
tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoi-
nen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittä-
misprojekti.
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Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosystee-
mien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaat-
teet 
• osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan 
vaikutuksia ekosysteemeissä
• ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen 
ihmiskunnan tulevaisuudelle
• hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauk-
sia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan 
tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
• ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elä-
mäntavan 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 levin-
neisyys

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
• ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset
• luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdis-
tuvat uhkat
• aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongel-
mat
• paikalliset ympäristöongelmat

Kohti kestävää tulevaisuutta
• ekosysteemipalveluiden merkitys
• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaali-
nen sivistys 
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa 
lähiympäristössä

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön 
kehittämisprojekti

Syventävät kurssit

3. Solu ja perinnöllisyys (BII03)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ym-
märrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastel-
laan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja 
periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeel-
lisuus ja opiskelijan oma tutkimustyö. 

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 mer-
kitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
• suunnittelee ja toteuttaa tutkimuksen yksin tai yhteis-
työssä 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
• geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen 
sukupolvelta toiselle
• mutaatiot ja mutageenit

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineisto-
jen avulla
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4. Ihmisen biologia (BII04)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Kes-
keisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisäänty-
minen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. 
Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutok-
siin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimin-
taperiaatteita                    
• ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä 
ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
• ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen vies-
tinnän 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 toimin-
taa 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 puolustusmekanismit

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

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

5. Biologian sovellukset (BII05)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen 
tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaise-
misessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin 

lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luon-
nonvarojen 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 mah-
dollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
• ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketie-
teessä ja teollisuudessa 
• ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisis-
sa 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 ympäristön-
suojelussa

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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Maantiede

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maan-
tieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmär-
tää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongel-
mia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen opetus 
ohjaa opiskelijaa havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikutta-
via tekijöitä, muodostamaan perusteltuja näkemyksiä, ottamaan 
kantaa omassa ympäristössä, lähialueilla ja koko maailmassa 
tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja 
ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus harjaannuttaa opis-
kelijan osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa 
kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon 
ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan 
maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinym-
päristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontie-
teelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijal-
le valmiuksia ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun 
sekä tukee opiskelijan kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi 
kansalaiseksi.

Opiskelijoiden elämismaailma sekä heidän arkiset kokemuksen-
sa ja havaintonsa ovat maantieteen opetuksen lähtökohta. Tut-
kiva lähestymistapa auttaa opiskelijaa syventämään maantieteel-
listä ajattelua sekä ymmärtämään arkiympäristössä, paikallisella, 
alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia. Geo-
median 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 tiedonhankin-
ta- ja esitystapojen monipuolista käyttöä. Ajankohtaisten uutis-
ten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan ra-
kentumista ja kriittistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään 
lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. 
Opetuksessa voidaan hyödyntää myös koulun ulkopuolisia opis-
keluympäristöjä 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 vuoro-
vaikutussuhteita
• osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtu-
mia ja niihin vaikuttavia tekijöitä
• osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja ra-
kennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä 
ihmisten hyvinvointia paikallisesti, alueellisesti ja maail-
manlaajuisesti
• 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 seu-
raamaan ajankohtaisia tapahtumia eri puolilla maailmaa
• osaa käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämäs-
sä
• tietää, millaisissa ammateissa ja työtehtävissä maantie-
teellistä osaamista tarvitaan
• toimii paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin kysymyk-
siin kantaaottavana ja kestävää kehitystä edistävänä aktiivi-
sena maailmankansalaisena.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista 
kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Arviointi ohjaa 
opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa kes-
keisiä 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 erilai-
sissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maantieteessä ovat 
karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä 
muut geomediataidot.

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjal-
lisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai projekti-
tuotoksen, 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.
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Pakolliset kurssit

1.  Maailma muutoksessa (GEI01)

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen 
alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan 
ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan glo-
baaleja 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 glo-
baalit kehityskysymykset.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen 
kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen tapaan hah-
mottaa ja tutkia maailmaa
• tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita 
maapallolla
• ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilme-
nee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin 
• osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja 
riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehitty-
neisyyden näkökulmasta
• tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä 
tai niiden vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet 
ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia kestävän kehi-
tyksen mukaisesti
• osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehi-
tystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
• ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan 
maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja 
kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja 
esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajan-
kohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa. 

Keskeiset sisällöt

Maantiede tieteenalana
• miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maail-
maa
• 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 ris-
kialueet, 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 kehityskysymyk-
set
• inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoin-
nin jakautuminen, eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolai-
suus

 
2.  Sininen planeetta (GEI02)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syven-
netään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tun-
temusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat 
prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustu-
taan 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 luon-
nonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöi-
tä
• ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyy-
den maapallolla
• ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, 
ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien raken-
netta, syntyä ja kehitystä
• ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen 
yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä. 

Keskeiset sisällöt

Maantieteellinen ajattelu
• luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tie-
don hankinta, analysointi, arviointi ja esittäminen
• geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja 
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niiden käyttö sekä luonnonmaantieteen tutkimusmenetel-
mät

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 arki-
elämässä

Syventävät kurssit

3.  Yhteinen maailma (GEI03)

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 harjoitel-
laan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan 
jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteelli-
sen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä
• osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ih-
mismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
• osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja 
arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdol-
lisuuksien 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

• 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 identi-
teetti

Väestö ja asutus
• väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen 
• kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutumi-
nen

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 informaatioteknolo-
gian kehitys

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

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielä-
mässä

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GEI04)

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteel-
listen tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa 
tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskei-
siä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailman-
laajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja 
vaikuttamisessa.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geo-
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mediaa maantieteellisten ongelmien ratkaisemisessa
• kehittää taitojaan hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, 
arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa
• osaa käyttää paikkatietosovelluksia
• ymmärtää geomedian merkityksen omassa arjessa ja 
yhteiskunnan eri aloilla
• tuntee maailmanlaajuisia kehitystrendejä ja Suomen 
kehitysyhteistyön tavoitteet
• ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen aluesuun-
nittelun lähtökohtana ja tuntee kansalaisten mahdollisuudet 
vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämi-
seen
• osaa käyttää geomediaa maantieteellisen tutkielman 
laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa, jossa 
on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus. 

Keskeiset sisällöt

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen 
edistämisessä

Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot
• kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geome-
dian käyttö maantieteen tutkimuksissa
• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, kä-
sittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnollistaminen 
ja esittäminen

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys
• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet
• kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen 
yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja kestävän kehi-
tyksen sitoumukset

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamispro-
jekti

• maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen 
geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai 
globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteut-
taminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa geome-
diaa hyväksi käyttäen

Fysiikka

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajatte-
lun sekä maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleis-
sivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan mer-
kitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa 
ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella 
luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Ope-
tuksessa sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä 
edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta 
ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kes-
tävän 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 käsit-
teistä rakentuvat, ja opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella 
ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden aikaisemmat koke-
mukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat opis-
kelijoiden 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 tekemises-
sä 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. Kokeellinen tai muu 
tutkimuksellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön 
taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa opiskelijoita 
fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot ke-
hittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten 
sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan työtur-
vallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

Opetuksen tavoitteet 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, 
omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden koh-
taamisessa ja fysiikan opiskelustrategioiden soveltamisessa
• saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen 
monipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelä-
mässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä
• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja 
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kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkai-
sun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia 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 tekemi-
seen
• 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 kehit-
tymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
• osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön 
ja yhteiskunnan kannalta. 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttami-
seen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. 
Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat 
opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan osaamistaan. 
Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyt-
töön ja opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja 
taitojen havainnointiin. Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista 
voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, graafisesti mallin-
tamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuo-
tosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten 
kysymysten muodostamista, ongelmaratkaisuprosessin jäsennet-
tyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja 
käsittelyn taidot. 

Pakolliset kurssit 

1.  Fysiikka luonnontieteenä (FYI01)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnos-
tusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan
• ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu 
kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen 
kautta
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontie-

teellisiä kokeita
• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen 
liittyviin peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon 
perusrakenteista
• osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäi-
väisen elämän ilmiöissä 
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tu-
kena. 

Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä
• tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaik-
keuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen
• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt
• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon raken-
tumisessa
• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotetta-
vuuden arviointi

2.  Lämpö (FYI02)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuo-
don muutoksiin liittyviä ilmiöitä
• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä 
käsitteenä 
• kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa 
koskevaan päätöksentekoon.

Keskeiset sisällöt
• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kes-
tävän 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 siirtymis-
suunta
• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnit-
telua
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Syventävät kurssit

3.  Sähkö (FYI03)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyh-
tälöiden käyttämisessä
• osaa tutkia sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä säh-
köopin perusmittauksia
• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten 
tekemisessä.

Keskeiset sisällöt
• fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämäs-
sä 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 sähkö-
kenttä
• sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien 
tutkiminen

4.  Voima ja liike (FYI04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-
gian ilmiöissä 
• ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa
• osaa tutkia voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä
• harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottami-
sessa.

Keskeiset sisällöt 
• fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudel-
le
• vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja 
tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike
• Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus
• etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivi-
sesti väliaineen vastus
• liikeyhtälö
• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertai-

sissa tilanteissa
• liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulottei-
set törmäykset 
• liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian 
säilymislaki
• mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden 
rajoitukset ja puutteet

5.  Jaksollinen liike ja aallot (FYI05) 

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 tutki-
malla 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

6.  Sähkömagnetismi (FYI06)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon 
liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteis-
kunnan 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 magneetti-
kenttä 
• varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä
• sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki 
ja Lenzin laki 
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• generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian 
siirto sähkövirran avulla 
• sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, 
taittuminen, interferenssi ja diffraktio
• tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty 
kuvaaminen

7.  Aine ja säteily (FYI07)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä joka-
päiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 
ilmiöissä 
• syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailman-
kaikkeuden 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
• tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

Soveltava kurssi

9.  Fysiikan kokonaiskuva (FYI08)

Kemia  

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun 
ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuo-
lista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen 
sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, 
yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuk-
siaan opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä sovelta-
villa 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 makroskooppi-
nen, mikroskooppinen ja symbolinen taso muodostavat loogi-
sen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista kokemuksista 
ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen 
sekä aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintami-
seen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa 
luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, 
tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon 
luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintä-
teknologiaa 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 ymmärtämis-
tä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen 
hahmottamista. Kokeellinen tai muu tutkimuksellinen työsken-
tely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä 
ajattelua sekä innostaa opiskelijoita kemian opiskeluun. Opiske-
lun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaises-
ti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa 
työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslain-
säädännön mukaisesti.  

