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MAUNULAN YHTEISKOULUN JA 
HELSINGIN MATEMATIIKKALUKION  
OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2016 

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio on Viipurin Reaalikoulu Oy:n 

ylläpitämä nuorten lukiokoulutusta antava oppilaitos, jolla on yli 100 vuoden historia. 

Koulu perustettiin alun perin vuonna 1913 Viipurissa, josta se sotavuosina muutti 

Helsinkiin ja päätyi nykyiseen koulurakennukseen 50-luvun lopulla.  

 

Koulussa toimii nykyään laajasti helsinkiläisiä nuoria kouluttavan yleislukion lisäksi 

valtakunnallinen matematiikan erikoislukio.  

Matematiikkalukio toteuttaa opetusministeriön määräämää (1994 ja 2003) 

matematiikkapainotteiseen opetussuunnitelmaan perustuvaa erityistehtävää. 

Matematiikkalukion laaja matematiikan kurssitarjonta on avoin myös yleislukion 

opiskelijoille. Yleislukion ja matematiikkalukion opiskelijamäärä muodostuu yhteensä 

niin suureksi, että se mahdollistaa monipuolisen kielitarjonnan sekä laajan 

reaaliaineiden, taideaineiden ja liikunnan kurssitarjonnan.  

 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio kuuluu Yksityiskoulujen liitto 

ry:hyn, jota kautta koululla on luonteva yhteistyöverkko muiden yksityiskoulujen 

kanssa. Yhteistyötä tehdään myös useiden muiden tahojen kanssa, siitä tarkemmin 

OPSin sisällä. 
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1 LUKIOKOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA 

ARVOPERUSTA 
1.1 Lukiokoulutuksen tehtävä 
 

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. 

Lukiokoulutuksessa yleissivistys koostuu arvoista, tiedoista, taidoista, asenteista ja 

tahdosta, joiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaavat 

toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja menestyksekkäästi. 

Lukioaikana opiskelija kartuttaa olennaista ihmistä, kulttuureja, luontoa ja 

yhteiskuntaa koskevaa tietoa ja osaamista. 

 
Lukio-opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa 

vallitsevia monitahoisia keskinäisriippuvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia 

ilmiöitä. Lukiokoulutuksella on opetus- ja kasvatustehtävä. Lukiokoulutuksen aikana 

opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -

katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla opiskelija kehittää suhdettaan 

menneisyyteen 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, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään 

perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja 

osoitetaan lukion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla 

ja muilla näytöillä. Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien 

laadintaan ja elinikäiseen oppimiseen. 
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1.2 Arvoperusta 
 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden arvoperusta rakentuu suomalaiselle ja 

länsimaiselle sivistysperinteelle, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat 

yhteiskuntaa ja kulttuuria. Sivistys on yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja 

eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan 

avulla. Sivistykseen kuuluu taito ja tahto käsitellä inhimillisten pyrkimysten ja 

vallitsevan todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti, myötätuntoisesti ja ratkaisuja 

etsimällä. Sivistys ilmenee huolenpitona, avarakatseisuutena, laaja-alaisena 

todellisuuden hahmottamisena ja sitoutumisena toimintaan myönteisten muutosten 

puolesta. Lukion sivistysihanteena on pyrkimys totuuteen, inhimillisyyteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. 
 
Lukio-opetus kehittää arvo-osaamista käsittelemällä julkilausuttujen arvojen ja 

todellisuuden välisiä jännitteitä. Jokainen oppiaine pyrkii kehittämään opiskelijoiden 

kriittistä ajattelua ja ymmärrystä sekä vahvistamaan eettisesti hyviä toimintamalleja 

paikallisesti ja globaalisti. Lukio-opetuksen perustana on elämän ja ihmisoikeuksien 

kunnioitus sekä ihmisarvon loukkaamattomuus. Opiskelija muodostaa lukioaikanaan 

jäsentyneen käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien taustalla olevista arvoista, 

keskeisistä perus- ja ihmisoikeusnormeista sekä näitä oikeuksia edistävistä 

toimintatavoista. Lukio-opetus pohjautuu keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin, kuten 

Lapsen oikeuksien sopimukseen. 

 

 
Lukio-opetus edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä hyvinvointia ja 

demokratiaa. Lukio-opetus kannustaa pohtimaan suomalaisen yhteiskunnan ja 

kansainvälisen kehityksen mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja epäkohtia. Osallisuus, 

toimijuus ja yhteisöllisyys korostuvat kaikessa lukion toiminnassa. Lukio-opetuksessa 

ymmärretään kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys 

sekä rakennetaan osaamisperustaa ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia 
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edistävälle taloudelle. Opiskelija ymmärtää oman toimintansa ja globaalin vastuun 

merkityksen luonnonvarojen kestävässä käytössä, ilmastonmuutoksen hillinnässä ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä. 
 

Lukio-opetus kannustaa kansainväliseen yhteistyöhön ja maailmankansalaisuuteen 

YK:n kehitystavoitteiden suunnassa. Lukiomme on yhteisö, jossa monista kieli-, 

katsomus- ja uskontotaustoista tulevilla ihmisillä on mahdollisuus tunnistaa yhteisiä 

hyvän elämän arvoja ja periaatteita sekä harjaantua yhteistyöhön. Inhimillinen ja 

kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja luovuuden lähteenä. 

Kulttuuriperintöjä vahvistetaan välittämällä, arvioimalla ja tutkimalla niihin liittyvää 

tietoa ja osaamista. 

 

 
Lukiossa kannustetaan keskinäiseen välittämiseen ja huolenpitoon sekä hyvinvointiin 

ja jaksamiseen arjen työssä. Luovuutta, aloitteellisuutta, rehellisyyttä ja sisua 

arvostetaan. Yhteisöllisyys, me-henki ja koko koulun erilaisten toimijoiden yhteistyö 

(yläkoulu, kansainväliset luokat, yleis- ja matematiikkalukio) taustoittavat arjen työtä. 

Kansainväliset kontaktit, yhteistyö alueellisten ja muiden toimijoiden ja esimerkiksi 

yksityiskoulujen kanssa rikastavat lukiomme toimintaa. 

 

 
Opetussuunnitelmassa arvoperustaa konkretisoidaan oman lukion kannalta 

olennaisissa asioissa. Arvoperusta toteutuu lukion toimintakulttuurissa, kaikkien 

oppiaineiden opetuksessa ja työskentelyn organisoinnissa. Lukion arvoperustaa 

syventävät aihekokonaisuudet (luvussa 5.2), jotka ovat arvokannanottoja 

ajankohtaisiin kasvatus- ja koulutushaasteisiin. 
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2   OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 
2.1   Oppimiskäsitys  
Opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvan oppimiskäsityksen mukaan oppiminen 

on prosessi, jossa opiskelija on aktiivinen ja tavoitteellinen oppija. Opiskelija tulkitsee, 

analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja 

syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta.   
 

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, 

asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Opiskelijoita ohjataan 

havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä 

soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Opiskelijoiden omien 

oppimisprosessien tuntemusta kehitetään niin, että opiskelijat osaavat arvioida ja 

kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Samalla kehittyvät myös elinikäisen oppimisen 

edellyttämät taidot. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset 

edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen. 
 
Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa 

kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla. 

Oppimisen ilo, kannustava palaute, opintojen tukeminen ja vuorovaikutteisuus 

kehittävät opiskelijan minäkuvaa sekä käsitystä itsestä aktiivisena tiedonhakijana, 

opitun jäsentäjänä ja luovana yksilönä. 
 

Lukiokoulutuksen tärkeä tehtävä on auttaa nuorta vastaamaan aikuisuuden 

haasteisiin. Lukioaikana luodaan hyvä pohja tulevaisuudelle, innokkuudelle jatko-

opiskeluun ja elinikäiseen oppimiseen.    
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2.2   Opiskeluympäristöt ja -menetelmät   
 
Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat 

oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -

menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden 

edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet. 
 
Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, 

käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. 

Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen 

ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun 

perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja 

luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien 

hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista. 
 
Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden 

aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan 

suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä 

ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään 

monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa 

ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja 

käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. 
 
Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille 

tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä 

heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. 

Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, 

havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. 
 
Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. 

Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat 

opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. 
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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. Opiskeluympäristöjä laajennetaan 

oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, 

ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja 

luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden 

tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin. Myös alueelliset 

toimijat otetaan huomioon.  
 
Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, 

oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja 

arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Lähtökohtaisesti opiskelijat 

itse vastaavat henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, 

laitteiden ja materiaalien hankinnasta. 
 
Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-

opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia 

suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu 

opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti 

tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään 

käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös 

monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun 

lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta. 
 
Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomioon opiskelijan edellytykset 

suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen 

tarpeensa. Jokainen oppiaine voi ottaa erikseen kantaa itsenäisesti tehtävien 

kurssien suorittamiseen. 
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2.3   Toimintakulttuuri 

 
Toimintakulttuuri on käytännön tulkinta lukion opetus- ja kasvatustehtävästä. Se tulee 

näkyväksi yhteisön kaikessa toiminnassa ja sen jäsenten tavassa kohdata toinen 

toisensa. Lukio on oma koulutusmuotonsa, ja jokaisella lukiolla on omanlaisensa 

toimintakulttuuri, jossa opetussuunnitelman eri osat konkretisoituvat. 

Toimintakulttuuri sisältää sekä tiedostettuja että tiedostamattomia tekijöitä, jotka 

heijastuvat oppilaitoksen toimintaan. 
 
Lukiomme toimintakulttuurissa yleislukio ja matematiikkalukio toimivat tasavertaisina 

ja niiden yhteistoiminta takaa koulumme toiminnan resurssit ja laajan 

kurssivalikoiman. Lukiomme toimii sulavasti rinnakkain yläkoulumme kanssa. Näin 

halukkaille opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus jatkaa peruskoulun jälkeen omassa 

lukiossamme. 
 
Opetussuunnitelman perusteet korostavat toimintakulttuuria, joka edistää kestävää 

hyvinvointia ja osallisuutta sekä on avoin monimuotoiselle vuorovaikutukselle ja 

maailmassa tapahtuville muutoksille. Toimintakulttuuria kehitetään yhdessä lukion 

koko henkilöstön, opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Toimintakulttuurin kehittämisen ja arvioinnin periaatteet sekä mahdolliset paikalliset 

painotukset kuvataan opetussuunnitelmassa. 
 
Opetussuunnitelman perusteiden lähtökohtana ovat seuraavat toimintakulttuurin 

kehittämistä ohjaavat teemat: 
 

Oppiva yhteisö 
 
Oppilaitos on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa 

tavoitteelliseen työskentelyyn. Sen rakentuminen edellyttää dialogisuutta ja 

pedagogista johtajuutta. Yhteisöllistä ja yksilöllistä oppimista vahvistavia käytäntöjä 

kehitetään suunnitelmallisesti. Toiminta on opiskelijalähtöistä, ja se vahvistaa 
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opiskelijoiden omaa toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Myönteinen asenne 

oppimiseen luo perustaa tulevaisuuden taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva 

yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppilaitoksen sisällä kuin 

ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhteistyötaidot tuovat valmiuksia työelämää 

varten. Tämä edellyttää yhteistyötä kotien, muiden oppilaitosten ja koulutusasteiden 

sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia yhteisölliseen 

oppimiseen ja tiedon luomiseen sekä erilaisten opiskelu- ja tietoympäristöjen 

hyödyntämiseen. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkostoituneessa ja 

globalisoituneessa maailmassa. 
 

Osallisuus ja yhteisöllisyys 
 
Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle 

aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulussamme pyritään edistämään kaikkien 

opiskelijoiden osallisuutta ja luomaan heille monipuolisia mahdollisuuksia osallistua 

päätöksentekoon ja toimintatapojen kehittämiseen. Heitä rohkaistaan ilmaisemaan 

mielipiteensä, osallistumaan yhteisistä asioista päättämiseen sekä toimimaan 

vastuullisesti yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelijoita kannustetaan aktiivisuuteen 

ja osallistumiseen muun muassa opiskelijakunnan ja tutortoiminnan kautta. 

Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä rakentavia menettelytapoja kehitetään 

suunnitelmallisesti yhteisön ja yhteistyökumppaneiden välisessä vuorovaikutuksessa. 
 

Opetuksessa hyödynnetään yhteistoiminnallisuutta ja tuetaan ryhmän sosiaalisten 

suhteiden muotoutumista. Yhteisöllisten toimintatapojen ja ryhmänohjauksen 

merkitys korostuvat lukio-opintojen aloitusvaiheessa. 

 

Opiskelijat voivat vaikuttaa koulun toimintakulttuuriin edellisten toimintatapojen lisäksi 

esimerkiksi osallistumalla kerho- ja harrastustoimintaan sekä tulemalla kuulluksi 

erilaisissa koulua koskevissa asioissa. Rehtorit pitävät tiedotustilaisuuksia tai 

kyselytunteja sekä tapaavat opiskelijakunnan hallitusta. 
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Opiskelijoiden osallisuus näkyy myös omien opintojen suunnittelussa. Jokainen tekee 

omat kurssivalintansa ja muuttaa niitä tarvittaessa. Tehdessään kurssivalintoja 

opiskelija saa tukea kaikilta koulussa toimivilta aikuisilta, kuten aineenopettajalta, 

opinto-ohjaajalta, ryhmänohjaajalta, erityisopettajalta ja rehtoreilta. 
 

Koulumme juhlakulttuuri omalta osaltaan vahvistaa opiskelijoiden kuulumista 

yhteisöön. Juhlakulttuuriin kuuluvat lukiolaisten omat juhlat, teemapäivät ja 

tapahtumat sekä yhdessä peruskoululaisten kanssa toteutettavat juhlat. Vuosittain 

toistuvia juhlia ovat itsenäisyyspäiväjuhla, joulujuhla, penkinpainajaiset, vanhojen 

tanssit ja kevätjuhla. Jotkin teema- ja retkipäivät toteutetaan yhteistyössä tai ainakin 

samanaikaisesti peruskoulun kanssa. Sekä lukion että peruskoulun opiskelija- ja 

oppilaskunnilla sekä tukioppilailla ja tutoreilla on keskeinen merkitys koulun 

tapahtumien yhteisöllisessä suunnittelussa. Leirikouluja ja muuta vapaaehtoista 

kurssitoimintaa järjestään sekä kesällä että lukuvuoden aikana niin Suomessa kuin 

ulkomaillakin. Keskusradion kautta tai juhlasalissa pidettävät aamunavaukset ovat 

yleensä yhteisiä peruskoululaisille, lukiolaisille ja opettajille. 
 

 

 
Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

 

Oppivassa yhteisössä edistetään kestävää elämäntapaa ja hyvän tulevaisuuden 

edellytyksiä. Opiskelijoita rohkaistaan toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän 

tulevaisuuden puolesta. Materiaalien säästämiseen ja kierrättämiseen rohkaistaan 

sekä suositaan tehtävien tekoa digitaalisesti aina, kun se on opiskelutavoitteiden 

mukaista. Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja 

toimintatapoihin. 
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Toimintatavat ja käytännöt tukevat opiskelijan ja yhteisön hyvinvointia sekä ilmapiirin 

kiireettömyyttä ja turvallisuutta. Yhteisön vuorovaikutuksessa 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. Jokainen kouluyhteisön jäsen kohdataan 

yksilönä, ja hänellä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Toiminnassa edistetään 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kiusaamista, häirintää, väkivaltaa, rasismia eikä 

syrjintää hyväksytä vaan niitä ennaltaehkäistään ja niihin puututaan. Opiskelijoita 

kannustetaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista edistävään sekä liikunnalliseen 

elämäntapaan. Koulumme on savuton, eikä kenenkään yhteisön jäsenen tupakointia 

hyväksytä koulun alueella tai sen läheisyydessä. 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 vuorovaikutuksessa keskenään. Koulumme juhlissa 

ja tapahtumissa huomioidaan peruskoulun yhteydessä toimivat kansainväliset luokat, 

unohtamatta maamme omaa kulttuuriperintöä. Kouluyhteisömme hyödyntää maan 

kulttuuriperintöä, kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, 

kielellistä, uskonnollista ja katsomuksellista moninaisuutta. Yhteisössä ymmärretään 
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kielten keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä identiteettien 

rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. 
 