Opetuksen tavoitteet 

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• saa ohjausta kemian osaamisensa tunnistamisessa, 
omien tavoitteiden asettamisessa, oppimishaasteiden koh-
taamisessa ja kemian opiskelustrategioiden soveltamisessa
• saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen mo-
nipuolisissa tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, 
järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 
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• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja 
kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkai-
sun tai muun toiminnan lähtökohdiksi 
• osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia tutkimuksia 
turvallisesti ja yhteistyössä muiden kanssa
• osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä 
arvioida niitä ja koko tutkimusprosessia 
• 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 kehit-
tymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa 
• osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian mer-
kitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta.

Arviointi

Arviointi kohdistuu kemian yleisten tavoitteiden saavuttami-
seen 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 taito-
jen havainnointiin. Kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja sovel-
tamista voidaan osoittaa eri tavoin. Erilaisten tuotosten lisäksi 
voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten 
muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huo-
mioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja 
käsittelyn taidot. 

Pakolliset kurssit 

1.  Kemiaa kaikkialla (KEI01)

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnos-
tusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan 
• kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteis-
kunnalliseen keskusteluun
• osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista 
jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä 
• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen eri-

laisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuus-
näkökohdat
• osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen 
rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä.

Keskeiset sisällöt 
• kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelä-
mässä
• atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään
• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia
• aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, 
kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla
• kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana 
• turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, ainei-
den ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopää-
tösten tekeminen

2.  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KEI02) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja aine-
määrään liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäris-
tön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 
• osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen or-
gaanisiin yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä 
ilmiöitä
• ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeelli-
sen 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 typ-
piyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen 
erilaisilla malleilla
• avaruusrakenne ja isomeria
• orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen 
rakenteen avulla
• ainemäärä ja pitoisuus
• työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmis-
tus
• aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektrosko-
pia 
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Syventävät kurssit 

3.  Reaktiot ja energia (KEI03)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä 
jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknolo-
gian ilmiöissä 
• osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen 
reaktioihin liittyviä ilmiöitä
• ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merki-
tyksen kemiassa.

Keskeiset sisällöt  
• kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kan-
nalta
• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainotta-
minen
• epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä 
niiden sovelluksia
• aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen 
yksinkertainen laskennallinen käsittely
• energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sido-
senergia ja Hessin laki
• kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö  
• reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysime-
netelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen 
ja esittäminen

4.  Materiaalit ja teknologia (KEI4)

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 tai malleja käyttäen materiaalei-
hin 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 elin-
kaari 
• atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä 
alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä

• hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
• sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaa-
lipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
• kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnit-
telu
• yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 

5.  Reaktiot ja tasapaino (KEI05)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasa-
painon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteis-
kunnan ja teknologian ilmiöissä
• osaa tutkia kokeellisesti tai malleja käyttäen reaktioihin 
ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä
• osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktiono-
peuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämi-
sessä ja ennusteiden tekemisessä. 

Keskeiset sisällöt 
• kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
• kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöi-
tä
• homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapai-
notilaan vaikuttaminen 
• happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja pus-
kuriliuokset 
• tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
• homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen 
käsittely 
• tutkimustulosten ja -prosessin arviointi 

Soveltava kurssi

6.  Lukion keskein kemia (KEI06)
Ks päivälinjan sisältö
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Filosofia

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja 
hahmottaa sitä. Sen kysymyksenasettelujen tunteminen on olen-
nainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään kä-
sitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun opiskeleminen 
harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäi-
sesti. Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta 
filosofia auttaa hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatku-
vasti kasvavaa informaatiotulvaa. Tällä tavoin filosofian opiskelu 
edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun valmiuksia. 

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

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan 
ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskeli-
joiden 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 nä-
kemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perustel-
tuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmäs-
sä 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 ajankohtai-
siin kysymyksiin sovellettuina
• osaa käsitteellisesti eritellä, jäsentää ja arvioida infor-
maatiota, erityisesti erilaisia väitteitä, niiden merkityksiä ja 
perusteluja
• hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja 
oppii sitä kautta luottamaan omaan ajatteluunsa sekä arvioi-
maan sitä kriittisesti ja pohtimaan sen rajoja eri tieteenaloil-
la ja arkielämässä
• oppii pohtimaan ja jäsentämään käsitteellisesti laajoja 
kokonaisuuksia sekä ajattelemaan ja toimimaan arvoste-

lukykyisesti niin eettisissä kysymyksissä kuin muillakin 
elämänalueilla myös informaation ollessa epävarmaa ja risti-
riitaista. 

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 raken-
netta 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.

Pakollinen kurssi

Johdatus filosofiseen ajatteluun (FII01)

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, kä-
sitteiden 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 tutus-
tuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt 
• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen 
ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin on-
gelmiin 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 empiiri-
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nen, 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

Syventävät kurssit

2.  Etiikka (FII02) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysy-
myksiin 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 elä-
mänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla
• osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa 
moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista 
argumentaatiota
• osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kyke-
nee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan 
filosofisen etiikan välinein. 

Keskeiset sisällöt  
• moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiik-
ka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan 
perusteet
• moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridi-
siin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, moraalinen 
relativismi
• filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkitykselli-
syydestä sekä hyvästä elämäntavasta
• etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja 
elämänvalinnat
• eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä

3.  Yhteiskuntafilosofia (FII03)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja 
suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yh-
teisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon
• oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteis-
kunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä 

omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen
• oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä 
ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimin-
nassa
• oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjes-
tyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta 
• osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnalli-
siin kysymyksiin. 

Keskeiset sisällöt
• yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioi-
den olemassaolo ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskei-
set teoriat yhteiskunnasta, yhteiskuntasopimusteoriat 
• oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perustelemi-
nen ja soveltaminen
• vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokra-
tian muodot ja kilpailijat, anarkismi
• työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaat-
teiden ja omistamisen oikeuttaminen
• poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, ta-
sa-arvo ja solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosia-
lismi; kansallisvaltiot ja globaali näkökulma
• yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden 
ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskunta-
järjestyksen luhistuminen – sodat, sisällissodat, terrori sekä 
holokausti ja muut kansanvainot yhteiskuntafilosofisina 
ongelmina
• ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: suku-
puolen rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien 
kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen

4.  Tieto, tiede ja todellisuus (FII04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perus-
tuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta 
• osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudes-
ta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä
• osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päätte-
lyn ja selittämisen luonnetta
• osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teori-
oiden ja mallien suhdetta todellisuuteen
• oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia 
kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt 
• metafysiikan keskeiset kysymykset ja käsitteet, erilaisia 
käsityksiä metafysiikan luonteesta ja todellisuuden perusra-
kenteesta



Seinäjoen lukion opetussuunnitelma 2 0 1 6 | 2 0 1 7

1 TOIMINTA-AJATUS
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA  
 TOIMINTAKULTTUURI
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN  
 KESKEISET SISÄLLÖT
6 TVT-TOIMINTASUUNNITELMA

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
 SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 VIERAAT KIELET, ENGLANTI
 VIERAAT KIELET, A-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B2-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B3-OPPIMÄÄRÄ
 MATEMATIIKKA
 BIOLOGIA
 MAANTIEDE
 FYSIIKKA
 KEMIA 
 FILOSOFIA
 PSYKOLOGIA
 HISTORIA
 YHTEISKUNTAOPPI
 USKONTO
 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
 TERVEYSTIETO
 LIIKUNTA
 MUSIIKKI
 KUVATAIDE
 OPINTO-OHJAUS
 TIETOTEKNIIKKA
 TEEMAOPINNOT
 LUKIODIPLOMIT
 LAAJA-ALAISET OPINTOKOKONAISUUDET
 ENGEES-STUDIES
 ETELÄ-SEINÄJOEN TARJOAMAT KURSSIT

7 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
8 AIKUISLINJAN OPETUSSUUNNITELMA
KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

184
• olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja 
ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaalinen ja 
virtuaalinen 
• todellisuuden ilmeneminen ja hahmottaminen 
• totuuden luonne ja totuusteoriat
• tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen
• tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmät, tieteel-
linen päättely; ilmiön, tutkimusaineiston, mallin ja teorian 
käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde
• selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä 
formaaleissa tieteissä: tietäminen ja ennustaminen, ymmär-
täminen ja tulkinta

Psykologia

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskeli-
jalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ih-
mistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen 
tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnis-
taa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot 
ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden 
ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitä-
mistä. 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 ymmär-
tämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan 
oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuuri-
siin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkis-
ten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta 
ja vastavuoroista riippuvuutta. 

Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä 
tarkoituksessa opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luon-
netta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painottaen ajankoh-
taisen 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, kysymyksen-
asetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tuntee psykologi-
an 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 sovelta-
maan tietojaan arkielämään, elämäntilanteidensa ja mahdol-
lisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja 
hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa sekä ajattelunsa, 
ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
• osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja ky-
kenee arvioimaan tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä
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• osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittä-
vien aiheiden ja ilmiöiden erittelyyn
• osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenver-
taisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen.

Arviointi   

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolli-
seen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykologista tietoa arki-
päivän 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 arvi-
oimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa. 

Syventävät kurssit

1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PSI01) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kult-
tuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittä-
misessä ja ymmärtämisessä 
• tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, 
motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida 
ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvoin-
tiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla 
• perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologi-
seen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta
• osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihe-
piireistä 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 toimin-
taan

• perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumises-
ta
• esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilanneteki-

jöistä

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressii-
visuus, 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

2. Kehittyvä ihminen (PSI02)

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 
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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

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PSI03)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaat-
teita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkaste-
lemiseen
• perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemi-
seen, tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeam-
man kognitiivisen toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, 
ongelmanratkaisu, asiantuntijuus tai kielelliset toiminnot 
• perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja 
pystyy arvioimaan sitä
• ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perus-
taa ja yhteyksiä psyykkisiin toimintoihin.

Keskeiset sisällöt

• kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit 
ja havaintokehä
• kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta
• kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimus-
menetelmiä
• havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina 
perustoimintoina sekä niiden biologinen perusta
• jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen 
toiminnon tarkasteleminen, esimerkiksi kieli, ongelmanrat-
kaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PSI04)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimuk-

seen ja ymmärtää, miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa 
arvioida tutkimuksia kriittisesti
• osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja 
kognitiivisten tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia nii-
den kulttuurisidonnaisuutta
• osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja 
hyvinvoinnille
• tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja 
psyykkisen tasapainon ylläpitämisen keinoja
• osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psyko-
logisen tiedon valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvin-
vointiaan tukevia ratkaisuja
• ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, 
biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
• tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja on-
gelmat sekä ymmärtää mielenterveyden ja sen ongelmien 
määrittelyn haasteellisuuden
• syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syi-
hin, oireisiin ja hoitoon.  

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 ylläpi-
täminen
• 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 (PSI05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden
• tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä ero-
ja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piirteet, älyk-
kyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit 
• tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa
• tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koske-
vaan tutkimukseen
• syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmene-
telmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuuspsykologian 
tutkimuksen osalta
• osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, 
tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena
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• osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsy-
kologista tietoa erilaisuuden ymmärtämiseen. 

Keskeiset sisällöt
• persoonallisuuden määrittely
• persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
• vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuu-
den selittämisen mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokogni-
tiivinen, psykodynaaminen tai humanistinen psykologia, 
temperamenttiteoria tai piirreteoria 
• yksilöllisten erojen tutkiminen 
• tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön 
toimintaan yhteisöissä ja sosiaalisissa verkostoissa
• kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutuk-
seen ja yhteisölliseen toimintaan

Historia

Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edelly-
tyksiä ymmärtää oman aikansa maailmaa sekä sen muutospro-
sesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden ymmärtämiseen ja avaa 
näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. Kulttuurien 
tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, 
kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee 
opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena ja moninaisuutta ym-
märtävänä yhteiskunnan jäsenenä. 

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. Erityi-
senä 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 ke-
hitystä, ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta sekä kulttuurin, 
vallankäytön ja talouden vuorovaikutusta. Perehdytään yksilön 
merkitykseen ja mahdollisuuksiin toimijana sekä pohditaan yk-
silöiden ja väestöryhmien toiminnan taustatekijöitä ja motiiveja 
historiallisissa konteksteissaan. Opetuksessa korostetaan ihmis-
oikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä de-
mokratian ja kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksia oman 
aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Suomen 
historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten.

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 kes-
keisimmät historialliset prosessit taustoineen ja seurauksi-
neen sekä osaa arvioida niiden merkitystä
• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tulokse-
na ja tulevaisuuden lähtökohtana, kykenee suhteuttamaan 
oman aikansa ja itsensä historialliseen jatkumoon ja syven-
tämään historiatietoisuuttaan
• pystyy muodostamaan ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja 
demokratiaa arvostavan maailmankuvan sekä osaa toimia 
niitä edistävänä vastuullisena kansalaisena
• osaa analysoida historiallisia ilmiöitä ja ihmisten toimin-
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taa 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 yhte-
yksissä
• osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tule-
vaisuuden kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten 
haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä vaihtoeh-
toisia ratkaisukeinoja. 

Arviointi

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle 
ominaisten tietojen ja taitojen hallinta sekä oppiaineen yleisten 
tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu 
arviointi ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan valmiuksia 
rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olen-
naista ja epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyk-
siä sekä arvioida historian ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä 
kriittisesti. 

Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaa-
misen näyttöön sekä opiskelijan kykyyn soveltaa opittua käy-
tännössä, kuten taitoon käyttää historiallista tietoa perustellun 
mielipiteen muodostamisen välineenä ja valmiuksiin arvioida 
kriittisesti historian tulkintoja ja käyttöä. 

Pakolliset kurssit

1.  Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa (HII01)

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuo-
rovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäris-
tössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä 
historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla 
tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin 
muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanvilje-
lyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen 
historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ihmisen, luonnon ja yhteiskunnan välisen 
riippuvuussuhteen ja haasteet osana kestävää tulevaisuutta
• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskun-

tien sekä globaalin talouden järjestelmän muodostumisen 
keskeiset prosessit 
• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskun-
tarakenteiden 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 arvioi-
tua lähdeaineistoa.

Keskeiset sisällöt 

Historia tieteenalana
• historian tutkimus, tutkimusmenetelmät ja lähteiden 
käyttö 

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 edel-
lytykset ja vaikutukset 
• 2000-luvun verkottuva maailma

2. Itsenäisen Suomen historia (HII02)

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 kulttuuri-
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set murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin 
lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muo-
toutumisen kehityskulkuja sekä osaa pohtia tulevaisuuden 
mahdollisuuksia
• hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskun-
nalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden merkityksen 
1860-luvulta nykypäivään
• osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseu-
rooppalaiseen 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 kon-
tekstissaan 
• 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 maail-
mansotaa
• Suomi toisessa maailmansodassa 
• Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politii-
kassa kylmän sodan aikana ja sen jälkeen

Kohti nykyistä Suomea
• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvin-
vointivaltio
• kulttuuri, tiede ja osaaminen
• kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suo-
mi

Syventävät kurssit

3. Kansainväliset suhteet (HII03)

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä 
ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. 
Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten talou-
dellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä tee-
moja 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 suhtei-
siin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. 

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 tulevai-
suuteen 
• osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien 
sekä vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia 
• seuraa aktiivisesti mediaa, osaa tarkastella kriittisesti 
ajankohtaisia kansainvälisiä kysymyksiä sekä pystyy arvioi-
maan konfliktien syitä ja ratkaisumahdollisuuksia. 

Keskeiset sisällöt  

Kansainvälisen politiikan perusteet
• historian käyttö politiikan välineenä

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika
• imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaiku-
tukset kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin 
• ensimmäisen maailmansodan seuraukset 
• demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä 
politiikassa
• ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmur-
hat 
• toinen maailmansota seurauksineen 

Jakautunut maailma
• kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelli-
set ja sotilaalliset muodot
• dekolonisaation merkitys ja vaikutukset
• kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset 
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Keskinäisriippuvuuksien maailma 

• Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelu-
jen monet muodot 
• maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaiku-
tussuhteet 
• YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HII04)

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 eu-
rooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuo-
li ja arkielämä.
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmär-
tää Euroopan kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä 
• osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aika-
kausien 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 kulttuu-
rin 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 kaupal-
listuminen 
• kulttuurin globalisoituminen
• sukupuoliroolien murros 
• tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HII)

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen 
historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteis-
kunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden 
väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elä-
mäntapaan 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 yksittäi-
sen ihmisen kannalta 
• tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen 
kehityksen 
• osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimai-
seen kulttuuriin.

Keskeiset sisällöt
Suomen alue ennen ristiretkiä

• tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmi-
en 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
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Ruotsista Venäjän osaksi

• Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset 
Ruotsin ajan lopulla
• Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty
• kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide 

6. Maailman kulttuurit kohtaavat (HII06)

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja 
koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtau-
tuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskun-
tien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonais-
valtaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja 
Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaiku-
tusta historian eri aikoina.

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilai-
sia tapoja jakaa maailma kulttuurialueisiin
• tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilme-
nemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa 
• ymmärtää tarkastelemansa kulttuuripiirin historiallisen 
kehityksen sekä sen arvojen ja elämäntapojen moninaisuu-
den ja osaa eritellä siihen vuorovaikutuksessa muiden kult-
tuurien kanssa syntyneitä kulttuurisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosi-
aalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytän-
töjä
• osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana 
eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään sille annet-
tuja merkityksiä
• osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja kos-
kevia 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

Yhteiskuntaoppi   

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröi-
västä yhteiskunnasta ja vahvistaa hänen valmiuksiaan toimia 
yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneena aktiivisena kan-
salaisena. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja 
keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan 
suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. 
Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustie-
teen sisällöistä. 

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

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokrati-
an peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmis-
oikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen 
kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.

Opetuksen tavoitteet

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen histo-
riallisen kehityksen tuloksena
• tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen 
perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja talou-
dellisen käsitteistön
• hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjes-
telmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa 
suhteuttaa ne eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin
• pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, 
tasa-arvoa kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteis-
kuntakäsityksen
• tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteis-
kunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella ja kansain-
välisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja 
vastuullisena kansalaisena
• pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja 
ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestin-
täteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan 
kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista informaatiota
• osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnai-
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sista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista 
kysymyksistä 
• osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöi-
den välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja taloudel-
lisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnal-
listen päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia motiiveja ja 
vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta. 

Arviointi

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedo-
naloille ominaisten tietojen, taitojen ja toimintatapojen hallinta 
sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimis-
prosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edistävät 
opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonai-
suuksia sekä arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuh-
teita ja niiden merkitystä. 

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen 
näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintatai-
toihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti 
sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia ilmiöi-
tä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista infor-
maatiota.