Lisäksi jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää kieltä, oma käsitteistönsä ja omat 

tekstikäytäntönsä, jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia. 
 

Kielitietoisessa lukiossa kehitetään opiskelijan monikielistä osaamista, joka koostuu 

tieteenalojen kielistä, äidinkielten, niiden murteiden ja rekistereiden sekä muiden 

kielten eritasoisesta hallinnasta. Lukiossa jokainen opettaja on myös oppiaineensa 

kielen opettaja. 
 

2.4   Opintojen rakenne 
Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 

kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä 

valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen 

(942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakollisia 

kursseja opiskelija suorittaa 47-51 riippuen opiskelijan ainevalinnoista. 

 

 
Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin 

kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat 

valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina 

tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. 

Näitä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. 

 

Koska kunkin aineen ylioppilaskokeet perustuvat kaikkiin valtakunnallisiin kursseihin, 

tulee opiskelijan suorittaa ylioppilaskirjoitusaineissa myös syventävät valtakunnalliset 

kurssit. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla 
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opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja, jotka voivat olla 

esim. kertauskursseja. 
 
Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä 

eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin 

kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa 

määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat 

eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat 

valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne 

taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset 

opetussuunnitelman perusteet näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden 

luvussa Taiteiden väliset kurssit. 
 
Yleisesti ottaen on suositeltavaa suorittaa oppiaineen kurssit numerojärjestyksessä. 

Jos opiskelija toimii toisin, on hänen keskusteltava ensin asiasta aineenopettajan 

kanssa. 

2.5 Yhteistyö muiden koulujen ja ulkopuolisten tahojen kanssa 
 
Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio kuuluu Yksityiskoulujen liitto 

ry:hyn ja on sitä kautta osa maanlaajuista yksityiskoulujen verkostoa. Koulu tekee 

läheistä yhteistyötä etenkin muiden Pohjois-Helsingin yksityiskoulujen kanssa, ja 

tähän joukkoon kuuluvat Oulunkylän yhteiskoulu, Pohjois-Haagan yhteiskoulu, 

Apollon yhteiskoulu. Opiskelijat voivat hakeutua suorittamaan kursseja myös 

naapurikoulussa, mikäli siellä tarjotaan joitain heitä kiinnostavia kursseja. 
 

Maunulan yhteiskoulu on myös mukana vuonna 2014 perustetussa Verkkolukio-

hankkeessa, johon kuuluu 18 suomalaista yksityiskoulua. Verkkolukio tarjoaa 

jäsenkoulujensa opiskelijoille lukiokursseja, joiden opetusmuotona voi olla 

perinteinen lähiopetus, verkko-opetus tai näiden yhdistelmä. Opiskelijan 

osallistuminen Verkkolukion kursseille on maksutonta. Verkkolukion kautta Maunulan 

yhteiskoulu ja Hesingin matematiikkalukio myös antaa muiden yhteistyökoulujen 
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opiskelijoille mahdollisuuden osallistua tietyille tarjoamilleen kursseille. 
 

Matematiikkalukiolaiset voivat osallistua kilpamatematiikan valmennusleireihin 

Päivölän Opistossa, jonka matematiikkalinjan kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo 

pitkään. Lisäksi lukion matematiikassa tehdään yhteistyötä Helsingin yliopiston 

matematiikan laitoksen kanssa; suunnitteilla on esim. teemailtapäiviä, luentoja sekä 

matematiikan sähköisen materiaalipankin kehittäminen ja käyttöönotto.  

Opiskelijoita käy myös seuraavissa eri valmennuksissa ja kerhoissa: 

Olympiamatematiikkavalmennus (Suomen matemaattinen yhdistys), 

kilpamatematiikka Helsingin yliopistolla torstaisin, Algoritmikerho perjantaisin 

(ohjelmointia) HY:n Kumpulan kampuksella. 
 

Lukion suomen kieli ja kirjallisuus tekee yhteistyötä Oulunkylän yhteiskoulun kanssa 

mm. valtakunnallisen puheviestintätaitojen kokeen (Puhvi) toteuttamisessa. 
 

Lukion biologiassa ja terveystiedossa vieraillaan Helsingin yliopiston Meilahden 

Kampuspäivillä ja Tieteen päivillä. 

 

Perinteinen biologian, maantieteen ja matematiikan Lapin kesäkoulu tekee 

yhteistyötä paikallisten luontokeskusten ja Tromssan yliopiston arktisen 

tutkimuskeskuksen kanssa. 

 

Lukion suomen kieli ja kirjallisuus sekä suomi toisena kielenä -oppiaineessa 

vierailuja ja yhteistyötä eri teattereiden kanssa, esim. Kansallisteatteri, KOM-teatteri 

ja Stella Polaris. Suomen kieli ja kirjallisuus tekee myös yhteistyötä Helsingin 

kirjamessujen kanssa ja ÄOL:n kanssa (tarjoaa liput ja tehtävät). Yhteistyötä on ollut 

myös Lukukeskuksen kanssa.   
 

Espanjan kursseilla on yhteistyötä Cinemaissi-elokuvafestivaalin ja Suomen 

espanjan opettajain yhdistyksen kanssa. Espanjan tunneilla tehdään myös 

opintokäyntejä ja tutustumista espanjankielisten maiden ruokakulttuuriin. 
 

Biologiassa ja maantieteessä tehdään Biopop- ja geopisteyhteistyötä Helsingin 

yliopiston kanssa ja käydään opastetuilla vierailuilla Luonnontieteellisessä 
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keskusmuseossa, Kaisaniemen puutarhassa, Kumpulan puutarhassa, 

Eläinmuseossa ja tutkimusalus Arandalla. 

Bioteknologian kurssilla vieraillaan Heurekan elektroforeesityöpajoissa. 

 

Kemiassa on vuosittain vierailu Helsingin yliopiston kemian laitokselle, jossa 

ohjelmassa on yliopisto-opiskeluun tutustumista sekä työskentelyä 

laboratorioluokassa. 
 

Lukion fysiikassa on yhteistyötä muiden koulujen ja tahojen kanssa seuraavasti:  

CERN-tiedekoulu järjestetään yhteistyössä Oulunkylän yhteiskoulun ja Päivölän 

Opiston matematiikkalinjan kanssa. Oulunkylän lukion fysiikan opiskelijoiden kanssa 

vieraillaan Helsingin Yliopiston fysiikan laitoksella.  

Vierailemme ja työskentelemme ABB:n opiskelijalaboratoriossa fysiikan työkurssilla. 
  
Liikunnassa on vilkasta opiskelijaurheilutoimintaa  Helsingin lukioiden välillä, ja 

liikunnan kursseilla tutustutaan liikuntakulttuuriin yhteistyössä yrityselämän kanssa 

vierailemalla liikunnan eri suorituspaikoissa, esim. on keilailua (Talin keilahalli ja 

Bowl Circus), melontaa (Helsingin melontakeskus), golfia (Paloheinä Golf), 

jousiammuntaa (Wilhelm Tell), squashia (Tali squash) ja itsepuolustuslajeja (Hipko). 

Jyväskylän liikuntatieteellisen tiedekunnan liikunnanopettajaopiskelijoiden sekä 

liikunnanohjaajaopiskelijoiden kenttäharjoittelut ovat mahdollisia koulussamme. 

Teemme yhteistyötä Pohjois-Haagan yhteiskoulun lajivalmennuksen kanssa 

mahdollisuuksien mukaan.  

Wanhojen tanssien esittäminen ympäristön kouluissa ja vanhainkodissa on jo 

monivuotinen perinne, ja myös muiden lukioiden oppilailla on  mahdollisuus 

osallistua wanhoihin tansseihin koulussamme.  

Oman koulumme opiskelijoilla on mahdollisuus valita muiden lukioiden liikunnan 

kursseja, kuten esim. Pohjois-Haagan retkeilykurssi ja Itäkeskuksen lukion  hip-

hop/street dance -kurssi. 

Yhteistyössä Pohjois-Haagan yhteiskoulun kanssa on toteutettu myös 

Maanpuolustuskurssi, johon on osallistunut opiskelijoita eri lukioista. 
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Kuvataiteessa teemme yhteistyötä Aalto-yliopiston kanssa, esimerkkinä designkurssi 

We Learn it. 
 

Koulussamme on jo pitkät perinteet Kulttuurikurssien järjestämisessä Helsingin 

kaupungin kulttuurikeskuksen ja muiden eri instituutioiden kanssa. 
 

Lukion opinto-ohjauksessa ollaan yhteistyössä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen 

kanssa lähinnä tutustumalla niihin ja niiden koulutustarjontaan. Ohjelmassa on sekä 

vierailuja eri oppilaitoksissa että vierailijoita oppitunneilla. 
 

Lukion uskonnon osalta opiskelijat voivat suorittaa kurssin (UE6) “Apostolin 

askelissa”, jonka Oulunkylän seurakunta järjestää joka toinen vuosi Maunulan 

yhteiskoulun ja Oulunkylän yhteiskoulun lukiolaisille. 

Maailman uskontojen kurssin (UE4) yhteydessä on tehty vierailukäyntejä Helsingin 

juutalaiseen synagogaan ja tutustuttu Hare Krishna -liikkeeseen. 

 

Filosofiassa opiskelijat voivat osallistua vuosittain järjestettäville kaksipäiväisille 

Nuorten filosofiapäiville, jonka luentoihin liittyen opiskelijat voivat suorittaa filosofian 

soveltavan kurssin FI4. 

2.6 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 
 
Pyrimme edistämään ja kehittämään viestintäteknologian käyttöä kaikissa eri 

oppiaineissa ja valmentamaan opiskelijoita sähköiseen ylioppilaskokeeseen. 

Käytämme digitaalisia opetus- ja opiskelumateriaaleja ja -tekniikoita 

tarkoituksenmukaisesti. Myös sähköisiä kokeita käytetään mahdollisuuksien 

mukaan. Opetuskäytössä hyödynnettäviä oppimisalustoja ovat muiden muassa 

Peda.net ja Google Drive. Näin valmistamme opiskelijoita jatko-opintoihin ja 

kannustamme heitä aktiiviseen kansalaisuuteen digitalisoituvassa yhteiskunnassa. 
 

Koulussamme on nykyaikaiset ja toimivat langattomat verkot opiskelijoiden ja 

henkilökunnan käyttöön. Kaikissa luokissa on vähintään videotykki ja 

dokumenttikamera, joihin voidaan yhdistää luokan tietokone tai kannettava tietokone. 
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Lukiolaisilla on pääsääntöisesti omat kannettavat tietokoneet, joita he hyödyntävät 

opiskelussaan. Lisäksi koululla on opetuskäyttöön ja oppitunneille lainattavaksi 

runsaasti erilaisia laitteita, kuten tabletteja, hybridikoneita ja kannettavia tietokoneita, 

joiden ohjelmistokantaa ylläpidetään eri oppiaineiden tarpeet huomioiden. 
 

Lukion aloittaville opiskelijoille tarjotaan perehdyttävä täsmäkoulutus opinnoissa 

tarvittavista digitaidoista. Koulutuksen suunnittelusta ja organisoinnista vastaa 

koulun TVT-tiimi. Opettajat saavat syksystä 2016 alkaen henkilökohtaiset työkoneet, 

ja opettajien TVT-taidoista huolehditaan sekä kannustamalla heitä osallistumaan 

talon ulkopuolisiin koulutuksiin että tarjoamalla esimerkiksi vertaiskoulutusta oman 

koulun sisällä. Opiskelijoiden ja opettajakunnan TVT-lisäkoulutustarvetta kartoitetaan 

kyselyin. 
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3   OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 

3.1   Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 
 
Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus 

sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppimisen edellytyksiä, 

tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tarkoituksena on edistää myös opiskelijoiden, 

huoltajien ja kotien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja 

turvallisuutta. Yhteistyö huoltajien ja kotien kanssa jatkuu opiskelijan koko lukio-

opiskelun ajan ainakin täysi-ikäisyyteen asti. 

 
Yhteistyö on monipuolista, ja sen toteuttamisen tapoja kehitetään suunnitelmallisesti. 

Lukiosta käytänteineen tiedotetaan huoltajia, ja heitä kannustetaan osallistumaan 

toiminnan kehittämiseen ja yhteistyöhön. Opiskelijan työskentelyä ja opintojen 

edistymistä seurataan yhdessä opiskelijan kanssa ja niistä annetaan tietoa hänen 

huoltajilleen. Lisäksi opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa ohjauksesta, 

opiskeluhuollosta sekä oppimisen ja opiskelun tuesta. 

 
Opiskelijan yksilölliset edellytykset ja tarpeet ohjaavat yhteistyön toteutusta. 

Yhteistyössä otetaan huomioon aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan 

itsenäisyys ja oma vastuullisuus. Yhteistyössä huomioidaan myös perheiden 

moninaisuus ja yksilöllisyys.Yhteistyö korostuu koulutuksen nivelvaiheissa, opintojen 

suunnittelussa ja huolenpidossa mahdollista tukea tarvitsevasta opiskelijasta. 

Vastuu yhteistyön kehittämisestä, sen edellytysten ja toimintatapojen luomisesta on 

koulutuksen järjestäjällä. Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää 

opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen 

järjestäjän toiminnasta (lukiolaki 629/1998, 27 §). Opetussuunnitelma laaditaan kodin 

ja oppilaitoksen yhteistyötä koskevilta osiltaan yhteistyössä sosiaali- ja 

terveydenhuollon viranomaisten kanssa. 
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Vanhempainillat, vanhempainyhdistyksen toiminta ja yhteydenpito wilman kautta ovat 

koulumme jo vakiintuneita yhteistyötapoja. Muita yhteistyön muotoja kehitetään ja 

suunnittelussa otetaan huomioon kotien tarpeet.   

3.2   Ohjaus 
 
Opiskelijan kuuluu saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja 

valintojensa tueksi. Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu 

ymmärtämään erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-

opintomahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida omia 

taitojaan kehittyvät, ja opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. 

Ohjauksella kannustetaan aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 
Ohjauksessa opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa 

oppijana sekä ohjataan käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. 

Ohjaustoiminta tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen 

valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia ratkaisuja. Se tukee myös 

opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, 

osallisuutta ja toimijuutta tuetaan lukio-opintojen ajan. 

 
Ohjauksella pyritään edistämään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä 

ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän 

opintojensa etenemistä tuetaan yhteistyössä opiskeluhuoltohenkilöstön ja huoltajien 

kanssa (opiskelijan täysi-ikäisyyteen saakka ja myöhemmin opiskelijan 

suostumuksella). 

 
Ohjaus on tavoitteellisesti johdettua koko henkilöstön yhteistä työtä. Opinto-ohjaajalla 

on päävastuu opinto-ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa 

opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa ja tukee opiskelijan jatko-

opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on 

ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaisella opiskelijalla on oikeus 
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ohjaukseen ja velvollisuus osallistua siihen. Ohjausta voidaan järjestää 

kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ohjauksena ja 

pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena tai näiden yhdistelmänä. 

 

Ohjauksessa käsitellään erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä 

vaihtoehtoja sekä opastetaan tähän liittyvässä tiedonhaussa.  Opiskelija laatii 

itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, 

ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija 

päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella. 

 

Ohjauksen merkitys korostuu koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Oppilaitos 

antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, 

opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen 

lukiossa. Lukio-opintonsa aloittava opiskelija perehdytetään oppilaitoksen toimintaan 

sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijan on mahdollista tutustua työelämään sekä 

opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään erityistä 

huomiota lukio-opintojen loppuvaiheessa. 

 
Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen 

kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. 

Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko 

oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä 

ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn 

jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, 

kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten 

yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion 

ulkopuolisten tahojen kanssa. 
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3.3   Oppimisen ja opiskelun tuki 

 
Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen 

suorittamisessa. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset 

lähtökohdat, oppimisvalmiudet, vahvuudet ja kehitystarpeet. Oppimisen ja opiskelun 

tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja opiskeluympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä 

opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Keskeisiä asioita ovat oppimisen 

esteettömyys, oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen sekä 

oppimisvalmiuksien ja taitojen kehittäminen.  
 

Jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus omista lähtökohdistaan käsin onnistua 

oppimisessa, kehittyä oppijana sekä kasvaa ja sivistyä ihmisenä. Huomiota 

kiinnitetään opiskelijan oppimisen valmiuksiin, oppimaan oppimisen taitojen 

kehittämiseen ja mahdollisuuteen ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, sen 

suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijoille ja huoltajille annetaan 

säännöllisesti tietoa tuen saannin mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan 

tukemaan osaltaan opiskelijan tavoitteellista oppimista. 
 

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua 

esimerkiksi kielellisestä, matemaattisesta, motorisesta tai tarkkaavaisuuden häiriöstä. 

Se voi liittyä myös sosiaalisiin vaikeuksiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen 

ongelmiin. Lähtökohtana tuen tarpeen arvioinnissa on yhteistyö ja vuorovaikutus 

opiskelijan ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltajien kanssa. Tuen tarpeen 

tunnistaminen voi pohjautua perusopetuksesta perusopetuslain 40 §:n perusteella 

(628/1998, muutettu lailla 1288/2013) saatuun tietoon, opiskelijan omiin, opettajien 

tai muun henkilöstön havaintoihin tai erilaisiin arviointeihin. Tuen suunnittelu perustuu 

saatavilla olevaan tietoon opiskelijan tuen tarpeesta ja mahdollisesti aiemmin 

annetusta tuesta. Tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Tuen tarpeessa olevat opiskelijat pyritään lukio-opintojen 

alussa kartoittamaan lukiseulan avulla ja itsearviointilomakkein. Luki-taitojen kartoitus 

on mahdollista myös kesken lukuvuoden. 
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Lukiossa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja opiskeluympäristöjä 

sekä niiden soveltuvuutta opiskelijalle tarkastellaan ja niihin pyritään löytämään 

opiskelijan opiskelua tukevia ratkaisuja. Lukion erityisopettaja suunnittelee tukitoimet 

yhdessä opiskelijan kanssa sekä yhteistyössä aineenopettajien ja muiden 

mahdollisten asiantuntijoiden kanssa. 
 

Jokaisen opettajan tehtävänä on antaa kannustavaa palautetta ja ohjata tukea 

tarvitsevaa opiskelijaa siten, että hänen itseluottamuksensa, itsearviointitaitonsa ja 

oppimaan oppimisen taitonsa sekä kyky suunnitella tulevaisuuttaan vahvistuvat. 

Jokaisen opettajan tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä huomioimaan 

oppimisvaikeuksien vaikutus opiskelijan oppimiseen. Opiskelijan tarvetta 

erityisjärjestelyihin ylioppilastutkinnon kokeissa arvioidaan hänen lukioaikana 

tarvitsemansa ja saamansa tuen pohjalta. Erityisopettaja, koulupsykologi ja muut 

asiantuntijat ohjaavat opiskelijaa tarvittavien lausuntojen hankkimisessa sekä sopivat 

tarpeen mukaan yhteistyöstä opiskelijan tarvitsemien erityisjärjestelyjen 

kokeilemiseksi ja harjoittelemiseksi. 
 

 

Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, 

kurssien valintamahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja 

ryhmänohjaajan tuki. Lisäksi lukion erityisopettaja voi tarjota opiskelijan tarpeista ja 

oppimisvaikeuksien luonteesta riippuen yksilö-, pienryhmä- tai kurssimuotoista tukea. 

Oppimistilanteet ja kokeet pyritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset 

tarpeet otetaan huomioon. 
 

 Lukiolain 13 §:n (629/1998, muutettu lailla 478/2003) mukaan opiskelijan opiskelu 

voidaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja ‑ asetuksessa säädetään ja lukion 

opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvittavat tukitoimet ja tuki eri oppiaineissa 

voidaan sopia kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Tarvittaessa tiedot voidaan kirjata lukion erityisen tuen pedagogiseen suunnitelmaan. 

Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mukaisia 

palveluja. Oppimisen ja opiskelun tuen rinnalla opiskelija voi saada myös 

yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.               
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Opetussuunnitelmassa määritellään, miten opiskelijoiden tukitoimien tarve  

arvioidaan ja miten tuki suunnitellaan ja järjestetään. 

Lukiossamme työskentelee kokoaikainen erityisopettaja, joka on opiskelijoiden 

tavoitettavissa joka arkipäivä. Lukion erityisopettaja tukee opiskelijoita 

oppimistaitojen kehittämisessä sekä vastaa oppimisen tuen arvioinnista ja 

suunnittelusta. Erityisopettaja järjestää oppimistaitojen- ja strategioiden opetusta 

sekä muuta opetusta opiskelijoiden tuen tarpeiden mukaisesti. Erityisopettaja 

konsultoi tarvittaessa aineenopettajia oppimisen vaikeuksista sekä toimii yhteistyössä 

opiskeluhuoltoryhmän kanssa. 
 

3.4 Opiskeluhuolto 
 
Lukion opetussuunnitelman perusteissa käytetään lukiolain mukaisen käsitteen 

opiskelijahuolto sijasta oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitettä opiskeluhuolto. 

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän 

psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja 

ylläpitäminen sekä niiden edellytyksiä lisäävä toiminta opiskeluyhteisössä.  

Opiskeluhuolto on tärkeä osa lukion kasvatus- ja opetustehtävää ja siinä otetaan 

huomioon nuoren edun ensisijaisuus. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta 

sellainen opiskeluhuolto, jota opiskeluun osallistuminen edellyttää.   

 

Lukion opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti uuden lain hengessä 

ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.  

Tämän lisäksi opiskelijalla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen 

opiskeluhuoltoon, joka sisältää koulun järjestämät psykologi- ja kuraattoripalvelut 

sekä opiskeluterveydenhuollon palvelut.  Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat 

luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan sekä 

heidän osallisuutensa tukeminen.   
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Yksityisillä sopimuskouluilla on yhteinen opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa 

opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. 

Opiskeluhuolto on kaikkien koulussa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista 

vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön 

hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla. 

 

3.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 

 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä 

opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa oppilaitoksen toimintakulttuuria ja toimia, 

joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja 

sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön 

hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. 

(Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4). Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on 

opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaaminen kaikissa tilanteissa. 

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, 

yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvää oppimista. Samalla huolehditaan kouluyhteisön 

terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta.  Lähtökohtana on se, että 

yhteisön hyvinvointiin voidaan ja tulee vaikuttaa. 

 
Yhteisöllisen opiskeluhuollon suunnittelun ja kehittämisen lähtökohtana on 

opiskelijan osallisuus, myönteinen vuorovaikutus sekä aikuistuvan nuoren 

itsenäistymisen tukeminen. Kaikilla opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus osallistua 

yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapojen kehittämiseen ja mielipiteensä 

ilmaisemiseen opiskelijoita ja oppilaitosyhteisöä koskevissa asioissa [lukiolaki 27 § 

(muutettu lailla 1268/2013), oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 18 §].  Opiskelijoiden 
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osallisuuden edistäminen on koulun tehtävä. Opiskelijoiden osallisuutta lisäävät 

toimintatavat ja aktiviteetit ennaltaehkäisevät ongelmia. 

 
Huoltajien mahdollisuutta osallistua yhteistyöhön tuetaan. Huoltajia kannustetaan 

osallistumaan yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja oppilaitosyhteisön 

hyvinvoinnin ja yhteistyön vahvistamiseen.   

 

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia 

opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskelijaterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja 

kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen yksilökohtainen 

opiskeluhuolto, jota tarjotaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä.  Kuraattori ja 

psykologi ovat koulun omaa henkilökuntaa ja ovat helposti saavutettavissa, 

tapaaminen järjestyy lain edellyttämässä määräajassa. 

 
Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja 

opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä 

yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös ehkäistä ongelmia varhaisessa vaiheessa 

ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. 

 
Keskeisenä toimintaperiaatteena yksilökohtaisessa työssä ovat luottamuksensuoja ja 

hyväksikäyttökielto.  Yhteistyö opiskelijan sekä hänen huoltajansa kanssa on 

ensiarvoisen tärkeää, yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä 

opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijan omat toivomukset ja 

mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa ratkaisuissa ja toimenpiteissä.  Kaikki 

yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö perustuu vapaaehtoisuuteen, laki ei tunne 

käsitettä ”pakkoauttaminen”. Koulun palveluksessa olevat henkilöt ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat kuitenkin velvollisia viipymättä ilmoittamaan 

salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, 
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jos he tehtävässään ovat saaneet tietää alaikäisestä nuoresta, jonka hoidon ja 

huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen 

edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

 
Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan 

oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä 

menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. 

 
Opiskeluhuoltoryhmät monialaisessa yhteistyössä 

 
Opiskeluhuollon monialaiseen yhteistyöhön kuuluvien opiskeluhuoltoryhmien 

toiminta on osa opiskeluhuollon kokonaisuutta.  Opiskeluhuoltoryhmiä ovat 

1) opiskeluhuollon ohjausryhmä: Yksityisillä sopimuskouluilla on yhteinen 

opiskeluhuollon ohjausryhmä, joka vastaa koulun opiskeluhuollon yleisestä 

suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. 

 
2) koulun oma opiskeluhuoltoryhmä: Koulun oman opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä 

on vastata koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja 

arvioinnista. Ryhmää johtaa koulun nimeämä edustaja. Opiskeluhuoltoryhmä voi 

tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön 

terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen 

opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. 

 
3) tapauskohtaisesti koottava monialainen asiantuntijaryhmä: Monialainen 

asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän 

opiskeluhuollon tuen tarpeen selvittämiseksi ja palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän 

kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palvelujen edustaja, jolle asia 

työtehtävien perusteella kuuluu. 
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Asiantuntijaryhmän tapauskohtainen kokoonpano perustuu yksilölliseen harkintaan, 

käsiteltävään asiaan ja siinä vaadittavaan osaamiseen. Asiantuntijaryhmään voidaan 

nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan, tai, ellei hänellä poikkeuksellisesti 

ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa 

suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. 

Opiskelijan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella hänen asiansa käsittelyyn voi 

osallistua myös muita tarvittavia opiskeluhuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan 

läheisiä (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 19 §). 

 
Kaikki opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on 

mukana opetushenkilöstöä, opiskeluterveydenhuollon palveluja sekä psykologi- ja 

kuraattoripalveluja edustavia jäseniä. 

 
3.4.2 Opiskeluhuollon suunnitelmat ja niiden laatiminen 

Koulun opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu yhteistyössä koulun ja opiskeluhuollon 

henkilöstön kanssa. 

Liitteet:     

- Mayk:n lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 

- lukion kriisisuunnitelma 

- kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy 

- päihteiden käytön ehkäisy 
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3.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä 
menettelyistä  
 

Lukiolain 21 §:n (30.12.2013/1268) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. Lukioyhteisön yhteistyö ja erilaiset pedagogiset ratkaisut luovat 

edellytyksiä hyvän työrauhan rakentumiselle.  

Lukiokoulutuksen järjestäjällä (Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio) 

on oikeus käyttää myös lukiolain mukaisia kurinpitokeinoja.  
 

Turvallisuuden ja työrauhan ylläpidon turvaamiseksi koululla on järjestyssäännöt, 

jotka on laadittu yhteistyössä lukion opiskelijakunnan hallituksen, opettajakunnan, ja 

rehtoreiden kanssa ja hyväksytty koulun hallituksen kokouksessa 11.5.2010. 

Järjestyssäännöt annetaan tiedoksi opiskelijoille syksyn ensimmäisenä 

koulupäivänä, ja ne löytyvät opiskelijoita ja huoltajia varten myös koulun kotisivuilta. 

Järjestyssäännöt ovat tämän opetussuunnitelman liitteenä. 

Lisäksi huoltajille annetaan tietoa koulun säännöistä ja käytänteistä 

vanhempainilloissa. 
 

Lukiolain 26 § (13.6.2003/478) mukaan työrauhan turvaamiseksi voidaan käyttää 

seuraavia kurinpidollisia keinoja:  

- Antaa kirjallinen varoitus  

- Erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.  

- Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan 

oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, 

taikka oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta.  

- Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän 

ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa 

opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai 

uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu 

kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.  

- Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen 

ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen 

tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua.  
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Lukiolain mukaisten kurinpitokeinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti 

hyväksyttäviin ja objektiivisiin, yksilöitävissä oleviin syihin. Samanlaisista teoista 

tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus, kuitenkin siten, että 

tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä. 

Kurinpitoseuraamusten tulee olla oikeassa suhteessa tekoon, eikä niitä saa käyttää 

asiaan kuulumattomassa tarkoituksessa, kuten häpäisemistarkoituksessa. 

 

Rikkeen tapahduttua ensimmäisellä sen havainneella tai tietoonsa saaneella 

opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan. Jos opettaja havaitsee rikkeen olevan sen 

kaltainen, että hänen toimivaltuutensa ja keinonsa sen hoitamiseen riittävät, hänen 

tulee puuttua asiaan. Opettajan käytössä olevat puuttumiskeinot ovat opiskelijan 

ohjaaminen neuvoin, kehotuksin, käskyin tai kielloin.  

 

Opettajalla on myös oikeus poistaa häiritsevä opiskelija luokasta tai koulun muusta 

tilaisuudesta tunnin tai tilaisuuden päättymiseen asti.  

Rikkeen ollessa vakava opettajalla on velvollisuus ilmoittaa rikkeestä rehtorille tai 

apulaisrehtorille. Rehtorilla tai apulaisrehtorilla on velvollisuus ottaa asia 

hoidettavakseen, toimivaltansa puitteissa.  
 

Lievemmissä tapauksissa kyseeseen tuleva kurinpidollinen keino on opettajan, 

ryhmänohjaajan, apulaisrehtorin tai rehtorin pitämä ohjauskeskustelu ja huomautus. 

Suullinen huomautus kirjataan opiskelijan tietoihin, ja tapahtuneesta rikkeestä 

annetaan tieto alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 
 

Kirjallinen varoitus ja sitä vakavammat kurinpitokeinot ovat hallintopäätöksiä, joten 

opiskelijaa kuullaan ennen niiden käyttöä. Alaikäisen opiskelijan huoltajaa kuullaan 

ennen päätöksen antamista. Kuulemisesta tehdään aina kirjallinen muistio, joka 

toimitetaan asianosaisille. Kuulemisten jälkeen rehtori tai apulaisrehtori tekee 

päätöksen kurinpidollisista seuraamuksista. Muutoksenhaku näihin hallintopäätöksiin 

tapahtuu kuten hallintolain käyttölaki säätää. 
 

Ylioppilastutkintoon liittyvien rikkomusten seuraamuksista säädetään laissa 

ylioppilastutkinnosta ja ylioppilastutkintoasetuksessa.  
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Kirjallisesta varoituksesta ja kiireellisestä lyhytaikaisesta erottamisesta päätöksen 

tekee rehtori tai apulaisrehtori. Määräajaksi erottamisesta tai opiskeluoikeuden 

epäämisestä päätöksen tekee rehtori. Kaikki kurinpidolliset toimet kirjataan.  
 

Koulu edistää turvallisuutta ja työrauhaa myös tukemalla opiskelijoiden hyvinvointia. 

Tätä varten koulussa työskentelee opiskeluhuollon henkilökuntaa kuten 

terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori, joilla on sosiaali- ja 

terveyshuollon asiantuntemusta. Tarvittaessa koulu tekee yhteistyötä myös poliisin ja 

muiden viranomaistahojen kanssa.   
 

Noudatamme Lukiolain määräyksiä kurinpitokeinojen käyttämisessä ja niihin 

liittyvissä menettelyissä. Näistä säädetään Lukiolain luvussa 5, jonka tähän asiaan 

liittyvät pykälät 21 ja 25 - 26g alla: 
 

5 luku Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet 
 
21 § (30.12.2013/1268) 

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä 

tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa 

omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden 

vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. 

Koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma 

opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä 

toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Koulutuksen 

järjestäjän tulee opetussuunnitelman yhteydessä laatia ja ohjeistaa suunnitelma 

kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista. 