Pakolliset kurssit

1. Suomalainen yhteiskunta (YHI01)

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin 
ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteis-
kunnan 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 ana-
lyyttisesti erilaisista näkökulmista
• tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja 
pystyy vertailemaan erilaisia hyvinvointimalleja Pohjois-
maissa, Euroopassa ja muualla maailmassa

• osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yh-
teiskunnallisten päätösten perusteita paikallisella ja valtiol-
lisella 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 haas-
teet
• yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko
• yhteiskunnallisen vallankäytön muodot 
• demokratia ja muut poliittiset järjestelmät
• Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjes-
telmä 
• kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolu-
eet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys
• muuttuva mediakenttä 

2. Taloustieto (YHI02)

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään 
talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista 
keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyk-
siä 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. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talout-
taan ja tarkastella taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kan-
nalta ymmärtäen Suomen kytkeytymisen globaaliin talouteen 
• ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen talou-
dessa ja yhteiskunnassa 
• tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja 
teoriat sekä ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperi-
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aatteita 
• osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelus-
sa 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 muo-
dostaminen
• oman talouden hoito
• työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansan-
taloudessa  
• kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kan-
santalouden 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 kun-
tien taloudelle 
• talouspolitiikan keinot
• politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa 
päätöksenteossa

Kansainvälinen talous ja Suomi
• globaalitalous
• Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys
• talouden tulevaisuudennäkymät

Syventävät kurssit

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YHI03)
 
Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yh-
dentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä 
Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opi-
taan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kan-
nustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä 
koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan 
tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita moni-
puolisia 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 järjes-
telmän kannalta
• osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväli-
seen 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 Suo-
mi
• globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus

4. Kansalaisen lakitieto (YHI04)

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden 
käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin so-
pimuksiin 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 kan-
salaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan 
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itse tavanomaisimmat oikeusasiat 
• osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähtei-
tä
• 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

Uskonto 

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoi-
hin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muodostumista. 
Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnolli-
suuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. Opetuk-
sessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä 
ja yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. 

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista 
sekä auttaa ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiske-
lijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia ana-
lyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa valmiuksia 
oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen 
sekä uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine 
tukee opiskelijan kasvua demokraattisen yhteiskunnan vastuul-
liseksi 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 hyö-
dynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja 
viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia 
työtapoja.

Opetuksen tavoitteet 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
• kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuuris-
ta 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 kulttuuri-
vaikutuksiin
• ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta   
• tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirtei-
tä
• ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tun-
tee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja mene-
telmiä 
• 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 
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ja katsomuksia ihmisoikeusnäkökulmasta
• kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena 
kansalaisena
• hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä 
ajattelu- ja keskustelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tie-
don itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia. 

Arviointi

Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimispro-
sessin pitkäjänteiseen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämi-
seen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu uskontoihin 
liittyvään tiedon hallintaan, soveltamiseen ja arvioimiseen sekä 
katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa koros-
tuvat katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen 
liittyvät taidot.

Evankelis-luterilainen uskonto

Pakollinen kurssi 

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljil-
lä (UEI01)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomus-
ten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta
• osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen 
tutkimusta
• tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä 
juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaiku-
tusta yhteiskuntaan 
• osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja isla-
miin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä
• kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja moni-
kulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt
• uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen
• nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnotto-
muus ja uskonnonvapaus
• maailman ja Suomen uskontotilanne 
• Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, 
synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet 
• pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juu-
talaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa 
• juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, 

etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maail-
maa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille 
• ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysy-
myksiä 

Syventävät kurssit

2.  Maailmanlaajuinen kristinusko (UEI02)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteis-
kunnan ja yksilön näkökulmasta
• tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syn-
tytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä
• perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilme-
nemismuotoihin eri puolilla maailmaa
• osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon 
liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt
• kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kult-
tuurin kanssa eri puolilla maailmaa 
• katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti lute-
rilaisen, 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 nii-
den taustoja

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UEI03) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskonto-
ja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia 
kulttuuriin ja yhteiskuntaan
• tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilme-
nemistä ja vaikutuksia länsimaissa
• tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset 
piirteet
• perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja 
keskeisiin piirteisiin
• kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisis-
sä toimintaympäristöissä. 
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Keskeiset sisällöt 

• hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulai-
suuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, 
yhteiskuntaan ja politiikkaan 
• Intian nykypäivän uskontotilanne
• jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet 
• buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden ope-
tukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuu-
reihin
• Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja ta-
olaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatte-
luun ja yhteiskuntaan 
• Kiinan nykypäivän uskontotilanne 
• shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskonto-
jen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa
• Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa
• luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levin-
neisyys 
• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piir-
teitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UEI04) 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuo-
rovaikutukseen nyky-Suomessa 
• perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julki-
sella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla
• ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskunta-
elämän 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
• uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yh-
teiskuntaan
• uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri ai-
koina
• uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän 
Suomessa
• uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja ylei-
seurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuk-

senvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät 
kysymykset
• uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, poli-
tiikassa, työelämässä ja taloudessa
• uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina
• uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuu-
rissa 
• uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapa-
kulttuuri Suomessa
• osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai 
perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen 
toimintaan

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UEI05)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetel-
miä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta
• hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen 
taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskonto-
jen vaikutusta taiteen kehitykseen
• perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta 
ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä op-
peja 
• 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 tai-
demuodoissa ja populaarikulttuurissa
• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten 
tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla
• muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaises-
sa kulttuuriperinnössä
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6. Uskonnot ja media (UEI06) 
            
Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin 
mediassa
• osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä 
suhteita 
• osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatio-
ta ja sen lähteitä
• osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottami-
seen 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 uskon-
noissa 
• median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja us-
kontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskon-
not ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki
• uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai me-
dia-analyysi 

Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. 
Sen tiedeperustaan kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatie-
teitä 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. Elämän-
katsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka koros-
taa ihmisten mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasaver-
taisina, 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 ra-
kentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja 
viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia. 

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen 
opiskelijoiden kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, ar-
vostelukykyä ja tilannetajua, toisten ja yhdenvertaisuuden kun-
nioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun taitoja.

Opetuksen tavoitteet

Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• saa tukea ja perusteita identiteettinsä ja elämänkatso-
muksensa rakentamiseen
• hallitsee keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa so-
veltaa 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 oppi-
malla reflektoimaan omaa ja muiden ajattelua ja toimintaa 
• kunnioittaa ja osaa perustella periaatteita ja käytäntöjä, 
jotka edistävät ihmisoikeuksia, kulttuurien välistä myönteis-
tä kohtaamista, yhteiskunnallista ja globaalia oikeudenmu-
kaisuutta sekä kestävän tulevaisuuden rakentamista.

Arviointi

Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä tar-
kastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja tai-
tavasti että hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrystään. 
Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta 
niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: 
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kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaat-
tisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja 
ilmaisutavoissa arvostetaan eri näkökulmien ja vaihtoehtoisten 
katsomustapojen huomioimista pelkkien mielipiteiden esittä-
mistä monipuolisemmin. 

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

Pakollinen kurssi 

1.  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ETI01)

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia 
käsitteitä ja hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa 
eritellä erilaisten maailmankatsomusten piirteitä ja lähtö-
kohtia
• 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 usko-
muksia sekä erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota
• osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkat-
somuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tie-
teellisen ja epätieteellisen maailmankuvan.

Keskeiset sisällöt
• maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkat-
somuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema 
omassa elämänkatsomuksessa
• erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaare-
ja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä 
niiden piirteiden ja perusoletusten tutkimista eri tieteiden 
tarjoamin välinein
• tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän 
todellisuuden jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääris-
tymien tarkastelu sekä omassa että muiden ajattelussa
• koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdete-
ollisuuden sekä uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen 
vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan 
elämänkatsomukseen
• median ja muiden informaation lähteiden toimintalo-

giikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuksellinen 
ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilai-
sista näkökulmista

Syventävät kurssit

2.  Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ETI02)

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 sovel-
taa 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 uskon-
non- ja sanavapautta koskevissa kysymyksissä
• tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa 
eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maailmankatso-
muksellisia perusteita
• kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatso-
mustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksi-
aan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukai-
sesti 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, vanhenemi-
nen ja kuolema
• identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: 
yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, peri-
män ja ympäristön merkitys 
• ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmis-
oikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien 
julistus, Lapsen oikeuksien sopimus sekä Euroopan ihmisoi-
keussopimus
• erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmis-
ten, eläinten ja ympäristön asemasta siinä
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3.  Yksilö ja yhteisö (ETI03)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja 
omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myöntei-
sen 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 yhteiskunnalli-
seen osallistumiseen
• ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskon-
non- ja omantunnon vapauden, yhdenvertaisuuden, demo-
kratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja globaalin oikeuden-
mukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden rakentamisen 
lähtökohtia ja periaatteita
• osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita 
sekä kasvattaa yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivi-
suuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuk-
sina 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 to-
siasiat, 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 kriitti-
nen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suuren-
nuslaseina ja toiminnan motivoijina

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ETI04)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle 
elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kult-
tuurisen identiteetin rakentamisessa 
• osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muo-
dostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman perustellun 
kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanava-
pauden vastuullisesta käytöstä
• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuva-
na ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset 
vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökult-
tuurit 
• ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa kes-
kenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia 
vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, 
kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin
• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkai-
sut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen mo-
ninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen 
kohtelun. 

Keskeiset sisällöt
• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut 
ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimilli-
senä toimintana, erilaisia teorioita kulttuurien kehityksestä 
ja suhteesta toisiinsa
• kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuu-
rinen itseilmaisu, kulttuurin vaikutus yksilön maailmanku-
vaan ja elämänkatsomukseen, Unescon maailmanperintö-
ohjelma
• suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen 
rakentuminen, suomalaisuuden monimuotoisuus ja suoma-
laiset vähemmistökulttuurit
• kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä mo-
nokulttuurisuuden mahdottomuus: monikulttuurisuus ja 
globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja 
yhteiskunnalliset vaikutukset
• etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioi-
tuksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri 
kulttuureissa 

5.  Katsomusten maailma (ETI05) 

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia 
uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatsomuksia ja 
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verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämän-
katsomukseensa
• 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 uskonnotto-
muuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja selittä-
miseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja
• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa 
pohtia ja analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestel-
miin, kuten sekulaariin humanismiin ja uskontoihin, liit-
tyviä 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 monimuotoi-
suutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja yhteiskuntaan erityises-
ti suomalaisesta näkökulmasta. 

Keskeiset sisällöt  
• katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja 
uskonnottomuuden tutkiminen, määritteleminen ja selittä-
minen, käsityksiä uskontojen alkuperästä
• uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsittei-
tä, kuten myytti, pyhä, riitti, symboli ja teismi
• uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin huma-
nismin maailmankatsomukselliset perusteet
• kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin 
muiden uskontojen ja maailmankatsomuksellisten jär-
jestelmien historiallinen ja maantieteellinen levinneisyys 
ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, elämäntapa ja suhde 
yhteiskuntaan 
• tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten 
järjestelmien, kuten sekulaarin humanismin ja suurten us-
kontojen, suhde yhteiskuntaan, tapakulttuuriin, moraaliin, 
politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja fundamentalistinen 
uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus

6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus 
(ETI06)

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta 
historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittä-
viä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää
• ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontin-

gentin ja rakentuneen luonteen
• osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjes-
telmien, valistuksen ja tieteellis-teknologisen vallankumo-
uksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja 
oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle
• hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja 
sen kehitykseen sekä ymmärtää teknologian ja teknisen 
muutoksen yhteydet ympäristössä, yhteiskunnassa ja kult-
tuurissa tapahtuviin muutoksiin
• osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia 
kestävän tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy 
osallistumaan ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta kos-
kevaan keskusteluun. 

Keskeiset sisällöt
• ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli 
inhimillisten kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä
• suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten jär-
jestelmien ja uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen 
kehittyminen abstrakteiksi ja yleisinhimillisiksi
• ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomuk-
selliset ja teknologiset murrokset sekä niiden vaikutukset 
ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ym-
päristönsä ja itsensä muokkaajana
• Prometheus-myytistä teknoutopioihin ja  dystopioihin, 
ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen ke-
hitykseen
• tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhuma-
nismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa
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Terveystieto  
  
”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuoti-
aana, tulee opiskella …vähintään… yksi kurssi terveystietoa...” 
(Valtioneuvoston asetus 942/2014, 10 § 8 mom.)

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva op-
piaine, 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 tur-
vallisuuteen 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 tarkastel-
laan tutkimus- ja kokemustiedon avulla sekä yksilön, perheen, 
yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. Tervey-
sosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötie-
don 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 maailmassa. 

Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiai-
neiden kanssa sekä tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja terveys-
osaamisen hyödyntämistä.

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 merki-
tyksen eron terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutus-
mekanismien ja seurausten selittämisessä
• osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turval-
lisuutta, ymmärtää yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja 
hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden 
suojaamiseen liittyviä toimintatapoja 
• perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetel-
miin, 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 mui-
den yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanter-
veyteen, 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 huomio-
ta terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ja syy- ja seuraussuhtei-
den ymmärtämiseen sekä siihen, miten opiskelija osaa soveltaa, 
analysoida, arvioida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa 
tietoa. 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 monipuo-
liseen näyttöön terveysosaamisen eri osa-alueilla. Arviointi ei 
kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, terveyskäyttäytymi-
seen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
 
Pakollinen kurssi

1. Terveyden perusteet (TEI01)

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opit-
tua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan 
terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, lähiyhtei-
söissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaami-
sen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankoh-
taisten ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely.  

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, 
psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikut-
tavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista ja merki-
tystä 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 terve-
ystottumuksia selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutki-
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mus- ja kokemustiedon näkökulmasta 
• soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toiminta-
tapoja
• tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien mer-
kityksen yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii nii-
den ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja sekä terveyserojen syntyyn 
vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa.

Keskeiset sisällöt
• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- 
ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhal-
linta, uni ja lepo, seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi  
• omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitoval-
miudet 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
             

Syventävät kurssit

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TEI02)  

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 vaiku-
tuksia terveyteen ja toimintakykyyn. 

Tavoitteet  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

• hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien 
tekijöiden, kuten psykososiaalisen, rakennetun ja luonno-
nympäristön, yhteyksiä ja vaikutuksia terveyteen ja toimin-
takykyyn
• tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapah-
tumia ja osaa esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymi-
sen 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 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 ympäris-
tön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveys-
vaikutukset
• 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 mer-
kitys ja kriittinen tulkinta

3. Terveyttä tutkimassa (TEI03)

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja saira-
uksien ehkäisyn historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden 
haasteista pääpiirteissään. Kurssilla vahvistetaan opiskelijan 
valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja 
arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalai-
sena. Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden 
kriittiseen arviointiin ja pohditaan tutkimuksen ja päätöksen-
teon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä lähiyhteisöissä, 
yhteiskunnassa ja globaalisti. 

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhtei-
den, 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 ter-
veyden edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidos-
sa
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• osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä ky-
symyksiä
• tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja nii-
den parissa toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden 
edistämisessä. 

Keskeiset sisällöt 
• yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun 
yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, terveyskä-
sitysten ja teknologian kehitys, muutos ja yhteydet väestön 
terveyteen
• terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet 
väestön terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelu-
jen toimijat
• terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maa-
ilmalla, terveyserojen kaventaminen
• terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen
• keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oi-
keudelliset kysymykset, potilaan oikeudet
• globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen

Liikunta      

“Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaa-
na, tulee opiskella vähintään yksi kurssi liikuntaa.” Suoritetaan 
päivälinjan puolella. 

Musiikki 
”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuo-
tiaana, tulee opiskella vähintään kaksi kurssia kuvataidetta tai 
musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta.” 
Suoritetaan päivälinjan puolella.

Kuvataide  

”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuo-
tiaana, tulee opiskella vähintään kaksi kurssia kuvataidetta tai 
musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta.” 
Suoritetaan päivälinjan puolella. 

Teemaopinnot

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne 
eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmot-
taa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuk-
sia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdolli-
suuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen 
ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkenne-

taan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija
• rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeis-
ten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodos-
taa niiden pohjalta kokonaisuuksia
• hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innos-
tuu 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 viestintätekno-
logisia taitojaan käytännön toiminnassa 
• työskentelee tavoitteellisesti ja osaa tehdä yhteistyötä.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea 
tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähtei-
den pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin 
kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä 
sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työsken-
telyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitel-
mallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. 
Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointi-
menetelmiä. 

Valtakunnallinen syventävä kurssi

1. Tutkiva työskentely (TOI01)
.
Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esit-
tää johonkin aihepiiriin tai ilmiöön liittyvän dokumentoidun 
projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Kurssin 
aikana opiskelija työskentelee mahdollisuuksien mukaan yh-
teistyössä muiden opiskelijoiden tai ulkopuolisten toimijoiden 
kanssa. Työskentely tapahtuu kokonaan tai osittain koulun 
ulkopuolisissa toimintaympäristöissä, mikä vahvistaa koulussa ja 
arki- ja työelämässä hankitun osaamisen välistä yhteyttä.  Kurssi 
keskittyy tiedonalojen välisten yhteyksien hahmottamiseen sekä 
erityisesti kriittisen ja luovan ajattelun kehittämiseen oppiai-
nerajat ylittävästi. Opiskelija hyödyntää työskentelyssä tieto- ja 
viestintäteknologiaa ja kehittää siihen liittyviä taitojaan. Kurssin 
keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiai-
neen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. Opiskelijal-
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le voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden 
ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.
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6   OPISKELIJAN OPPIMISEN  
ARVIOINTI 
 
Arvioinnin tavoitteet 

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan 
opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearvioin-
tiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida moni-
puolisesti.” 
(Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008)

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiske-
lijan oppimista. Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, 
mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten oppimista arvioidaan. 
Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden asetta-
miseen ja tarkoituksenmukaisten työskentelytapojen valintaan. 
Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa 
opiskelijan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Palaute sekä 
itse- ja vertaisarviointi ohjaavat opiskelijaa tarkentamaan ase-
tettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden 
suuntaisesti.

Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta 
opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukio-opinto-
jen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi arviointi antaa tie-
toja jatko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien 
tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arviointi auttaa 
myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvi-
oinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto.

Kurssisuorituksen arviointi 

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla 
edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan palautetta opiskeli-
jalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin 
päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua monipuoliseen 
näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 
Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen 
ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena 
voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja sekä 
opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina 
ovat opiskelijan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoi-
den arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin 
opetussuunnitelmassa.

Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet 

ja arviointiperusteet on selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, 
jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa. Arviointipe-
rusteista tiedottaminen parantaa opiskelijoiden ja opettajien 
oikeusturvaa ja tukee opiskelijaa työskentelyn suunnittelussa. 

Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten 
lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset 
vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoitta-
mista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla 
on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin 
osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huo-
mioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. 

Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen 
syventävien kurssien arvosana annetaan numeroin lukuun otta-
matta teemaopintojen kurssia, josta annetaan suoritusmerkintä 
(S = suoritettu, H = hylätty). Soveltavista kursseista annetaan 
arvosanaksi suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty).

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arvioin-
tikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää 
arvosanaa. Kesken olevan kurssisuoritus merkitään seuraavsti: 
K=keskeytynyt.

Itsenäisesti suoritettu kurssi

Itsenäisesti kurssin suorittavat opiskelijat ohjataan suorittamaan 
kurssi etäopintoina. 

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-op-
pimäärän 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 nume-
roarvosana käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluvasta 
suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana käyt-
täen asteikkoa 4–10. 
 
Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut 
kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomaiselle kielelle ja op-
pimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita 
vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija 
on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut 
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kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. 

Opinnoissa edistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamista hylätyn kurs-
siarvosanan korottamiseen kolmesti vuodessa järjestettävissä 
uusintakokeissa. Samoin opiskelijalle annetaan mahdollisuus 
korottaa myös hyväksyttyä kurssiarvosanaa vähintään kerran 
vuodessa. Arviointi on tällöinkin monipuolista. Lopulliseksi 
kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä suorituksista parempi.