Opetushallituksen tulee opetussuunnitelman perusteissa antaa määräykset 

suunnitelmien laatimisesta. 
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Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut 

oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään sisäistä 

järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja 

viihtyisyyttä. 

Edellä 4 momentissa tarkoitetuissa järjestyssäännöissä ja muissa 

järjestysmääräyksissä voidaan antaa oppilaitosyhteisön turvallisuuden ja 

viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja 

asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä 2 momentissa 

tarkoitetuista esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi 

määräyksiä voidaan antaa oppilaitoksen omaisuuden käsittelystä sekä oleskelusta ja 

liikkumisesta oppilaitoksen tiloissa ja sen alueella. 

Mitä 3 momentissa säädetään, ei koske aikuisten koulutukseen tarkoitettuja 

opetussuunnitelman perusteita eikä opetussuunnitelmia. Aikuisten koulutusta varten 

ei tarvitse myöskään hyväksyä järjestyssääntöjä eikä muita järjestysmääräyksiä. 

25 § 

Opiskelijan velvollisuudet 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. 

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. 

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään 

vahingonkorvauslaissa(412/1974). (30.12.2013/1268) 

26 § (13.6.2003/478) 

Kurinpito 

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee 

vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos 

opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen 

saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi 
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vuodeksi, sekä erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi. 

Edellä mainitut toimenpiteet ovat kurinpitorangaistuksia. 

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin 

ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka 

oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta. 

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän 

ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa 

opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai 

uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu 

kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. (30.12.2013/1268) 

Jos opiskelija on tutkimuksen alaisena rikoksesta, häneltä voidaan tutkimuksen 

ajaksi pidättää oikeus opiskeluun, jos se opiskelijan tekemäksi epäiltyyn rikokseen 

tai siihen liittyviin seikkoihin nähden on perusteltua. 

26 a § (13.6.2003/478) 

Menettely kurinpitoasiassa ja kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano 

Ennen 26 §:n 1 tai 4 momentissa tarkoitettua päätöstä on yksilöitävä 

toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti taikka epäilty rikos tai siihen liittyvä 

seikka, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen 

kurinpitorangaistuksen antamista on opiskelijan huoltajalle varattava tilaisuus tulla 

kuulluksi. Muista 26 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä on ilmoitettava opiskelijan 

huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa oppilaitoksen sijaintikunnan 

sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle. Edellä 26 

§:n 1 ja 4 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä tulee antaa päätös, ja 26 §:n 2 ja 

3 momentissa tarkoitetut toimenpiteet tulee kirjata. 

Opiskelijan määräaikaista erottamista tai asuntolasta erottamista koskeva päätös 

voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huolimatta, ellei koulutuksen 

järjestäjä tai hallinto-oikeus toisin päätä. 
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Päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon 

alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta 

tai asuntolasta erottamisesta päätetään. 

Rehtorin ja opettajan päätösvallasta 26 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetusta asiasta 

säädetään valtioneuvoston asetuksella. 

Oppilaitoksesta tai asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä päättää 

koulutuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Kirjallisen varoituksen 

antamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää myös oppilaitoksen 

rehtori. (30.12.2013/1268) 

26 b § (13.6.2003/478) 

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen 

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta 

taikka koulun tilaisuudesta opiskelija, joka ei noudata 26 §:n 2 momentissa 

tarkoitettua poistumismääräystä. Rehtorilla ja opettajalla on myös oikeus poistaa 

oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon 26 §:n 2 ja 3 

momentissa tarkoitetusta opetuksen epäämisestä. 

Jos poistettava opiskelija koettaa vastarintaa tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla 

ja opettajalla on oikeus käyttää sellaisia opiskelijan poistamiseksi tarpeellisia 

voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen 

uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon 

ottaen. 

Rehtori ja opettaja voivat 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa toimia yhdessä 

tai kumpikin erikseen. Oppilaan poistamisessa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. 

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen 

selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. 

Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain (39/1889) 4 luvun 6 §:n 3 

momentissa ja 7 §:ssä. 
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26 c § (13.6.2003/478) 

Kurinpitomenettelyn suhde syytteen vireilläoloon ja tuomioistuimen ratkaisuun 

Sinä aikana, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, 

ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä. 

Jos tuomioistuin on vapauttanut opiskelijan syytteestä, ei kurinpitomenettelyä saa 

aloittaa tai jatkaa samasta syystä muutoin kuin sellaisen menettelyn perusteella, jota 

ei ole katsottava rikokseksi, mutta josta voidaan rangaista kurinpidollisesti. 

Jos tuomioistuin on tuominnut opiskelijan rangaistukseen, ei hänelle saa samasta 

syystä määrätä kurinpitorangaistusta. Opiskelija saadaan kuitenkin erottaa 

määräajaksi tai erottaa opiskelija-asuntolasta, jos se opiskelijan tekemän rikoksen tai 

siihen liittyvien seikkojen perusteella on perusteltua. 

26 d § (30.12.2013/1268) 

Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita 

Rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa 

haltuunsa opiskelijalta 21 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine. 

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä opiskelija koettaa 

vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus 

käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, 

joita voidaan pitää puolustettavina opiskelijan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai 

vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus 

käyttää voimakeinoja koskee vain opiskelijan omaa tai muiden turvallisuutta 

vaarantavia esineitä tai aineita. 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa haltuunotossa ei saa käyttää 

voimankäyttövälineitä. Voimakeinojen käytön liioittelusta säädetään rikoslain 4 luvun 

6 §:n 3 momentissa ja 7 §:ssä. 

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin 

opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän 
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muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman 

mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. 

26 e § (30.12.2013/1268) 

Oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat 

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana 

olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin 

puolin hänen vaatteensa, sellaisen 21 §:n 2 momentissa tarkoitetun esineen tai 

aineen haltuun ottamiseksi, jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta, jos 

on ilmeistä, että opiskelijan hallussa on tällaisia esineitä tai aineita ja opiskelija 

pyynnöstä huolimatta kieltäytyy niitä luovuttamasta tai ei luotettavasti osoita, ettei 

hänen hallussaan niitä ole. 

Opiskelijalle tulee ennen tarkastusta ilmoittaa tarkastuksen syy. 

Tarkastajan tulee olla opiskelijan kanssa samaa sukupuolta. Tarkastuksessa tulee 

olla läsnä tarkastajan lisäksi toinen täysi-ikäinen oppilaitoksen henkilökuntaan 

kuuluva. Opiskelijan pyynnöstä tarkastuksessa tulee olla läsnä hänen valitsemansa 

oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluva, jos tämä on saapuvilla. 

Edellä 3 momentissa säädetystä tarkastuksen suorittamistavasta voidaan kuitenkin 

poiketa, jos se on asian kiireellinen luonne huomioon ottaen turvallisuuden kannalta 

ehdottoman välttämätöntä. 

Pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa myös ajan, jolloin 

opiskelija osallistuu opetussuunnitelman tai koulutuksen järjestäjän hyväksymän 

muun tämän lain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman 

mukaiseen koulutukseen tai toimintaan. 

26 f § (30.12.2013/1268) 

Haltuun ottamisen ja tarkastamisen yleiset periaatteet 

Edellä 26 d ja 26 e §:ssä tarkoitetut toimenpiteet on toteutettava mahdollisimman 

turvallisesti. Toimenpiteillä ei saa puuttua opiskelijan henkilökohtaiseen 
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koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä 

opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun 

ottamisessa ja opiskelijan tarkastamisessa on noudatettava olosuhteiden 

edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee oppilaitoksissa 

suunnitella ja ohjeistaa. 

Edellä 26 d §:n mukaisten voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai 

rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta koulutuksen järjestäjälle. 

Opiskelijan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. 

Haltuun ottamisesta ja tarkastamisesta on ilmoitettava alaikäisen opiskelijan 

huoltajille mahdollisimman pian. 

26 g § (30.12.2013/1268) 

Haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttaminen ja hävittäminen 

Edellä 26 d §:ssä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet ja aineet luovutetaan 

opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-

ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai 

muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla 

laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan. 

Ennen luovuttamista esine tai aine tulee säilyttää huolellisesti. Esineiden ja aineiden 

luovutus tulee järjestää mahdollisimman pian haltuunotosta. Haltuun otetut 

huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset ja 

kaasusumuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi. Opiskelijalle 

itselleen luovutettavat esineet ja aineet luovutetaan työpäivän päätyttyä. 

Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluessa haltuunottoa koskevasta ilmoituksesta 

nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää. Esineiden ja aineiden 

luovuttaminen ja hävittäminen tulee kirjata. 
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3.6   Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä 
Kaikkien opiskelijoiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, lukion opetussuunnitelman 

perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet 

sekä kulttuuritausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon. Jokaisen opiskelijan kieli- 

ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan monipuolisesti. Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään 

ja kunnioittamaan perustuslain mukaista oikeutta jokaisen omaan kieleen ja 

kulttuuriin sekä tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri tilanteissa. 

 
Tavoitteena on ohjata opiskelijoita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää 

kaksi- ja monikielisyyttä ja siten vahvistaa opiskelijoiden kielellistä tietoisuutta ja 

metakielellisiä taitoja. Lukio-opiskeluun voi sisältyä monikielisiä opetustilanteita. 

Lukiokoulutuksessa oppilaitoksen opetuskieli on suomi. Lisäksi osa opetuksesta 

voidaan lukiolain 6 §:n 1 momentin mukaisesti antaa muulla kuin edellä mainitulla 

opiskelijan omalla kielellä. Opetussuunnitelmaan kirjataan siinä tapauksessa, missä 

oppiaineissa, missä määrin ja millä tavoin muita kieliä kuin suomea käytetään 

opetuksessa tai opiskelussa. 

 
Vieraskielisten opiskelijoiden opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan yhteisiä, lukion 

opetussuunnitelman perusteiden ja lukion opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja 

periaatteita huomioiden opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat, kuten suomen kielen 

taito, äidinkieli, suomalaisen lukiokoulutuksen ja opiskelukulttuurin tuntemus sekä 

aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu lukiossa tukevat opiskelijan opetuskielen 

hallintaa, monikielistä identiteettiä, oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostusta sekä 

kasvua kulttuurisesti monimuotoisen yhteiskunnan aktiiviseksi ja tasapainoiseksi 

jäseneksi. 

 
Vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta suomi toisena 

kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan. Tämä oppimäärä on opiskelijalle 

tarkoituksenmukainen, mikäli hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita 

jollakin kielitaidon osa-alueella. Opiskelijan omaa äidinkieltä voidaan opettaa 

lukiokoulutusta täydentävänä opetuksena. Opiskelijan omaa äidinkieltä voidaan myös 
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opettaa äidinkieli ja kirjallisuus -oppimääränä lukiolain 8 §:n mukaan. Koulutuksen 

järjestäjä päättää, miten suomi toisena kielenä ja kirjallisuus ‑ opetus, omakielinen 

opetus ja opiskelijan oman äidinkielen opetus järjestetään ja milloin sitä on 

tarkoituksenmukaista toteuttaa useiden oppilaitosten yhteistyönä. 

 

Vieraskielisiä opiskelijoita informoidaan heidän opiskelumahdollisuuksistaan ja 

tukijärjestelyistä lukiossa sekä heidän oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa. 

Jos opiskelija on suorittanut lukiokoulutuksen kursseja maahanmuuttajille ja 

vieraskielisille järjestettävässä lukiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ne 

voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. 

  



41 
 

4  OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET 
SISÄLLÖT 

4.1   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 ymmärtämisen merkitystä sekä kannustavat eettisesti vastuulliseen 
ja aktiiviseen toimijuuteen paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Lukio-opetus vahvistaa opiskelijan tietoisuutta ihmisen toiminnan vaikutuksista 
ympäristön tilaan. Opetus ohjaa opiskelijaa 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 maailman 
puolesta. 
 
Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia tietoja, taitoja ja kokemuksia myös 
oppiainerajat ylittäen. Opiskelija kehittää tiedonhankinta-, soveltamis- ja 
ongelmanratkaisutaitojaan sekä saa kokemuksia tutkivasta oppimisesta. Opetus 
vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa niin, että hän ymmärtää tieteen- ja taiteenaloille 
ominaisia kieliä sekä osaa tuottaa ja tulkita erilaisia aineistoja. Opiskelija tottuu 
arvioimaan tiedon luotettavuutta. Opetus ohjaa opiskelijaa käyttämään tieto- ja 
viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti. 
 
Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla mm. 
vuorovaikutus-, yhteistyö- ja ilmaisutaitoja. Opiskelija oppii arvostamaan koulun 
monikulttuurista ympäristöä ja toimimaan siinä. Opiskelussa saadaan kokemuksia 
tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä ja projekteissa.  
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Lukio-opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille ominaiseen ilmaisuun ja 
toimintaan sekä taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen. Fyysinen aktiivisuus ja 
terveelliset elämäntavat ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksiksi. 
Lukioaikana opiskelijan oppimaan oppimisen taidot kehittyvät ja monipuolistuvat. 
Opiskelija oppii tuntemaan vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan oppijana sekä 
luottamaan mahdollisuuksiinsa oppia. Opiskelija ymmärtää sitoutumisen, rehellisyyden 
ja ahkeruuden merkityksen oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen itseohjautuvuuttaan. 
Lukio-opetus auttaa opiskelijaa tunnistamaan hänelle sopivia opiskelustrategioita ja 
kehittymään niissä. Tavoitteena on muodostaa lukioaikana opiskelijalle elinikäisen 
opiskelun taito ja tahto. 
 
Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä ja ohjaa oman ainutlaatuisuuden 
ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Sukupuolen moninaisuuden ymmärtäminen luo 
edellytyksiä sukupuoli- ja tasa-arvotietoiselle opetukselle. Opetus antaa opiskelijalle 
tietoja koulutusmahdollisuuksista, yhteiskunnasta ja työelämästä. Niiden avulla hän 
osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulutustaan ja tulevaa ammattiaan. 
Opetus vahvistaa opiskelijoiden yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia 
kehittää osaamistaan sekä tehdä opiskeluaikaisia ja tulevaisuutta koskevia valintoja. 
 

4.2   Aihekokonaisuudet          

Aihekokonaisuudet ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä kasvatus- ja koulutushaasteita 

ja samalla ajankohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat 

oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia osaamisalueita. Aihekokonaisuudet on 

otettu huomioon perusteiden oppiainekohtaisissa osuuksissa sekä toimintakulttuurin 

kehittämistä ohjaavissa teemoissa. 

Kaikkien aihekokonaisuuksien yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija·havainnoi ja 

analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä sekä ymmärtää asioiden välisiä 

yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja keskinäisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää laaja-

alaisia kokonaisuuksia tiedon- ja taidonalat ylittävästi ja yhdistävästi. Opiskelija saa 

mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen, vertaisoppimiseen, ratkaisujen yhdessä 

ideointiin ja tuottamiseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun. Hän osaa 
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esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista sekä rohkaistuu toimimaan 

hyvän tulevaisuuden 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. 

Aihekokonaisuuksia täydennetään ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa ja ne 

otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja lukion toimintakulttuurissa. 

Teemaopintojen (TO1, TO2 ja TO3) sisältöjä voidaan valita aihekokonaisuuksista. 

Vapaaehtoistyö, työharjoittelu tai jokin muu lukion ulkopuolinen toiminta voivat olla osa 

aihekokonaisuuden toteutusta. 

Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tahtoa ja taitoa toimia 

aktiivisina kansalaisina sekä lisätä heidän työn, työelämän ja yrittäjyyden 

tuntemustaan. Aihekokonaisuus antaa opiskelijoille oppimiskokemuksia, jotka 

kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, 

vastuullisuuteen sekä rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. Osallistumis-, 

vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflektointi ovat aihekokonaisuuden 

keskeistä sisältöä. 
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Tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen vallan 

toimintaperiaatteita,analysoi yhteiskunnallisia kysymyksiä ja laajentaa 

työelämän tuntemustaan 

● ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtyy yrittäjyyden 

ja työn tekemisen eri muotoihin, talouden toimintaperiaatteisiin ja 

tulevaisuuden näkymiin 

● saa kokemuksia toimijuudesta kansalaisyhteiskunnassa sekä työ- ja 

yrityselämässä sekä löytää omia kiinnostuksen kohteita, toimintatapoja ja -

kanavia 

● kehittää ja käyttää kansalaisyhteiskunnan sekä työelämän edellyttämiä 

taitojaan, kuten kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 

● osaa käyttää sananvapauttaan sekä analysoida ajankohtaisten esimerkkien 

valossa vastuullisen sananvapauden rajoja 

● harjaantuu suunnittelemaan omaa toimintaansa, oppii ennakoivaa ajattelua 

ja tilannearviointia sekä ottamaan kohtuullisia riskejä ja kestämään myös 

epäonnistumista ja pettymyksiä 

● rohkaistuu ideoimaan, tekemään aloitteita, käynnistämään keskusteluita ja 

vaikuttamaan eri yhteisöissä 

● tunnistaa omia taipumuksiaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan 

sekä osaa tehdä opintoihin ja työhön liittyvät valintansa harkiten. 

 Aihekokonaisuuden 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. 
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Erityisesti seuraavilla kursseilla aktiivinen kansalaisuus tulee esiin: B31-B38, ENA4, 

ENA6, KE1-5, LI3-5, TE2-3, FY1-7, BI1, BI2, BI4, BI5 (opintokäynnit, yliopisto- ja 

yritysvierailut), GE 1, GE3,  GE4, GE 6, TE2, TE 5/GE 7, KU1-4, HI3, UE3-4, YH1-2, 

ÄI4, ÄI7.  

Hyvinvointi ja turvallisuus 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on luoda yleiskuva hyvinvointiin, terveyteen ja 

turvallisuuteen vaikuttavista psyykkisistä, sosiaalisista, fyysisistä, yhteiskunnallisista ja 

kulttuurisista tekijöistä. Elämänhallinnan taidot ja itsetuntemus sekä terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta edistävät tiedot, taidot, asenteet, arvot ja tahto ovat 

aihekokonaisuuden keskeisiä sisältöjä. Aihekokonaisuudella edistetään liikunnallisen 

elämäntavan omaksumista, vahvistetaan mielenterveyden suojatekijöitä ja opitaan 

tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa kuvata psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kulttuurista hyvinvointia 

ymmärtäen inhimillistä moninaisuutta sekä ihmisten erilaisia tarpeita ja 

elämäntilanteita 

● ymmärtää omaan, lukioyhteisöön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja 

turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja osaa pohtia, miten niiden ylläpitämiseen 

voi osallistua 

● tunnistaa hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten kiusaamisen, häirinnän, 

rasismin ja yhteisön ulkopuolelle jättämisen, sekä osaa puolustaa itseään ja 

muita näiltä 

● osaa käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin 

● osaa toimia ongelma- ja poikkeustilanteissa sekä tarvittaessa hakeutua ja 

ohjata toisia hakeutumaan palvelujärjestelmän tarjoaman avun piiriin 

● osaa toimia oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi lukiossa, 

lähiyhteisöissä ja yhteiskunnallisesti 

● tuntee hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteiskunnallisia edistämiskeinoja sekä 

osaa kohdata muuttuvan maailman epävarmuutta. 
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Aihekokonaisuus on osa lukion hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää 

toimintakulttuuria, jossa yhteisöllisyys ja keskinäinen huolenpito korostuvat. 

Hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmat liittyvät myös opiskelijakunnan toimintaan, kodin 

ja oppilaitoksen yhteistyöhön, oppilaitosruokailuun sekä opiskeluhuoltoon. 

Aihekokonaisuuden toteuttamiseksi lukio voi tehdä yhteistyötä nuoriso-, liikunta-, 

kulttuuri- ja sosiaalitoimen sekä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. 
 

Aihekokonaisuus toteutuu erityisesti seuraavilla kursseilla: B33, B35, ENA2, LI1-3, 

KE1-2, KU1, UE4, FI2, FY1-7, TE1-3, HI3, HI5, YH1 ja YH3, BI2, BI4, GE3, GE4, GE 

6, GE7, GE9. 

Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja 

toimintaan kestävän kehityksen puolesta. Kestävän kehityksen päämääränä on turvata 

nykyiselle ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet paikallisesti, 

alueellisesti ja globaalisti. Lähtökohtana on ihmisen toiminnan sopeuttaminen 

luonnonympäristöjen kantokykyyn ja luonnonvarojen rajallisuuteen sekä 

ekosysteemipalveluiden toimivuudesta huolehtiminen. Pyrkimyksenä on opiskelijoiden 

kasvaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on taito ja tahto toimia kestävän 

tulevaisuuden puolesta omassa elämässään. 

  



47 
 

Tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee perusasiat kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta sekä 

sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta 

niiden yhteensovittaminen tekee elämäntavasta kestävän 

● osaa analysoida ja arvottaa luonnonympäristöissä, rakennetuissa 

ympäristöissä ja sosiaalisissa ympäristöissä tapahtuvia muutoksia sekä 

rohkaistuu toimimaan myönteisten ratkaisujen puolesta 

● tuntee ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen 

vaikuttavia tekijöitä sekä tiedostaa niiden merkityksen ympäristölle ja 

ihmisen toiminnalle 

● osaa analysoida globalisoitumista ja sen vaikutuksia kestävään 

elämäntapaan paikallisesti ja maailmanlaajuisesti sekä tuntee keinoja 

köyhyyden ja eriarvoisuuden lievittämiseksi 

● osaa analysoida kestävän elämäntavan, tuotanto- ja kulutustapojen sekä 

poliittisten päätösten välisiä yhteyksiä 

● osaa noudattaa luontoperustastaan ja kulttuuriperinnöstään 

ylisukupolvisesti huolehtivaa elämäntapaa 

● osaa tehdä yhteistyötä eri tahojen kanssa edistääkseen yhteisvastuullisesti 

kestävää ja oikeudenmukaista kehitystä. 

Aihekokonaisuuden toteuttamisessa luodaan yleiskuva muutostarpeista ja niiden 

mittavuudesta sekä tuodaan esiin jo tehtyjä korjauksia ja muutosmahdollisuuksia.  

Kasvaakseen kestävän kehityksen aktiiviseksi edistäjäksi opiskelija tarvitsee 

kokemuksia siitä, että hänen omilla valinnoillaan ja teoillaan on merkitystä. Globaalin 

vastuun näkökulman sisällyttäminen lukion toimintaan edistää kestävän elämäntavan 

oppimista. Lukio voi tukea kehityksen toteutumista laatimalla oman kestävän 

kehityksen ohjelman. Keskeistä kestävän kehityksen ohjelman toteuttamisessa on 

opiskelijoiden osallisuus sekä yhteistyö järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 
 

Kestävä elämäntapa toteutuu erityisesti seuraavilla kursseilla: B38, ENA4-5, ENA7, 

LI3, LI5, KE3-5, KU2, FY2.8, TE2, HI1, UE3, FI2 ja YH3, BI1, BI2,BI5, GE1, GE3, 

GE6, GE/, GE9. 
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Kestävää kehitystä tukevat opiskelijoiden ympäristövaliokunta-toiminta, tutor-toiminta 

ja opiskelijakunta-toiminta.  

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja 

monikielisyyttä, antaa aineksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa 

heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa toimintaympäristöissä. 

Aihekokonaisuuden keskeisenä lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma 

kokemusmaailma, jossa erilaiset identiteetit, kielet, uskonnot ja katsomukset elävät 

rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia 

tutkia, mistä osallisuus ja toimintakykyisyys muodostuvat kulttuurisesti 

moninaistuvassa yhteiskunnassa, kansainvälistyneessä työelämässä ja 

monitulkintaisessa, keskinäisriippuvuuksien muovaamassa maailmassa.  

Tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee ihmisoikeuksia ja osaa pohtia ihmisoikeuksien edistämistä 

kulttuurisesti ja katsomuksellisesti moninaisissa yhteisöissä 

● osaa reflektoida kulttuuriperintöjä, arvoja, taloudellisia toimintaympäristöjä 

ja muita seikkoja, joiden pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat 

rakentuvat omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa 

● vahvistaa myönteisiä kulttuuri-identiteettejään ja kulttuurien tuntemustaan 

sekä oppii näkemään asioita toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin 

ja harjaantuu toimimaan kulttuuritulkkina 

● ymmärtää, miten aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö ovat muodostuneet 

sekä mikä voi olla hänen ja hänen yhteisöjensä tehtävä kulttuuriperinnön 

vaalimisessa ja uusinoisuuttaan, monikielisyyttään ja monilukutaitoaan 

● osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa verkostoissa ja 

toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kunnioitukseen ja aitoon 

vuorovaikutukseen 
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● saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan 

tehden luovaa, monenkeskistä yhteistyötä hyvän tulevaisuuden 

rakentamiseksi. 

Aihekokonaisuuden teemoja käsitellään mahdollisuuksien mukaan autenttisissa ja 

monikielisissä opiskeluympäristöissä. Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukiomme 

hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja kotikansainvälisyyden 

keinovalikoimia. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Toimintakulttuuria 

kehitettäessä kiinnitetään huomiota lukioon kieli- ja kulttuuriympäristönä sekä hyvien 

tapojen edistämiseen. Lukiomme traditiot, juhlat ja muut tapahtumat ovat osa 

aihekokonaisuuden toteutusta. 
 

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys -aihekokonaisuus näkyy erityisesti 

seuraavilla kursseilla: HI4-6, ENA1-8, FI1-3, RUA3, RUB3-4, GE1, GE3-4, B31-B38, 

LI4, KU1-2, KU4, UE1-5, YH1, YH3, ÄI2, ÄI5-6, GE1, GE3, GE4, GE6, GE9. 
 

Aihekokonaisuutta tukeva oppiminen toteutuu esimerkiksi taide- ja taitoaineiden 

lukiodiplomeissa, jotka käsittelevät kansainvälisiä aiheita. Vuosittain toistuvat 

opintomatkat, vaihto-oppilasohjelmat sekä esimerkiksi Erasmus+-hankkeet ovat osa 

aihekokonaisuuden toteuttamista. 
 

Monilukutaito ja mediat 

Aihekokonaisuus syventää opiskelijoiden ymmärrystä monilukutaidosta ja medioista 

sekä niiden keskeisestä asemasta ja merkityksestä ihmisenä kasvamiselle ja 

kulttuurille. Monilukutaidolla tarkoitetaan taitoja tulkita, tuottaa ja arvottaa tekstejä eri 

muodoissa ja konteksteissa. Medialukutaito on osa monilukutaitoa. Monilukutaito 

perustuu laaja-alaiseen tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit ovat sanallisten, 

kuvallisten, auditiivisten, numeeristen tai kinesteettisten symbolijärjestelmien tai niiden 

yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Monilukutaito tukee ajattelun ja oppimisen 

taitojen kehittymistä sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoisuutta. Erilaiset 

lukutaidot kehittyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa. 
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Tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti monimuotoisten tekstien 

tulkintaa, tuottamista ja arvottamista 

● syventää käsitystään eri tieteen- ja taiteenalojen kielten merkityksestä 

opiskelussa ja työelämässä 

● harjaantuu hakemaan, valitsemaan, käyttämään ja jakamaan monenlaisia 

tekstiaineistoja tiedonhankinnassa ja opiskelussa 

● syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehittämällä yhteisen 

mediatuottamisen osaamistaan yhdessä muiden kanssa eri 

viestintäympäristöissä ja eri välinein 

● harjaantuu mediakriittisyyteen perehtymällä medioiden toimintaan 

vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin 

● tuntee tekijänoikeuksia ja sananvapautta koskevia keskeisiä normeja sekä 

osaa analysoida medioihin liittyviä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä 

● osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja 

vuorovaikutuksessa sekä toimia vastuullisesti sisällön tuottajana, käyttäjänä 

ja jakajana. 

Opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä tukee oppiaineiden välinen yhteistyö, 

opiskelu monipuolisissa opiskeluympäristöissä, opiskelijoiden omien ideoiden ja 

toimintaympäristöjen hyödyntäminen sekä yhteistyö esimerkiksi medioiden, kirjastojen 

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. 

Monilukutaito ja mediat -aihekokonaisuus toteutuvat kaikissa kursseissa.  

Teknologia ja yhteiskunta 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä teknologisen ja 

yhteiskunnallisen kehityksen vuorovaikutteisuudesta. Teknologian avulla ihminen 

rakentaa maailmaa tarpeidensa pohjalta uusia ratkaisuja etsien ja luoden. 
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Teknologisten ratkaisujen perustana on tietämys luonnonlaeista ja ‑ ilmiöistä. Luovuus 

ja ongelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus 

ovat näkökulmia teknologian kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen 

keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, toimintaympäristön ja yhteiskunnan 

muuttuminen. Aihekokonaisuutta voidaan lähestyä historiallisista, ajankohtaisista ja 

tulevaisuuden näkökulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

● käyttää eri oppiaineiden tietoja ja taitoja arvioidessaan teknologian eri 

ilmentymiä sekä pohtiessaan teknologisten innovaatioiden vaikutuksia ja 

teknologian moninaisia kehittämismahdollisuuksia  

● ymmärtää ihmisen suhdetta teknologiaan sekä osaa pohtia teknologian 

osuutta ja merkitystä elämäntapojen muotoutumisessa, yhteiskunnan 

muutoksissa ja ympäristön tilaan vaikuttavana tekijänä 

● ymmärtää tieteen, taiteen ja teknologian kehityksen keskinäistä 

vuorovaikutusta 

● rohkaistuu käyttämään omia mahdollisuuksiaan, luovuuttaan ja 

ongelmanratkaisutaitojaan hakiessaan ratkaisuja käytännöllisiin ongelmiin 

sekä oppii suhtautumaan erehdyksiin luovaan prosessiin kuuluvana 

kokemuksena 

● oppii yhteistyön taitoja ja yrittäjyyttä sekä tutustuu teknologisilta 

ratkaisuiltaan kiinnostaviin yrityksiin ja innovatiivisiin työelämän toimijoihin 

● osaa tehdä järkeviä teknologiaa koskevia valintoja kansalaisena ja 

kuluttajana 

● osaa pohtia teknologian, talouden ja politiikan vuorovaikutusta sekä 

teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työpaikkojen kehitykseen, työn 

sisältöön ja työllisyyteen 

Ihmisen suhdetta teknologiaan pohditaan kodin, työelämän ja vapaa-ajanvieton 

näkökulmista. Teknologisen kehityksen suuntia ja vaihtoehtoja arvioidaan eettisin ja 

taloudellisin perustein sekä hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmista. Opiskelijoita 

kannustetaan ottamaan kantaa teknologian kehittämiseen ja osallistumaan sitä 
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koskevaan päätöksentekoon pitäen esillä pyrkimyksiä kestävään elämäntapaan. 

Aihekokonaisuuteen liittyviä kysymyksiä konkretisoidaan tutustumalla teknologioiden 

soveltamiseen eri aloilla. Työskentely digitaalisissa ympäristöissä ja teknologia-alan 

eri toimijoiden kanssa voi olla osa aihekokonaisuuden toteutusta. Ohjauksella voidaan 

edistää tasa-arvoa opiskelijoiden valinnoissa. 
 

Teknologia ja yhteiskunta -aihekokonaisuus näkyy kaikissa oppiaineissa soveltuvin 

osin. Lukiossa täydennetään ja syvennetään perusopetuksessa hankittuja tieto- ja 

viestintäteknisiä taitoja ja tietoja ja toimitaan erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. 

Kurssikohtaisesti aihekokonaisuus näkyy erityisesti seuraavissa: LI1-5, KE4-5, KU3, 

FY1-7, ÄI1-2, ÄI4, ÄI6-8, TE3, HI1, YH2, BI5, BI 6, BI7, BI 10, GE4 . 

 

4.3   Äidinkieli ja kirjallisuus 
  
Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, 

kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen 

sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja 

vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja 

vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä 

kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä 

kansalais- ja demokratiakasvatusta. 
  

         Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti 

ja kirjallisesti eri tilanteiden vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja 

kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-, moniluku-, vuorovaikutus- ja 

mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen 

edellyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat 

koostua sanoista, kuvista, äänistä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista 

symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen, tiedon 

kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. 
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          Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden 

ymmärtäminen, lukukokemusten syventäminen sekä tekstien eritteleminen ja 

tulkitseminen eri näkökulmista. Kirjallisuus tarjoaa elämyksiä ja tukee kriittisen 

ajattelun, empatian ja identiteetin sekä eettisen ja esteettisen pohdinnan kehittymistä 

ja kulttuuriperintöön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen monipuolistaa omaa 

ilmaisua. 
  
         Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä ja kulttuurisesta 

taustasta lähtevän identiteetin rakentamisen moninaisessa ja medioituneessa 

yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuurista 

monimuotoisuutta, kielellisiä ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 
  
         Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet 

ovat yhteydessä toisiinsa. Opiskelussa käytetään monipuolisia menetelmiä ja 

vaihtelevia opiskeluympäristöjä, kuten verkkoympäristöjä, kirjastoja ja 

kulttuurilaitoksia, sekä opiskelijoille merkityksellisiä, elämyksellisiä ja oppimisen iloa 

tuottavia tehtäviä. Tekstejä tuotetaan, tulkitaan ja jaetaan sekä yksin että yhdessä, 

myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Äidinkielen ja kirjallisuuden eri 

oppimäärien opetuksessa tehdään yhteistyötä oppimäärien välillä ja muiden 

oppiaineiden kanssa. 
 

 

 

4.3.1   Suomen kieli ja kirjallisuus ‑ oppimäärä 

  
Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on syventää suomen 

kielen taitoa, moniluku- ja vuorovaikutustaitoja sekä erityisesti suomalaisen 

kirjallisuuden ja kulttuurin tuntemusta. Opetus syventää opiskelijan käsitystä 

kielitaidon, kielitietoisuuden, omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yksilön 

identiteetille ja yhteisöille. Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen 

asema kansalliskielinä sekä suomen kielen asema Suomen enemmistökielenä ja 

opetuksen kielenä sekä saamen kieli maan alkuperäiskansan kielenä. Suomen kieli 

on sekä opetuksen kohde että väline muiden oppiaineiden opiskelussa. Opetuksessa 
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ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta 

sekä tutustutaan mahdollisuuksiin jatkaa suomen kielen ja kirjallisuuden opintoja 

korkea-asteella. 
  

Opetuksessa toteutetaan oppimäärän sisäistä integraatiota: lukeminen, 

kirjoittaminen, puhuminen, vuorovaikutus, kieli, tekstit, kirjallisuus ja media 

kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen 

opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla kehitetään 

kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä luetaan 

kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta. Kokonaisteosten 

lukeminen ja laajojen tekstien kirjoittaminen kuuluvat kurssien sisältöihin.  
  

Opetuksen tavoitteet 
  

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää ja monipuolistaa suomen kielen taitoaan sekä teksti- ja 

vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja 

tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen 

● syventää ja monipuolistaa tietojaan kielestä, kauno- ja 

tietokirjallisuudesta, mediasta sekä vuorovaikutuksesta ja osaa hyödyntää 

niihin liittyviä käsitteitä 

● syventää monilukutaitoaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, 

hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä ja tekstikokonaisuuksia tietoisena 

niiden tavoitteista ja konteksteista 

● monipuolistaa vuorovaikutusosaamistaan siten, että osaa eritellä ja 

arvioida erilaisia vuorovaikutustilanteita ja -suhteita tietoisena niiden 

konteksteista, niihin liittyvistä vuorovaikutusilmiöistä ja -taidoista sekä 

vuorovaikutusetiikasta 

● ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden, tiedon- ja tieteenalojen 

kielen merkityksen ja hallitsee yleiskielen normit 

● syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten 

ajatteluaan, laajentaa yleissivistystään, mielikuvitustaan ja 

eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa ja identiteettiään  
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● osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, 

käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä sekä etsiä ja valikoida tilanteeseen 

sopivan tietolähteen 

● ymmärtää ja noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää lähteitä oikein 

● osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti kaikilla 

oppimäärän osa-alueilla sekä ymmärtää digitaalisuuden vaikutuksia 

kieleen, teksteihin ja vuorovaikutukseen 

● nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta sekä 

ymmärtää niiden historiallisten juurten merkityksen ja näkyvyyden 

nykykulttuurissa. 
  
  
Arviointi 
  
Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän arviointi kohdistuu oppimäärän yleisistä 

tavoitteista johdettuihin kurssikohtaisiin tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan 

opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. 

Oppimisprosessin aikainen arviointi, henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, 

vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. 
 

Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja 

mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työskentely kurssin aikana. Arviointi on 

monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin 

ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista 

käsitystä itsestään puhujana, tekstien tuottajana ja tulkitsijana. 
 

Jos opiskelijalle on kertynyt useita poissaoloja, kuitenkin niin, että hän voi jatkaa 

kurssia, hänen kanssaan neuvotellaan poissaolojen korvaamisesta lisätöillä. 

Kurssista annetaan arvosana vasta, kun poissaolojakin korvaavat työt on 

hyväksytysti tehty. 
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Kurssien itsenäinen suorittaminen 

 

Suomen kielen ja kirjallisuuden oppimäärän ensimmäistä pakollista kurssia ei voi 

suorittaa itsenäisesti. Muiden suomen kielen ja kirjallisuuden kurssien itsenäisestä 

suorittamisesta sovitaan kirjallisesti aineenopettajan kanssa. Oikeus kurssien 

itsenäiseen suorittamiseen on, jos opiskelija on suorittanut aiemmat suomen kielen ja 

kirjallisuuden kurssinsa kiitettävästi. 
  
  
Pakolliset kurssit 
  
1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI1) 
  
Opiskelijan käsitys monimuotoisista teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen 

monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti lisääntyvät. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään 

omia taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa 

ympäristöissä. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina 

● kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden 

ilmaisutapoja 

● monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta, lukemisesta ja puhumisesta 

vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä 

● syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana 

● lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja ryhmäviestinnästä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja 

lukijana 

● tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja 

pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät 
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● tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, 

sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen 

omaan ilmaisuun 

● tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa 

● tekstien moniäänisyys 

● proosan erittely ja tulkinta, fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja 

novellien analyysi 

● tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, 

lähdeviittaukset 

● tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä 

yhdessä kirjoittaminen 

● ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa 

ryhmäkeskustelussa 
  
  

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (ÄI2) 
  
Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta 

luonteesta, kielen vaihtelusta, kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta 

monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan siitä, mikä merkitys kielellä ja kulttuurilla on 

yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja 

kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä 

rakentavan tehtävän 

● oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja käyttämään kieliopillisia käsitteitä 

tekstejä eritellessään 

● ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa 

● ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen moninaisuuden, äidinkielen 

ja kielitaidon sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen 
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● oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja 

kirjoitettuja asiatekstejä, antamaan ja vastaanottamaan palautetta sekä 

arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa 

● kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen 

analyysi, kielen metaforisuus 

● suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, 

kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja 

kulttuurinen moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten 

elinvoimaisuus 

● kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä 

● kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja 

näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, 

muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely 

● informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä 

palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
  
  
3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI3) 
  
Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 

kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelija harjaantuu tulkitsemaan 

kaunokirjallisia tekstejä ja nauttimaan kaunokirjallisuudesta sen eri muodoissaan. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä 

omaa lukemistaan reflektoiden 

● syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja sen vaikutuskeinoista 

● monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita kaunokirjallisuutta sopivaa 

käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan 

tulkintaansa 
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● oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta 

● syventää ryhmäviestintätaitojaan. 
  
  
  
Keskeiset sisällöt 

● kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus 

● monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot 

kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä 

● proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja 

runojen analyysi, teatterivierailu mahdollisuuksien mukaan 

● monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi 

teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa 

● kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen 

● tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia 

ryhmätaitojen näkökulmasta 
 

  
4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI4) 
  
Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä 

vuorovaikutusta erityisesti vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy 

vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja 

taitoja. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan 

● osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti 

näkemyksiään 

● oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja 

esimerkiksi ideologisista ja eettisistä lähtökohdista 

● osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista 

vaikutusta ja kulttuurista merkitystä. 
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Keskeiset sisällöt 

● vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot 

● vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

● tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, 

tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -

hallinta, viestinnän eettisyys 

● sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki 

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

● argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen 

harjoittelu 
  
  

5. Teksti ja konteksti (ÄI5) 
  
Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden konteksteja. Opiskelija harjaantuu 

erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä ja -lajisia tekstejä. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, 

ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja suhteessa muihin teksteihin 

● oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä 

● kehittää ja laajentaa omia suullisia ja kirjallisia ilmaisutapojaan 

● tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden 

keskeisiä teoksia sekä teemoja ja osaa sijoittaa ne kulttuurikontekstiinsa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman 

ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa 

● tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta 

● suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teatterivierailu 

mahdollisuuksien mukaan 
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● kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, 

draama, essee 
 

 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI6)  
  
Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja 

kertomuksellisuuden näkökulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta 

nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syventää tietojaan 

vuorovaikutusetiikasta. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● perehtyy ajankohtaisiin teksteihin ja ilmiöihin 

● syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa 

● syventää käsitystään kertomuksista ja kertomuksellisuudesta kulttuurien 

keskeisenä ilmiönä sekä kerronnan ja ilmaisun keinoista 

● tuntee Suomen ja muiden maiden nykykirjallisuuden ja -kulttuurin 

keskeisiä teoksia ja teemoja 

● oppii toimimaan eettisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien 

muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti 

● monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, 

mediatekstit, elokuva, kuvat 

● kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja 

muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot 

nykykulttuurissa 

● nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä 

kielenhuoltoa 

● dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7) 
  
Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä 

tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja 

vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. 

Opiskelijalle voidaan tarjota mahdollisuus osallistua toisen asteen 

puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli Puhvi-kokeeseen. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja 

puheyhteisöistä 

● syventää käsitystään vuorovaikutussuhteiden rakentumisesta, 

ylläpitämisestä ja jännitteistä 

● kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa 

ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita 

● kehittää viestintärohkeuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan 

● tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä 

● oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja eri 

näkökulmista. 
  
Keskeiset sisällöt 

● vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja 

ominaispiirteet 

● puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi 

● kielellinen ja ei-kielellinen viestintä 

● arjen vuorovaikutustilanteet 

● esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen 

ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä 

● esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu 
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● puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 

● puhetyöläisten työympäristöihin tutustuminen 
  
 8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI8) 
  
Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja 

aineistopohjaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja 

yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin.Opiskelija valmistautuu erityisesti 

kirjoitustaidon ylioppilaskokeeseen. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen 

käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun 

omaäänisyydessä 

● varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään 

ehyttä ja johdonmukaista tekstiä 

● kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

● löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään 

keskusteluun tuottamalla omaa tekstiä. 
  
 Keskeiset sisällöt 

● kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely 

palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen 

● tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua 

sekä kielenhuoltoa 

● kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja 

faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta 

● mediatekstien tuottamista ja analyysia 

● ajankohtaisiin mediatapahtumiin tutustuminen 
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9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI9) 
  

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida 

erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija 

harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että kirjoittaen. Opiskelija 

valmistautuu erityisesti ylioppilaskokeen lukutaidon kokeeseen. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi ja luovasti 

erilaisia tekstejä 

● syventää käsitystään monilukutaidosta, tekstien piirteistä, ominaisuuksista 

ja tekstilajeista 

● varmentaa kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan sekä lukustrategioitaan 

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

● tekstitiedon ja -analyysin syventäminen, kielen, kirjallisuuden, kuvan ja 

median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

● fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri 

näkökulmista 

● tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, 

novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien 

lukeminen 
  
Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

10. Suomen kielen ”kymppi” (ÄI10) 
 

Suomen kielen ”kymppi” on itseopiskelukurssi, jonka tavoitteena on tukea 

opiskelijoiden harrastuneisuutta ja vastata opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin 

suomen kielen ja kirjallisuuden oppisisältöjen pohjalta. 
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Kurssin sisältö ja aikataulu suunnitellaan opettajan ja opiskelijan yhteistyönä. 

Kurssiin voidaan integroida eri oppiaineiden teemoja. Opiskelijan tuotos voi olla 

tutkielmatyyppinen mutta yhtä hyvin oma luova tuotos, esimerkiksi novelli- tai 

runokokoelma, videoelokuva tai muu vastaava. 
 

Kurssin voi suorittaa esimerkiksi lukemalla suunnitellusti kirjallisuuden klassikoita tai 

tutustumalla ”pintaa syvemmältä” eri aikakausien tyylivirtauksiin, kirjailijoihin, 

kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Kurssi voi liittyä esimerkiksi mediateksteihin, elokuvaan, 

ihmisyyteen kasvuun, kulttuuri-identiteettiin, viestintä- ja mediataitoihin, osallistuvaan 

kansalaisuuteen, yrittäjyyteen, ympäristövastuuseen, hyvinvointiin ja kestävään 

tulevaisuuteen, turvallisuuteen ja liikenteeseen tai ihmiseen ja teknologiaan. 
 

12. Kielenhuolto (ÄI12) 
 

Kurssilla kerrataan keskeisiä kielenhuollon pulmakohtia, kuten välimerkkien ja 

pronominien käyttö, kongruenssi ja erilaiset virkerakenteet. Lisäksi käydään läpi 

ylioppilaskirjoitusten kannalta oleellisia kielioppikäsitteitä. Kieliharjoitusten ohella 

harjoitellaan tekstin rakentamista, erityisesti sidosteisuutta.  
 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 

11. Luova kirjoittaminen (ÄI11) 
 

Kurssin tavoitteena on kehittää jokaisen opiskelijan luovan kirjoittamisen taitoja ja 

syventää kaunokirjallisuuden tuntemusta. Kurssilla etsitään kirjoittajien vahvoja 

alueita ja rohkaistutaan kirjoittamaan erilaisia tekstejä. 
 

Kurssilla perehdytään proosa-, draama- ja runotekstien kirjallisiin keinoihin ja 

tuotetaan opiskelijoiden toiveiden ja kiinnostuksen mukaan monenlaisia 

kaunokirjallisia tekstejä. Tekstejä analysoidaan ja arvioidaan. 
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4.3.2 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä  
 

Opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame, voidaan opettaa 

äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän 

mukaan. Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärä on opiskelijalle 

tarkoituksenmukainen, mikäli hänen suomen kielen peruskielitaidossaan on puutteita 

jollakin kielitaidon osa-alueella, jolloin opiskelijan suomen kielen taito ei opettajien 

arvion mukaan anna edellytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun.                           

Oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan oppimistilanne: opiskelija oppii 

suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle 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 tavoite 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 

kulttuurista identiteettiä.  
 

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän erityisenä tehtävänä on syventää 

suomen kielen moniluku- ja vuorovaikutustaitoja 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 

vuorovaikutustilanteissa. 
 

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 
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siten, että tietojen ja taitojen opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.  
 

Kaikilla kursseilla kehitetään kirjoitetun kielen hallintaa ja teksti-, 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 teksti- ja 

vuorovaikutustaitojaan siten, että pystyy käyttämään niitä ajattelun, 

oppimisen, vuorovaikutuksen ja vaikuttamisen välineenä 

● osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän 

ja opiskelun vuorovaikutustilanteissa 

● syventää monilukutaitoaan siten, että kykenee tuottamaan, tulkitsemaan 

ja arvioimaan kriittisesti eri tieteenalojen 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 kehittää siten 

ajatteluaan, laajentaa kirjallista yleissivistystään, mielikuvitustaan ja 

eläytymiskykyään sekä rakentaa maailmankuvaansa ja identiteettiään 

● osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kaikilla oppimäärän osa-

alueilla 
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● nauttii kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista ja arvostaa niiden 

monimuotoisuutta 

● osaa pohtia monikielisyyttään, ymmärtää tiedon- ja tieteenalojen 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 korvaavat 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 johdettuihin kurssikohtaisiin 

tavoitteisiin. Kurssin tavoitteet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että 

opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. Oppimisprosessin aikainen arviointi, 

henkilökohtainen tavoitteenasettelu, itsearviointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat 

opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat monipuoliset 

näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen 

työskentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, 

osallistavaa, kannustavaa ja itsearviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla 

opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään puhujana, kirjoittajana 

ja tekstien tulkitsijana. 
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Pakolliset kurssit 
 

1. Tekstit ja vuorovaikutus (S21) 
 

Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen 

monilukutaitonsa sekä kykynsä toimia vuorovaikutustilanteissa tavoitteellisesti ja 

tarkoituksenmukaisesti lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia 

taitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa 

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 tekstejä ja niiden 

ilmaisutapoja  

● oppii lukio-opinnoissa tarvittavan yleiskielisen esitystavan sekä kirjallisesti 

että suullisesti sekä monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta ja 

puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä 

● oppii ymmärtämään sanaston muodostumiskeinoja 

● vahvistaa suomen kielen perusrakenteiden hallintaa sekä oppii 

hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksina ja lähestymään 

niitä analyyttisesti 

● syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä pystyy 

asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen 

kielen käyttäjänä 

● harjaantuu käyttämään ja soveltamaan tieto- ja viestintäteknologiaa 

tiedonhaussa sekä ymmärtää tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen. 

●  

● Keskeiset sisällöt  

● lukion opiskelukulttuuri ja suomen kielen opiskelutekniikka sekä 

lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitoja puhujana, kuuntelijana, 

kirjoittajana ja lukijana 
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● 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 kommunikointiin tarvittavaa 

sanastoa 

● yleiskielen ja puhekielen eroavaisuuksia, kielen rekisterit ja erilaiset 

kielimuodot, suomen kielen sananmuodostuskeinot 

● tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, 

lähdeviittaukset 

● suomen kielen keskeisten rakenteiden kertaus  

● virke, lause, sanaluokat, verbi, predikaatti, aikamuodot, tapaluokat 
 

2. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (S22) 
 

Opiskelijan käsitys suomen kielen rakenteesta, kielen vaihtelusta ja 

vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija saa yleiskuvan kielen ja kulttuurin 

merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle.   
 

Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● vahvistaa kielitaitoaan ja lisää kieli- ja tekstitietoisuuttaan 

● ymmärtää suomen kielen rakenteellisen luonteen sekä syventää tietojaan 

kirjakielen perusnormeista ja osaa soveltaa niitä omia tekstejä 

tuottaessaan 

● ymmärtää äidinkielen ja kielitaidon merkityksen ajattelun, 

vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välineenä 

● ymmärtää suomen kielen aseman maailman kielten joukossa  

● vahvistaa käsitystään suomalaisuudesta 

● oppii arvioimaan omaa kielitaitoaan ja erityisesti puhe- ja 

vuorovaikutustaitojaan, kehittää tiedon- ja tieteenalojen kielten hallintaa 

sekä oppii laatimaan suunnitellun puhe-esityksen. 
 

Keskeiset sisällöt  

● kielen, vuorovaikutuksen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys  
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● eri tekstilajien hallinnan syventäminen 

● lauseen rakenne (subjekti, predikaatti, objekti, kongruenssi) 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 prosessina: ideointi, 

suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen 

antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja 

viimeistely 

● kuullun ymmärtämisen ja oman viestimisen harjoittelua 

● informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, 

havainnollinen esittäminen ja arviointi sekä palautteen antamisen ja 

vastaanottamisen harjoittelua 
 

 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (S23) 
 

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 digitaalisia tekstejä sekä 

kuvia ja liikkuvaa kuvaa 

● oppii vertailemaan suomalaisia ja oman kulttuurin tekstejä 

● harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä 

● ymmärtää kielikuvien, vertausten, monitulkintaisten ilmausten sekä 

idiomien merkityksen ja niiden kulttuurisidonnaisuuden 
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● oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että 

kirjallisesti 

● oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimerkiksi kuvallisuutta ja 

monitulkintaisuutta 

● syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan. 
 

Keskeiset sisällöt  

● yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista 

● kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispiirteitä  

● kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kirjallisuudessa 

● proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta suullisesti ja kirjallisesti, 

myös verkossa 

● suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos  

● tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia 

ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkökulmasta 

● viestien tulkitsemista ja tuottamista 

● kielen rakenteiden vakiinnuttaminen ja kielenhuoltoa: muun muassa 

pronominit, konjunktiot 
 

4. Tekstit ja vaikuttaminen (S24) 
 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä, niiden kieltä ja 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  

● ymmärtää erilaisia suullisia, kirjallisia ja multimodaalisia asiatekstejä, 

erityisesti mielipidetekstejä, syventää kriittistä 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   
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● 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 virallinen 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 kirjallisesti 

● ryhmäkeskustelutehtäviä sekä muita kommunikointiharjoituksia 

● sananvapaus, sensuuri, tekijänoikeudet 

● nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua, rektio 
 

5. Teksti ja konteksti (S25) 
 

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, muun muassa erityisalojen tekstit 

● oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä  

● pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja kehittää omaa 

ilmaisutapaansa 

● oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden pohjalta yksin tai 

ryhmässä 
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● tuntee suomalaisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia sekä teemoja ja 

osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta 

kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana  

● oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja 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 multimodaaliset 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 (S26) 
 

Opiskelija oppii tarkastelemaan suomalaista nykykulttuuria ja ilmiöitä. Opiskelija 

syventää tietojaan vuorovaikutuksesta. Opiskelija vahvistaa suomen kielen taitoaan 

teksteillä ja tehtävillä. 
 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin 

taiteisiin ja mediakulttuuriin ja vertailee suomalaista kulttuuria tuntemiinsa 

muihin kulttuureihin  

● perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin tekstilajeihin 

● tutustuu suomalaisen kirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin sekä 

osaa arvioida niiden merkitystä 
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● oppii soveltamaan tietoaan suomen kielen normeista omia tekstejä 

tuottaessaan 

● oppii toimimaan sujuvasti, eettisesti ja rakentavasti 

vuorovaikutustilanteissa. 
 

Keskeiset sisällöt  

● tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit 

● kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, klassikot, 

tarinallistaminen) 

● kielenhuollon kertausta, sanaston laajentamista ja vaikeita kielen 

rakenteita 

● luetun ymmärtämistä, tekstien selittämistä, kirjoitelmia 

● erilaisten vuorovaikutustilanteiden harjoittelua 

● suomalaista nykykirjallisuutta, kuten novelleja, lyhytproosaa, runoja, 

romaanikatkelmia sekä kokonaisteos 
 

Koulussamme kursseilla voidaan tehdä teatterivierailuja tai muita kulttuurivierailuja 

tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan. 
  
Kurssit opiskellaan ilman erityistä ja opettajan kanssa erikseen neuvoteltavaa syytä  

numerojärjestyksessä. 
 

 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (S27) 
 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä 

tietojaan sekä kehittää kykyään ennakoida, muuttaa ja arvioida viestintäänsä 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii arvioimaan puhe- ja 

vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.  
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää tietojaan vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteiden 

luonteesta, ominaispiirteistä ja puheyhteisöstä 

● harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi 

toimintamahdollisuuksistaan vuorovaikutustilanteissa   

● kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa 

ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita  

● kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja 

ryhmätaitojaan 

● oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa 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 keskustelujen 

ominaispiirteet ja käytänteet 

● esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa 

● erilaiset asiointitilanteet 

● puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista ja kansainvälistä 

puhekulttuuria 

● kielen lausetason perusrakenteet, peruslauseenjäsenet ja suomen kielelle 

ominaiset lausetyypit 

● sananmuodostuskeinojen kertausta 
 

 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (S28) 
 

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä. Opiskelija perehtyy 

ajankohtaiseen kulttuuriin, median aiheisiin sekä kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen 

keskusteluun eri tavoin. 
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Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen 

käsittelyssä, lähteiden valinnassa, ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun 

omaäänisyydessä 

● harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu 

persoonalliseen kielen tuottamiseen  

● syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan  

● kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään, arvioimaan 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, viimeistely ja 

palautteen antaminen  

● kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin, muun muassa asia- ja 

asioimiskirjoittamista 

● tekstin tuottamista erilaisista aineistoista ja luovaa kirjoittamista  

● kirjoittamista materiaalin pohjalta sekä pohjatekstin tekstilajin ja kielen 

havainnointia, esimerkiksi tekstin kommentointia 

● kielen rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan  

● kielenhuollon kertaus: muun muassa sitaattivälimerkit, lähteiden 

lainaaminen 

● suullinen tehtävä kurssin aiheista, esimerkiksi paneeli, keskustelu, 

alustus, puheenvuoro 
 

9. Lukutaitojen syventäminen (S29) 
 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida 

erilaisia tekstejä. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. 
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Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti, kriittisesti, eläytyvästi 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 tiedon- ja tieteenalan 

tekstien lukemista 

● kirjallisuudesta keskustelemista ja kirjoittamista, oman lukukokemuksen 

jakamista  

● kielen käsitteet tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa 

● tekstianalyysi, tekstin rakenne, tekstilajit, intertekstuaalisuus 

● vapaavalintainen kaunokirjallinen teos, esimerkiksi oman kulttuuri-

identiteetin rakentumisen kannalta tärkeä teos 

● kirjailija- tai teosesittely 

● käännösharjoitus 

4.4   Toinen kotimainen kieli 
  

4.4.1   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 tekstikäsitykseen, 

jossa tekstillä tarkoitetaan sekä puhuttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää 

osaltaan opiskelijoiden monilukutaitoa. 
  
Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia ruotsia ja käyttää 

taitoaan rohkeasti sekä tarjoaa mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus 
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vahvistaa opiskelijoiden 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 opiskelijoiden vapaa-ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan 

pohtimaan 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 kielenopiskelutaitoja tunnistamalla 

itselleen sopivia tapoja oppia ruotsin kieltä, arvioimalla oman oppimisensa 

edistymistä sekä näkemään kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja 

kielivalinnoissa vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla 

ennakkoluulottomuuteen ja käsittelemällä monipuolisesti erilaisia aiheita. 
  

Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen monipuolisia ja 

opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita ohjataan hakemaan, arvioimaan ja 

käsittelemään tietoa ruotsin kielellä, mahdollisesti myös muilla pohjoismaisilla kielillä. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana. 
  

Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan 

osaksi lukio-opiskelun kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää 

työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja riittävän haastavia 

tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu 

kannustavat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja 

monikielistä kompetenssiaan. 
  

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla 

tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista. 
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Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet 
  

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija 

● kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti 

moninaisessa maailmassa kansallisissa, pohjoismaisissa, 

eurooppalaisissa sekä globaaleissa kohtaamisissa, joissa ruotsin kielen 

hyödyntäminen on mahdollista 

● ymmärtää ruotsin kielen merkityksen Suomen toisena kansalliskielenä 

● rohkaistuu hyödyntämään ruotsin kieltä luovasti opiskelussa, työssä ja 

vapaa-aikana 

● vankentaa ruotsin kielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa 

kielitietoa myös kielirajat ylittäen 

● kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 

kieltenopiskelustrategioita 

● ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä 

kasvavat toimintamahdollisuudet 

● osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen 

näkökulmasta 

● osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten 

työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista. 
  
Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskelemassaan oppimäärässä kehittyvän 

kielitaidon kuvausasteikon (liite 1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa 

suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija 

asettaa omia tavoitteitaan, arvioi taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen. 
  

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 
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Äidinkielenomainen 

oppimäärä 

B2.2 B2.2 B2.2 

  
  
Arviointi 
  
Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä 

oppimääräkohtaisten erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla 

otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä niihin läheisesti nivoutuvat 

ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan 

monipuolisesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. 

Palautetta annetaan opiskelijan edistymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa 

tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa toimia kohdekielisissä 

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 kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa palautteenannossa painottuu 

opiskelijan 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 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. 
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Oppimäärän vaihtaminen 

  

Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja 

pitkäjänteisesti. Oppimäärää vaihdettaessa ruotsin kielessä pidemmästä 

oppimäärästä lyhyempään kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: 
 

 

Kurssit Äidinkielen-omaine

n 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 

  
  
Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän 

syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa 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. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen 

oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa 

päätettävällä tavalla. 
  



83 
 

4.4.1.1   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 vankentamista, oman 

osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä 

määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan 

kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 

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

voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 

opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 

sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 
  
 1. Ruotsinkielinen maailmani (RUA1) 
  
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja 

kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. 

Asetetaan tavoitteita ruotsin kielen opiskelulle ja etsitään autenttisia ruotsinkielisiä 

kielenkäyttöympäristöjä sekä keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi.  

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin, harrastuksiin, 

kiinnostuksen kohteisiin ja kielenkäyttötarpeisiin. 
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2. Ihminen verkostoissa (RUA2) 
  

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan 

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia 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. 

Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle 

ja hyvinvoinnille. 
   
3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA3) 
  
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. 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 (RUA4) 
  
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan 

aktiivista toimijuutta ruotsin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä 

käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkökulmasta. 

Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 

ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 
  
 5. Tiede ja tulevaisuus (RUA5) 
  
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 

hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 

jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 

tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. Aihepiirit 

nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
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6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA6) 
  
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena 

pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-

opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa 

ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät 

itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden 

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

Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 

kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 

muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai 

kokonaisuus. 
  
7. Kestävä elämäntapa (RUA7) 
  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 

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

kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 

käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 

elämäntavan näkökulmista ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 

kohteet. 
   
8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8) 
  
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä 

ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 

valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. 
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Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

9. Abikurssi (RUA9) 
 

Abikurssi on koulukohtainen syventävä kurssi. Kurssilla harjoitellaan 

ylioppilaskokeen eri osioita: kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, sanastoa, 

rakenteita sekä kirjoittamista. Kurssi arvostellaan numeroin 4-10. On huomattava, 

että jos opiskelija saa abikurssista hylätyn arvosanan 4, hän ei saa tästä 

kurssisuoritusta. 
 

A-ruotsin opiskeluun liittyviä tärkeitä seikkoja 

 

● Pätevästä syystä opiskelija voi halutessaan suorittaa jonkun A-ruotsin 

pakollisista kursseista 2-6 itsenäisesti. Edellytyksenä on, että opiskelija 

on saanut edeltävästä ruotsin kurssista vähintään arvosanan 9. Itsenäisen 

kurssin suoritustapa sovitaan opettajan kanssa. Itsenäisesti opiskellusta 

kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

● Jos opiskelija on saanut kahdesta pakollisesta kurssista hylätyn 

arvosanan 4, hänellä on etenemiseste. Opiskelija ei voi jatkaa 

seuraavalle ruotsin kurssille ennen kuin on suorittanut hyväksytysti toisen 

hylätyistä kursseista.  

● A-ruotsin oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

enintään seuraavasti: 
 

Opiskelijan opiskelemia   joista voi olla hylättyjä kurssi- 

 pakollisia ja     arvosanoja enintään 

 valtakunnallisia syventäviä   

 kursseja, 
 

 3-5 kurssia    1 

6-8 kurssia    2 
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4.4.1.2   Ruotsi, B1-oppimäärä 

   
Opetuksen tavoitteet 
  

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

● osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää 

taitojaan edelleen. 
  
  
Pakolliset kurssit 
  
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman 

osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä 

määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan 

kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 

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

voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 

opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 

sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 
 

B1-ruotsin valtakunnalliset pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti 

numerojärjestyksessä.  
  
1.  Minun ruotsini (RUB11) 
  
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja 

kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  

Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 

osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt 
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ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja 

arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. 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 arkipäiväiseen elämään liittyvistä 

asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys 

hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja 

digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
 

  
3.      Kulttuuri ja mediat (RUB13) 
  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja 

tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin 

pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 

näkökulmasta. 
   
4.  Monenlaiset elinympäristömme (RUB14) 
  
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 

kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita 

tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 
  
 5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15) 
  
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan 

jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja 
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tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja 

muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 
  
 Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää ruotsin kieltä eri tarkoituksiin. 

Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 

kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 

muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen ruotsinkielinen osuus tai 

kokonaisuus. 
   
6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16) 
  
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä 

ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 

valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. 