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija hakee muualla suorittamiensa opintojen tai muutoin 
hankkimansa osaamisen tunnustamista. Opiskelijan tulee esittää 
selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Oppilaitos voi pyytää 
opiskelijaa täydentämään näyttöä suhteessa lukiokoulutuksen 
tavoitteisiin. Myös opintojen laajuuteen kiinnitetään huomiota. 
Opiskelijoille annetaan tietoa osaamisen tunnustamisen käytän-
nöistä.

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista 
voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventä-
viksi tai muiksi lukion tehtävään kuuluviksi kursseiksi. Mikäli 
opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan 
kurssiin, tulee kurssista antaa numeroarvosana. Arvosanan 
määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. 
Muutoin hankitun osaamisen arvioinnissa menetellään kuten 
opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa kurssi-
en ja oppimäärän arvioinnista määrätään. 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista 
pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan arviointiin. Jos 
kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava 
kurssi, sen arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seu-
raavan vastaavuusasteikon mukaisesti: 

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosa-
naa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vastaa, ylempää vai 
alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. 
Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja osaa-
misen tunnustamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin 
kotimaassa suoritettujen opintojen osalta.

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain 
yhden laajuinen oppimäärä. Opiskelijan siirtyessä oppiaineen 
pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän 
oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimää-
rässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt 
vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin 
oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppi-
määrän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien 
arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat 
olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai muita lukion tehtävään 
kuuluvia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos 
opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyt-
töihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä kesken oppimää-
rän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä 
olevien periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisä-
näyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. 

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus  oppiaineen oppimääränä 
on suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, häntä arvioi-
daan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko hänelle 
järjestetty erillistä suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus  
oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai onko oppilaitos voinut 
tarjota vain osan suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus  
oppimäärän kursseista. Suomen/ruotsin kieli ja kirjallisuus  op-
pimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmää-
räisesti 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 

asteikko 1–5 lukioasteikko asteikko 1–3

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    
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tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Opiskelijalla voi 
olla todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin äidin-
kielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi toisena 
kielenä ja kirjallisuus  oppimäärästä, mutta ei molemmista. 

Oppiaineen oppimäärän arviointi 

”Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnista päättää opiske-
lijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päät-
töarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.” 
(Lukiolaki 629/1998, 17 a §, muutettu lailla 1116/2008) 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtai-
sen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista oppiaineen 
kursseista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lu-
kio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opis-
kelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri 
opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. 

Eri oppiaineiden pakolliset ja syventävät kurssit on kuvattu 
lukion opetussuunnitelman perusteissa. Matematiikan yhteinen 
kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppi-
määrään mukaan. Teemaopintojen valtakunnallinen syventävä 
kurssi ei muodosta oppimäärää, vaan se on erillinen kurssi. 
Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventä-
viä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyä 
teemaopintokurssia.

Soveltavien kurssien kuulumisesta jonkin oppiaineen oppimää-
rään määrätään opetussuunnitelmassa. Näistä kursseista luetaan 
oppiaineen oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suoritta-
mat kurssit.  

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssi-
arvosanoja enintään seuraavasti: 

Opiskelijan opiskelemia 
pakollisia ja valtakunnal-
lisia syventäviä kursseja,

joista voi olla hylättyjä kurssiar-
vosanoja enintään

1–2 kurssia 0
3–5 kurssia 1
6–8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opis-
kelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien 
kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurem-
paa 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 
• soveltavien kurssien pohjalta annetulla lisänäytöllä 
• mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että 
opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurs-
siarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet  

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppi-
määristä annetaan lukioasetuksen mukainen numeroarvosana. 
Teemaopintojen kurssista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli 
opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän 
liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorit-
tama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista 
vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä 
käsittää vain kaksi kurssia. 

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään so-
veltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunnitelmassa 
määrätään. 

Lukion oppimäärän suoritus aikuisten lukiokoulutuksessa

”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaa-
na, tulee opiskella 1 momentissa tarkoitettujen kurssien lisäksi 
vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa sekä 
kaksi kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kum-
paakin viimeksi mainittua ainetta.” (Valtioneuvoston asetus 
942/2014, 10 § 8 mom.)

”Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloit-
taneen opintonsa alle 18-vuotiaana, jos hän jatkaa saman tai 
muun koulutuksen järjestäjän opetuksessa alle 18-vuotiaana 
aloittamiaan lukio-opintoja, eivätkä opinnot ole olleet keskey-
tyneenä vähintään vuoden ajan. ” (Lukioasetus 810/1998, 15 § 2 
mom.)

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on 
suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja aikuisten 
lukiokoulutuksen vähimmäiskurssimäärä 44 täyttyy. Jos opis-
kelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, lukion 
oppimäärä on vähintään 48 kurssia.  Valtakunnallisena syventä-
vänä kurssina tarjottavasta teemaopintojen kurssista ja sovelta-
vista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain 
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opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit.

Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin op-
piaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle muita opintoja 
niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu

Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan 
päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden 
kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät kou-
lun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä.

Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arvi-
ointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintoviras-
tolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin 
hallintolaissa säädetään. 

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot 

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia:

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suoritta-
nut lukion koko oppimäärän. Lukioasetuksessa säädetty todistus 
suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättöto-
distuksen liitteenä. 
2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija 
on suorittanut yhden tai useamman lukion oppiaineen oppimää-
rän. 
3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskeli-
jalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko oppimäärän suorit-
tamista. 

Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot:
• todistuksen nimi 
• koulutuksen järjestäjän nimi
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulu-
tuksen 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-kie-
len 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 kotimai-
sessa kielessä (ruotsi/suomi)
• merkintä, että todistus on Opetushallituksen päättämien 
lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukainen. 

Uskonnon ja elämäkatsomustiedon arvosana merkitään todis-
tuksissa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittelemättä, mihin 
opetukseen opiskelija on osallistunut. 

Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus merkitään todistuk-
sessa äidinkieli ja kirjallisuus  kohtaan. 

Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorit-
tamisesta 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 käyt-
täen kurssien nimiä ja niistä saatua suoritusmerkintää (suoritet-
tu). 

Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta 
kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan merkitään päättö-
todistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset lu-
kio-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. Todis-
tukseen merkitään kunkin kurssin numeroarvosana tai merkintä 
kurssin suorittamisesta (S = suoritettu, H = hylätty).
Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista rekisteriä, josta ilme-
nevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat.

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä ar-
vosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona eikä muullakaan 
tavalla. 

Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurs-
simäärä. Kokonaiskurssimäärään ei lasketa valtakunnallisina 



Seinäjoen lukion opetussuunnitelma 2 0 1 6 | 2 0 1 7

1 TOIMINTA-AJATUS
2 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA
3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN JA  
 TOIMINTAKULTTUURI
4 OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN
5  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN  
 KESKEISET SISÄLLÖT
6 TVT-TOIMINTASUUNNITELMA

 ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS
 SUOMI TOISENA KIELENÄ JA KIRJALLISUUS  
 TOINEN KOTIMAINEN KIELI
 VIERAAT KIELET, ENGLANTI
 VIERAAT KIELET, A-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B2-OPPIMÄÄRÄ
 VIERAAT KIELET, B3-OPPIMÄÄRÄ
 MATEMATIIKKA
 BIOLOGIA
 MAANTIEDE
 FYSIIKKA
 KEMIA 
 FILOSOFIA
 PSYKOLOGIA
 HISTORIA
 YHTEISKUNTAOPPI
 USKONTO
 ELÄMÄNKATSOMUSTIETO
 TERVEYSTIETO
 LIIKUNTA
 MUSIIKKI
 KUVATAIDE
 OPINTO-OHJAUS
 TIETOTEKNIIKKA
 TEEMAOPINNOT
 LUKIODIPLOMIT
 LAAJA-ALAISET OPINTOKOKONAISUUDET
 ENGEES-STUDIES
 ETELÄ-SEINÄJOEN TARJOAMAT KURSSIT

7 OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI
8 AIKUISLINJAN OPETUSSUUNNITELMA
KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

209
syventävinä kursseina suoritettuja hylättyjä teemaopintokurs-
seja, 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 suoritta-
misesta annettavaan todistukseen merkitään seuraavat tiedot:

• todistuksen nimi 
• koulutuksen järjestäjän nimi
• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulu-
tuksen 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. 
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LIITE 1
KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO
Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimi-
sen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Taito-taso
Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita 

tekstejä
Taito tuottaa 

tekstejä
Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa

Viestintästrategioi-
den käyttö

Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus

Tekstien tulkinta-
taidot

Tekstien tuottamis-
taidot

A1.1

Kielitaidon 
alkeiden 
hallinta

Opiskelija selviytyy 
satunnaisesti viestintä-
kumppanin tukemana 
muutamasta, kaikkein 
yleisimmin toistuvasta 
ja rutiininomaisesta 
viestintätilanteesta.

Opiskelija tarvitsee 
paljon apukeinoja 
(esim. eleet, piir-
täminen, sanastot, 
netti). Opiskelija osaa 
joskus arvailla tai 
päätellä yksittäisten 
sanojen merkityk-
siä asiayhteyden, 
yleistiedon tai muun 
kielitaitonsa perus-
teella. Opiskelija osaa 
ilmaista, onko ym-
märtänyt.

Opiskelija osaa käyttää 
muutamia kielelle ja 
kulttuurille tyypilli-
simpiä kohteliaisuu-
den ilmauksia (ter-
vehtiminen, hyvästely, 
kiittäminen) joissakin 
kaikkein rutiininomai-
simmissa sosiaalisissa 
kontakteissa.

Opiskelija ym-
märtää vähäisen 
määrän yksittäi-
siä puhuttuja ja 
kirjoitettuja sanoja 
ja ilmauksia. 
Opiskelija tuntee 
kirjainjärjestelmän 
tai hyvin rajallisen 
määrän kirjoitus-
merkkejä.

Opiskelija osaa 
ilmaista itseään 
puheessa hyvin 
suppeasti käyttäen 
harjoiteltuja sanoja 
ja opeteltuja vakioil-
maisuja. Opiskelija 
ääntää joitakin har-
joiteltuja ilmauksia 
ymmärrettävästi ja 
osaa kirjoittaa joita-
kin erillisiä sanoja 
ja sanontoja.
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KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Taito-taso
Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita 

tekstejä
Taito tuottaa 

tekstejä
Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa

Viestintästrategioi-
den käyttö

Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus

Tekstien tulkinta-
taidot

Tekstien tuottamis-
taidot

A1.2

Kehittyvä 
alkeiskieli-
taito

Opiskelija selviytyy sa-
tunnaisesti yleisimmin 
toistuvista, rutiinin-
omaisista viestintä-
tilanteista tukeutuen 
vielä enimmäkseen 
viestintäkumppaniin. 

Opiskelija tukeutuu 
viestinnässään kaik-
kein keskeisimpiin 
sanoihin ja ilmauk-
siin. Opiskelija tar-
vitsee paljon apukei-
noja. Opiskelija osaa 
pyytää toistamista tai 
hidastamista. 

Opiskelija osaa käyttää 
muutamia kaikkein 
yleisimpiä kielelle 
ominaisia kohteli-
aisuuden ilmauksia 
rutiininomaisissa sosi-
aalisissa kontakteissa. 

Opiskelija ymmär-
tää harjoiteltua, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää muutaman 
sanan mittaista 
kirjoitettua tekstiä 
ja hidasta puhetta. 
Opiskelija tun-
nistaa tekstistä 
yksittäisiä tietoja. 

Opiskelija pystyy 
kertomaan joistakin 
tutuista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittaa muuta-
man lyhyen lau-
seen harjoitelluista 
aiheista. Opiskelija 
ääntää useimmat 
harjoitellut ilmaisut 
ymmärrettävästi 
ja hallitsee hyvin 
suppean perussa-
naston, muutaman 
tilannesidonnaisen 
ilmauksen ja perus-
kieliopin aineksia. 
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KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Taito-taso
Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita 

tekstejä
Taito tuottaa 

tekstejä
Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa

Viestintästrategioi-
den käyttö

Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus

Tekstien tulkinta-
taidot

Tekstien tuottamis-
taidot

A1.3

Toimiva al-
keiskielitaito

Opiskelija selviytyy 
monista rutiininomai-
sista viestintätilanteis-
ta tukeutuen joskus 
viestintäkumppaniin. 

Opiskelija osallistuu 
viestintään, mutta 
tarvitsee edelleen 
usein apukeino-
ja. Opiskelija osaa 
reagoida suppein 
sanallisin ilmauksin, 
pienin elein (esim. 
nyökkäämällä), ään-
nähdyksin, tai muun-
laisella minimipa-
lautteella. Opiskelija 
joutuu pyytämään 
selvennystä tai tois-
toa hyvin usein.  

Opiskelija osaa käyttää 
yleisimpiä kohteliaa-
seen kielenkäyttöön 
kuuluvia ilmauksia 
monissa rutiinin-
omaisissa sosiaalisissa 
kontakteissa.  

Opiskelija ymmär-
tää yksinkertaista, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sisäl-
tävää kirjoitettua 
tekstiä ja hidasta 
puhetta asiayhte-
yden tukemana. 
Opiskelija pystyy 
löytämään tarvit-
semansa yksin-
kertaisen tiedon 
lyhyestä tekstistä.

Opiskelija osaa 
rajallisen määrän 
lyhyitä, ulkoa ope-
teltuja ilmauksia, 
keskeistä sanastoa ja 
perustason lausera-
kenteita. Opiskelija 
pystyy kertomaan 
arkisista ja itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen suppeaa 
ilmaisuvarastoa ja 
kirjoittamaan yk-
sinkertaisia viestejä 
ja ääntää harjoitellut 
ilmaisut ymmärret-
tävästi. 
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KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Taito-taso
Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita 

tekstejä
Taito tuottaa 

tekstejä
Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa

Viestintästrategioi-
den käyttö

Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus

Tekstien tulkinta-
taidot

Tekstien tuottamis-
taidot

A2.1

Peruskie-
litaidon 
alkuvaihe

Opiskelija pystyy 
vaihtamaan ajatuksia 
tai tietoja tutuissa ja 
jokapäiväisissä tilan-
teissa sekä toisinaan 
ylläpitämään viestintä-
tilannetta. 

Opiskelija osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään turvau-
tuen harvemmin 
ei-kielellisiin ilmai-
suihin. Opiskelija 
joutuu pyytämään 
toistoa tai selven-
nystä melko usein ja 
osaa jonkin verran 
soveltaa viestintä-
kumppanin ilmaisuja 
omassa viestinnäs-
sään. 

Opiskelija selviytyy 
lyhyistä sosiaalisista 
tilanteista ja osaa käyt-
tää yleisimpiä kohte-
liaita tervehdyksiä ja 
puhuttelumuotoja sekä 
esittää kohteliaasti 
esimerkiksi pyyntöjä, 
kutsuja, ehdotuksia 
ja anteeksipyyntöjä ja 
vastata sellaisiin. 

Opiskelija ym-
märtää helppoja, 
tuttua sanastoa 
ja ilmaisuja sekä 
selkeää puhetta 
sisältäviä tekstejä. 
Opiskelija ym-
märtää lyhyiden, 
yksinkertaisten, 
itseään kiinnosta-
vien viestien ydin-
sisällön ja tekstin 
pääajatukset tuttua 
sanastoa sisältä-
västä, ennakoi-
tavasta tekstistä. 
Opiskelija pystyy 
hyvin yksinker-
taiseen päättelyyn 
asiayhteyden 
tukemana. 

Opiskelija pystyy 
kertomaan jokapäi-
väisistä ja konkreet-
tisista sekä itselleen 
tärkeistä asioista 
käyttäen yksinker-
taisia lauseita ja 
konkreettista sanas-
toa. Opiskelija osaa 
helposti ennakoita-
van perussanaston 
ja monia keskeisim-
piä rakenteita. Opis-
kelija osaa soveltaa 
joitakin ääntämisen 
perussääntöjä muis-
sakin kuin harjoitel-
luissa ilmauksissa. 
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KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

Taito-taso
Taito toimia vuorovaikutuksessa Taito tulkita 

tekstejä
Taito tuottaa 

tekstejä
Vuorovaikutus erilai-
sissa tilanteissa

Viestintästrategioi-
den käyttö

Viestinnän kulttuuri-
nen sopivuus

Tekstien tulkinta-
taidot

Tekstien tuottamis-
taidot

A2.2

Kehittyvä 
peruskieli-
taito

Opiskelija selviää 
kohtalaisesti monen-
laisista jokapäiväisistä 
viestintätilanteista 
ja pystyy enenevässä 
määrin olemaan aloit-
teellinen viestintäti-
lanteessa. 

Opiskelija osallistuu 
enenevässä määrin 
viestintään käyttäen 
tarvittaessa vakiosa-
nontoja pyytäessään 
tarkennusta avain-
sanoista. Opiskelija 
joutuu pyytämään 
toistoa tai selven-
nystä silloin tällöin. 
Opiskelija käyttää 
esim. lähikäsitettä tai 
yleisempää käsitettä, 
kun ei tiedä täsmäl-
listä (koira/eläin tai 
talo/mökki)

Opiskelija osaa käyt-
tää kieltä yksinker-
taisella tavalla kaik-
kein keskeisimpiin 
tarkoituksiin, kuten 
tiedonvaihtoon sekä 
mielipiteiden ja asen-
teiden asianmukaiseen 
ilmaisemiseen. Opis-
kelija pystyy keskus-
telemaan kohteliaasti 
käyttäen tavanomaisia 
ilmauksia ja perusta-
son viestintärutiineja. 

Opiskelija pystyy 
seuraamaan hyvin 
summittaisesti 
selväpiirteisen 
asiapuheen pää-
kohtia, tunnistaa 
usein ympärillään 
käytävän kes-
kustelun aiheen, 
ymmärtää pääasiat 
tuttua sanastoa si-
sältävästä yleiskie-
lisestä tekstistä tai 
hitaasta puheesta. 
Opiskelija osaa 
päätellä tuntemat-
tomien sanojen 
merkityksiä asia-
yhteydestä.   

Opiskelija osaa 
kuvata luettelomai-
sesti (ikäkaudelleen 
tyypillisistä) joka-
päiväiseen elämään 
liittyviä asioita 
käyttäen tavallista 
sanastoa ja joita-
kin idiomaattisia 
ilmauksia sekä pe-
rustason rakenteita 
ja joskus hiukan 
vaativampiakin. 
Opiskelija osaa 
soveltaa joitakin 
ääntämisen perus-
sääntöjä muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.
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B1.1

Toimiva pe-
ruskielitaito

Opiskelija pystyy 
viestimään, osallistu-
maan keskusteluihin 
ja ilmaisemaan mieli-
piteitään melko vaivat-
tomasti jokapäiväisissä 
viestintätilanteissa.   

Opiskelija pystyy jos-
sain määrin olemaan 
aloitteellinen viestin-
nän eri vaiheissa ja 
osaa varmistaa, onko 
viestintäkumppani 
ymmärtänyt viestin. 
Opiskelija osaa kier-
tää tai korvata tunte-
mattoman sanan tai 
muotoilla viestinsä 
uudelleen. Opiskelija 
pystyy neuvottele-
maan tuntemattomi-
en ilmauksien merki-
tyksistä. 

Opiskelija osoittaa 
tuntevansa tärkeim-
mät kohteliaisuussään-
nöt. Opiskelija pystyy 
ottamaan vuorovaiku-
tuksessaan huomioon 
joitakin tärkeimpiä 
kulttuurisiin käytän-
teisiin liittyviä näkö-
kohtia.

Opiskelija ym-
märtää pääasiat ja 
joitakin yksityis-
kohtia selkeästä 
ja lähes normaali-
tempoisesta yleis-
kielisestä puheesta 
tai yleistajuisesta 
kirjoitetusta teks-
tistä. Opiskelija 
ymmärtää yhtei-
seen kokemukseen 
tai yleistietoon 
perustuvaa puhet-
ta tai kirjoitettua 
tekstiä. Opiskelija 
löytää pääajatuk-
set, avainsanat 
ja tärkeitä yksi-
tyiskohtia myös 
valmistautumatta. 

Opiskelija osaa 
kertoa ydinkohdat 
ja myös hiukan 
yksityiskohtia erilai-
sista jokapäiväiseen 
elämään liittyvistä 
itseään kiinnos-
tavista todellisista 
tai kuvitteellisista 
aiheista. Opiske-
lija käyttää melko 
laajaa sanastoa ja 
rakennevalikoi-
maa sekä joitakin 
yleisiä fraaseja ja 
idiomeja. Opiskelija 
osaa soveltaa useita 
ääntämisen perus-
sääntöjä muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa. 
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B1.2

Sujuva pe-
ruskielitaito

Opiskelija pystyy osal-
listumaan viestintään 
melko vaivattomasti 
myös joissakin vaati-
vammissa viestintäti-
lanteissa kuten viestit-
täessä ajankohtaisesta 
tapahtumasta. 

Opiskelija pystyy 
olemaan aloitteel-
linen tuttua aihetta 
käsittelevässä vuoro-
vaikutustilanteessa 
käyttäen sopivaa 
ilmausta. Opiskelija 
pystyy korjaamaan 
väärinymmärryksiä 
melko luontevasti 
ja neuvottelemaan 
myös melko mut-
kikkaiden asioiden 
merkityksestä. 

Opiskelija osaa käyttää 
erilaisiin tarkoituksiin 
kieltä, joka ei ole liian 
tuttavallista eikä liian 
muodollista. Opiske-
lija tuntee tärkeimmät 
kohteliaisuussään-
nöt ja toimii niiden 
mukaisesti. Opiske-
lija pystyy ottamaan 
vuorovaikutuksessaan 
huomioon tärkeimpiä 
kulttuurisiin käytän-
teisiin liittyviä näkö-
kohtia. 

Opiskelija ym-
märtää selväpiir-
teistä asiatietoa 
sisältävää puhetta 
tutuista tai melko 
yleisistä aiheista 
ja selviää myös 
jonkin verran 
päättelyä vaativista 
teksteistä. Opiske-
lija ymmärtää pää-
kohdat ja tärkeim-
mät yksityiskohdat 
ympärillään käytä-
västä laajemmasta 
muodollisesta tai 
epämuodollisesta 
keskustelusta.  

Opiskelija osaa 
kertoa tavallisista, 
konkreeteista ai-
heista kuvaillen, eri-
tellen ja vertaillen. 
Opiskelija ilmaisee 
itseään suhteellisen 
vaivattomasti ja 
pystyy kirjoitta-
maan henkilökoh-
taisia ja julkisem-
piakin viestejä ja 
ilmaisemaan ajatuk-
siaan myös joista-
kin kuvitteellisista 
aiheista. Opiskelija 
käyttää kohtalaisen 
laajaa sanastoa ja 
tavallisia idiomeja 
sekä monenlaisia 
rakenteita ja mut-
kikkaitakin lauseita. 
Opiskelija hallitsee 
ääntämisen perus-
säännöt muissakin 
kuin harjoitelluissa 
ilmauksissa.  
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B2.1

Itsenäisen 
kielitaidon 
perustaso

Opiskelija pystyy vies-
timään sujuvasti myös 
joissakin itselleen 
uusissa viestintätilan-
teissa, joissa käytetään 
joskus käsitteellistä, 
mutta kuitenkin sel-
keää kieltä. 

Opiskelija pystyy tuo-
maan oman kantansa 
esille ja toisinaan 
käyttämään vakiof-
raaseja, kuten ”Tuo 
on vaikea kysymys” 
voittaakseen itselleen 
aikaa. Opiskelija pys-
tyy neuvottelemaan 
myös mutkikkaiden 
asioiden ja käsittei-
den merkityksestä. 
Opiskelija pystyy 
tarkkailemaan omaa 
ymmärtämistään ja 
viestintäänsä sekä 
korjaamaan kieltään. 

Opiskelija pyrkii 
ilmaisemaan ajatuk-
siaan asianmukaisesti 
ja viestintäkumppania 
kunnioittaen ottaen 
huomioon erilaisten 
tilanteiden asettamat 
vaatimukset. 

Opiskelija ym-
märtää asiallisesti 
ja kielellisesti 
kompleksista 
puhetta tai kir-
joitettua tekstiä. 
Opiskelija pys-
tyy seuraamaan 
laajaa puhetta ja 
monimutkaista 
argumentointia 
sekä ilmaisemaan 
kuulemastaan pää-
kohdat. Opiskelija 
ymmärtää suuren 
osan ympärillään 
käydystä keskus-
telusta. Opiskelija 
ymmärtää monen-
laisia kirjoitettuja 
tekstejä, jotka voi-
vat käsitellä myös 
abstrakteja aiheita 
ja joissa on tosi-
asioita, asenteita ja 
mielipiteitä. 

Opiskelija osaa 
ilmaista kohtuul-
lisen selkeästi ja 
täsmällisesti itseään 
monista kokemus-
piiriinsä liittyvistä 
asioista käyttäen 
monipuolisia raken-
teita ja laajahkoa 
sanastoa, johon 
sisältyy myös idio-
maattisia ja käsit-
teellisiä ilmauksia. 
Opiskelija pystyy 
osallistumaan myös 
melko muodollisiin 
keskusteluihin ja 
hallitsee kohtalaisen 
laajan sanaston ja 
vaativiakin lause-
rakenteita. Ääntä-
minen on selkeää, 
sanojen pääpaino 
oikealla tavulla ja 
puhe sisältää joita-
kin kohdekielelle 
tyypillisiä intonaa-
tiomalleja. 
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B2.2

Toimiva 
itsenäinen 
kielitaito

Opiskelija pystyy käyt-
tämään kieltä monen-
laisissa myös itselleen 
uusissa viestintätilan-
teissa, joissa tarvitaan 
monipuolista kieltä.

Opiskelija pyrkii 
antamaan palautetta, 
esittämään täyden-
täviä näkökohtia 
tai johtopäätöksiä. 
Opiskelija pystyy 
edistämään viestin-
nän sujumista sekä 
tarvittaessa käyttä-
mään kiertoilmaisuja 
ja pystyy neuvotte-
lemaan myös mut-
kikkaiden asioiden ja 
käsitteiden merkityk-
sestä. Opiskelija osaa 
käyttää ymmärtämis-
tä tukevia strategioi-
ta, kuten pääkohtien 
poimimista ja esi-
merkiksi tekemään 
muistiinpanoja kuu-
lemastaan. 

Opiskelija pystyy 
ilmaisemaan ajatuk-
siaan luontevasti, 
selkeästi ja kohteliaasti 
sekä muodollisessa 
että epämuodollisessa 
tilanteessa ja valitse-
maan kielenkäyttö-
tavan tilanteiden ja 
niihin osallistuvien 
henkilöiden mukaan. 

Opiskelija ym-
märtää elävää 
tai tallennettua 
selkeästi jäsennet-
tyä yleiskielistä 
puhetta kaikenlai-
sissa tilanteissa ja 
ymmärtää jonkin 
verran myös vie-
raita kielimuotoja. 
Opiskelija pystyy 
lukemaan eri tar-
koituksiin laadit-
tuja kompleksisia 
tekstejä ja tiivis-
tämään niiden 
pääkohdat. Hän 
pystyy tunnista-
maan asenteita ja 
arvioimaan kriitti-
sesti kuulemaansa 
ja tai lukemaansa.

Opiskelija osaa 
ilmaista itseään 
varmasti, selkeästi 
ja kohteliaasti. Hän 
hallitsee laajasti 
kielelliset keinot 
ilmaista konkreet-
teja ja käsitteellisiä, 
tuttuja ja tunte-
mattomia aiheita. 
Opiskelija osaa 
viestiä spontaanisti 
ja kirjoittaa selke-
än ja jäsentyneen 
tekstin. Ääntäminen 
on hyvin selkeää, 
sanojen pääpaino 
oikealla tavulla ja 
puhe sisältää joita-
kin kohdekielelle 
tyypillisiä intonaa-
tiomalleja. 
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C1.1

Taitavan 
kielitaidon 
perustaso

Opiskelija pystyy 
vuorovaikutukseen 
monipuolisesti, suju-
vasti ja täsmällisesti 
kaikenlaisissa viestin-
tätilanteissa. 

Opiskelija ottaa 
luontevasti vastuuta 
viestinnän etenemi-
sestä. Opiskelija osaa 
muotoilla uudelleen, 
mitä haluaa ilmaista 
sekä pystyy perään-
tymään, kun kohtaa 
vaikeuksia ja käyttää 
taitavasti kieleen tai 
kontekstiin liittyviä 
vihjeitä tehdessään 
johtopäätöksiä tai en-
nakoidessaan tulevaa. 

Opiskelija pystyy käyt-
tämään kieltä jous-
tavasti ja tehokkaasti 
sosiaalisiin tarkoituk-
siin, myös ilmaise-
maan tunnetiloja, 
epäsuoria viittauksia, 
esim. ironiaa ja leikki-
mielisyyttä. 

Opiskelija ym-
märtää yksityis-
kohtaisesti myös 
pitempiä esityksiä 
tutuista ja yleisistä 
aiheista, vaikka 
puhe ei olisikaan 
selkeästi jäsen-
neltyä ja sisältäisi 
idiomaattisia il-
mauksia tai rekis-
terin vaihdoksia. 
Opiskelija ymmär-
tää yksityiskohtai-
sesti monipolvisia 
käsitteellisiä kir-
joitettuja tekstejä 
ja pystyy yhdis-
tämään tietoa 
monimutkaisista 
teksteistä. 

Opiskelija osaa 
ilmaista itseään 
sujuvasti, täsmälli-
sesti ja jäsentyneesti 
monenlaisista ai-
heista tai pitämään 
pitkähkön, valmis-
tellun esityksen. 
Opiskelija pystyy 
kirjoittamaan hyvin 
jäsentyneitä tekstejä 
monimutkaisista 
aiheista varmalla, 
persoonallisella 
tyylillä. Opiskelijan 
kielellinen ilmai-
suvarasto on hyvin 
laaja. Ääntäminen 
on luontevaa ja vai-
vatonta kuunnella. 
Puherytmi ja into-
naatio ovat kohde-
kielelle tyypilliset. 