7. Kestävä elämätapa (RUB17) 
  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 

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

kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 

käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 

elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 

kohteet. 
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

8. Abikurssi (RUB18) 
 

Abikurssi on paikallinen syventävä kurssi. Kurssilla harjoitellaan ylioppilaskokeen eri 

osioita: kuullun ymmärtämistä, luetun ymmärtämistä, sanastoa, rakenteita sekä 
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kirjoittamista. Kurssi arvostellaan numeroin 4-10. On huomattava, että saadakseen 

paikallisesta syventävästä kurssista kurssisuorituksen, opiskelijan on saatava 

kurssista hyväksytty arvosana. 
 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit  
 

9. Ruotsin kielen tukikurssi (RUB19) 
 

Kurssi on paikallinen soveltava kurssi. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti niille 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joiden peruskoulun ruotsin päättöarvosana on 5, 

6 tai 7. 

Kurssilla kerrataan keskeisiä rakenteita ja sanastoa. Käytyään koko kurssin ja 

suoritettuaan kurssikokeen hyväksytysti opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän 

S. Kurssin järjestämisestä päätetään tarpeen mukaan lukuvuosittain. 
 

 

 B1-ruotsin opiskeluun liittyviä tärkeitä seikkoja 

 

● Pätevästä syystä opiskelija voi halutessaan suorittaa jonkun B1-ruotsin 

pakollisista kursseista 2-5 itsenäisesti. Edellytyksenä on yleensä, että 

opiskelija on saanut edeltävästä ruotsin kurssista vähintään arvosanan 9. 

Itsenäisen kurssin suoritustapa sovitaan opettajan kanssa. Itsenäisesti 

opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. 

● Jos opiskelija on saanut kahdesta pakollisesta kurssista hylätyn 

arvosanan 4, hän ei voi edetä. Opiskelija ei voi jatkaa seuraavalle ruotsin 

kurssille ennen kuin on suorittanut hyväksytysti toisen hylätyistä 

kursseista.  

● B1-ruotsin oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

enintään seuraavasti: 
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Opiskelijan opiskelemia   joista voi olla hylättyjä kurssi- 

  pakollisia ja     arvosanoja enintään 

  valtakunnallisia syventäviä   

  kursseja, 
 

  3-5 kurssia    1 

6-7 kurssia    2   

    

 

4.5 Vieraat kielet 
  

Kieltenopetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta 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 mahdollisuuksia kokea oppimisen iloa. Opetus vahvistaa 

opiskelijoiden halua ja taitoa toimia kulttuurisesti, kansainvälisesti ja kielellisesti 

moninaisissa 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 merkitystä ja kehittämään taitoaan toimia rakentavasti eri 

yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen 

kansainvälisessä maailmassa ja syventää opiskelijoiden maailmankansalaisen 

taitoja. 
  
Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelutaitoja tunnistamalla 

itselleen sopivia tapoja oppia kieliä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä 

näkemään kielitaito myös työelämätaitona. Kielten opiskelussa ja kielivalinnoissa 

vahvistetaan sukupuolten tasa-arvoa kannustamalla ennakkoluulottomuuteen ja 

käsittelemällä monipuolisesti erilaisia aiheita. 
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Kieltenopetuksessa hyödynnetään tutkivaa oppimista käyttäen monipuolisia ja 

opiskelijalähtöisiä menetelmiä. Opiskelijoita ohjataan hakemaan, arvioimaan ja 

käsittelemään tietoa osaamillaan kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään 

luontevasti opiskeluympäristöjen osana. 
  
Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan 

osaksi lukio-opiskelun kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää 

työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja riittävän haastavia 

tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu 

kannustavat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja 

monikielistä kompetenssiaan. 
  
Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla 

tapahtuu eri tahdissa, mikä edellyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista. 
  
  

Vieraiden kielten opetuksen yhteiset tavoitteet        

Vieraiden kielten eri oppimäärien opetuksen yhteisenä tavoitteena on, että opiskelija 

● rohkaistuu hyödyntämään kielitaitoaan luovasti opiskelussa, työssä ja 

vapaa-aikana 

● vankentaa kohdekielen osaamistaan, kielitajuaan ja taitoaan soveltaa 

kielitietoa myös kielirajat ylittäen 

● kehittyy tavoitteellisena kielten oppijana ja osaa soveltaa 

kieltenopiskelustrategioita 

● ymmärtää monipuolisen kielitaidon merkityksen ja kielitaidon myötä 

kasvavat toimintamahdollisuudet 

● osaa arvioida omaa osaamistaan sekä suunnitella kieliopintojaan 

tulevaisuuden tarpeitaan varten jatko-opintojen, työelämän ja 

kansainvälistymisen näkökulmasta. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri kielissä tai oppimäärissä kehittyvän 

kielitaidon kuvausasteikon (liite: Kehittyvän kielitaidon tasojen kuvausasteikko) 

tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan 
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tavoitteeksi asetettuihin taitotasoihin. Opiskelija asettaa omia tavoitteitaan, arvioi 

taitojensa kehittymistä ja kehittää niitä edelleen.  

 

Kieli  
ja oppimäärä 

Taito  
toimia 
vuorovaikutuksess
a 

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 

 

Arviointi 
   
Muut pidemmän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyemmän oppimäärän 
syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa 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. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opiskelijan varsinaisen 
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oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa 
päätettävällä tavalla. 
  
Kurssit 
  
Vieraiden kielten kurssikoodit muodostuvat kielten kirjaintunnusten, oppimäärien 
tasotunnusten ja kurssinumeroiden mukaan. Esimerkiksi RAB32 tarkoittaa ranskan 
kielen B3-oppimäärän 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 

 
4.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä 
 
Opetuksen tavoitteet englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä 

tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti 

moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, 

eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä 

● ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen 

kommunikaation kielenä 

● osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen 

näkökulmasta  

● osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten 

työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista 

● saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, 

tulkitsemisesta ja käsittelystä  
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● osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää 

taitojaan edelleen. 
 
Pakolliset kurssit 
 
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman 

osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä 

määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan 

kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 

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

voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 

opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 

sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 
 
 
 
 
1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)  
 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja 

kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, 

asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 

osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä 

monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä 

kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren 

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

erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös 

kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana 
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ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä 

sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään 

ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja 

sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä 

vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
 
3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)  
 

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla 

tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä 

tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä 

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

aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista 

ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  

Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 

ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.  
 
5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5)  
 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 

hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 

jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 

tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä 

englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit 

nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
 
6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)  
 
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena 

pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-

opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa 
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myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät 

itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden 

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

Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 

kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 

muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai 

kokonaisuus. 
 
7. Kestävä elämäntapa (ENA7)  
 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri 

tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, 

ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten 

kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden 

tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 
 
8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)  
 
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä 

ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 

valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan.  
 
 

Koulukohtaiset syventävät ENA-kurssit 
 
Abikurssi (ENA9) 
 
Kurssi sisältää kirjoitelmien hiomista, sanaston laajentamista, eri tekstityyppien 

ymmärtämisen harjoittelua, yo-kokeessa vastaan tulevien erilaisten 
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rakennetehtävien harjoittelua, runsaasti kuullunymmärtämistä sekä kattavan 

kielioppikertauksen. Kurssi on tarkoitettu kertauspaketiksi kaiken tasoisille 

opiskelijoille tukemaan heidän valmistautumistaan pitkän englannin 

ylioppilaskokeeseen. 

On huomattava, että saadakseen kurssimerkinnän koulukohtaisesta syventävästä 

kurssista opiskelijan on saatava kurssista hyväksytty arvosana. 
 
Koulukohtaiset soveltavat ENA-kurssit 
 
Tukikurssi (ENA10) 
 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka kaipaavat englannin perusrakenteiden 

vahvistamista. Tuntien aikana kerrataan keskeisiä, peruskoulussa opiskeltuja 

kielioppirakenteita ja vahvistetaan perussanaston hallitsemista. Kurssia suositellaan 

lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on ollut selviä vaikeuksia lukion 

ensimmäisillä englannin kursseilla. Käytyään koko kurssin opiskelija saa siitä 

suoritusmerkinnän. Tukikurssin järjestämisestä päätetään vuosittain. 
 
Lukiolaisten Lontoon kieli- ja kulttuurikurssi (ENA11) 
 
Lontoon kieli- ja kulttuurikurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko 

lukuvuosittain tai joka toinen vuosi. Kurssiin kuuluu 3-4 vuorokautta Lontoossa, ja 

matkan aikana tutustutaan Lontoon nähtävyyksiin ja museoihin sekä mahdollisesti 

vieraillaan esim. seuraamassa oikeudenistuntoa. Matkalla käydään myös jossain 

kohteessa Lontoon ulkopuolella, esim. Hampton Courtissa tai Oxfordissa. Opiskelijat 

maksavat kaikki matkakulut itse. Yhdelle kurssille mahtuu enintään 26 opiskelijaa. 

Jotta kurssi järjestetään, tulee ilmoittautuneita opiskelijoita olla vähintään 18.  
 
Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten 

ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset matkan aikana sekä  tekevät 

matkapäiväkirjan ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut tehtävät tehneet opiskelijat 

saavat kurssista suoritusmerkinnän. 
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Kurssien itsenäinen suorittaminen 
 
Mikäli opiskelija osoittaa riittävää englannin osaamista (pääsääntöisesti edellytetään 

kiitettävää arvosanaa) ja harrastuneisuutta, hänen on mahdollista suorittaa  

englannin pakollisia kursseja itsenäisesti, mutta vain yksi perättäinen kurssi 

kerrallaan. Opiskelija sopii erikseen aineen vastuuopettajan kanssa kunkin kurssin 

itsenäiseen suorittamiseen vaadittavat näytöt, tehtävät sekä mahdollisen 

kurssikokeen. Itsenäisesti ei kuitenkaan voi suorittaa pakollista ENA1-kurssia, eikä 

syventäviä tai soveltavia kursseja. 
 
 
Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 
 

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

englannin lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli 

opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee ko. kurssista olla 

hyväksytty arvosana. 
 

 
Arviointi 
 
Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia englannin arviointikriteerejä. Kurssit ENA1-

9 arvioidaan numeroin kunkin kurssin tavoitteiden mukaisesti. Arvosana määräytyy 

sekä kurssin aikana annetun monipuolisen kirjallisen ja suullisen näytön sekä 

mahdollisen loppukokeen perusteella. Koulukohtaisesta soveltavasta kurssista 

opiskelija saa suoritusmerkinnän. Koulukohtaisista soveltavista kursseista ei voi 

saada hylättyä arvosanaa. 
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4.5.2   Vieraat kielet, A-oppimäärä 
  
Opetuksen tavoitteet 
  
Vieraan kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa 

yhteisöissä 

● osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

tasoon B1.2 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää 

taitojaan edelleen. 
  
Kurssien itsenäinen suorittaminen 
 
Mikäli opiskelijalla on riittävää kielen osaamista, hänen on mahdollista suorittaa 
itsenäisesti pakollisia vieraan A-kielen kursseja (muu kuin englanti). Aineen 
vastuuopettaja määrittelee opiskelijan edellytykset suorittaa kursseja itsenäisesti ja 
sopii opiskelijan kanssa vaadittavat näytöt sekä mahdollisen kurssikokeen. 
Syventäviä kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
 
Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 
 
Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 
lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai 
muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman perusteiden 
mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee ko. kurssista olla hyväksytty arvosana. 
 
 
Arviointi 
 
Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia arviointikriteerejä ja kurssien tavoitteita. 
Kurssit arvioidaan numeroin. 
 
 
Pakolliset kurssit 
  
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman 

osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä 

määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan 
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kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 

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

voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 

opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 

sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 
  
  
1. Kieli ja maailmani 
  
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja 

kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. 

Asetetaan tavoitteita kohdekielen opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen 

osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä.  

Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta 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 viestintäkanavia käyttäen, myös 

kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana 

ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä 

sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään 

ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista 

hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 

vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
  
  



102 
 

3. Kulttuuri-ilmiöitä 

  
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri 

tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista 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. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä 

käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta.  

Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 

ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 
  
5. Tiede ja tulevaisuus 

  
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja 

hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan 

jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia 

tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmasta. Aihepiirit 

nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista. 
  
6. Opiskelu, työ ja toimeentulo 

  
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena 

pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-

opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa 

myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät 

itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden 

ilmiöitä. 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. 

Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 

kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 

muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai 

kokonaisuus. 

 7. Kestävä elämäntapa 
  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 

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

kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 

käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 

elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 

kohteet. 
  
 8. Viesti ja vaikuta puhuen 

  
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä 

ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 

valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. 
 

4.5.3   Vieraat kielet, B1-oppimäärä 
  
  
Opetuksen tavoitteet 
  
Vieraan kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

·         kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä 
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·         osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

tasoon B1.1 (muut kielet) tai B1.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa kehittymistä 

sekä kehittää taitojaan edelleen. 
  
Pakolliset kurssit 
  
Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman 

osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä 

määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–5 painotetaan 

kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen 

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

voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa 

opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti 

sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 
   
1. Kieli ja maailmani 
  
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja 

tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, 

analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle 

oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. 

Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä 

vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen 

kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 

Aihepiirejä valitaan myös yhdessä opiskelijoiden kanssa. 
   
2. Hyvinvointi ja ihmissuhteet 
  
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja 

niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena 
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keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa 

muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä 

asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys 

hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja 

digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

 3. Kulttuuri ja mediat 
  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja 

tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 
   
4.  Monenlaiset elinympäristömme  
  
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat 

kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita 

tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 
  
 5. Opiskelija- ja työelämää 

  
Kurssilla harjoitellaan opiskelu- ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Pohditaan, 

minkälaisia mahdollisuuksia kielitaito avaa opintojen jatkamiseen kielen parissa tai 

avulla. Harjoitellaan erilaisissa nuorille tarjoutuvissa työtehtävissä tarvittavaa 

kohdekielen taitoa. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 

yhteistyöhön, esimerkiksi opiskelijavaihtoon. Aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-

opintoihin ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 
  
 Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää opiskeltavaa kieltä eri tarkoituksiin. 

Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä 

kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida 

muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen kohdekielinen osuus tai 

kokonaisuus. 
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6. Viesti ja vaikuta puhuen 

  
Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä 

ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan 

valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän 

pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. 
  
7. Kestävä elämäntapa 

  
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa kohdekieltä erilaisissa kirjallisissa 

vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien 

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

kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen 

käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 

elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen 

kohteet. 
  
 4.5.4   Vieraat kielet, B2-oppimäärä 

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

·         kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi 

·         kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa 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 taitojaan edelleen. 
  
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet 

kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen 
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viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen 

kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. 

Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten 

aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä 

kirjallisuutta, 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 yhteydessä. Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään 

huomiota alusta pitäen. 
  
1. Elämän tärkeitä asioita 

  
Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja 

tulevaisuudessa. Kartoitetaan opiskelijan opiskeltavan kielen osaamista, 

analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita omalle 

oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. 

Monipuolistetaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 

tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 

kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 
   

2. Monenlaista elämää 

  
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin 

vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin 

aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla. 
  
3. Hyvinvointi ja huolenpito 

  
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 

kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 

taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 

liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja 

elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä 
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asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 

vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
  
4. Kulttuuri ja mediat 
  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 

‑ alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 

näkökulmasta. 
  
5. Opiskelu, työ ja tulevaisuus 

  
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 

kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 

tulevaisuudensuunnitelmiin. 
    

 6. Yhteinen maapallomme 

  
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 

yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 

kestävästä elämäntavasta. 
 

7. Kansainvälinen toiminta 

  
Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä 

tutustumalla tai osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai 

työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset tavoitteet määrittyvät 

toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan 

opiskelijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. 
  
 8. Viesti puhuen ja kirjoittaen 

  
Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilaisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. 
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Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. 
  
  
Koulukohtainen syventävä kurssi 
 
Eab20 Matkalla maailmassa 
  
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen 

kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää 

kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. Kurssi on 

yhdenmukainen kurssin Eab32 kanssa, ja se arvioidaan numeroin 4-10. 
  

4.5.5   Vieraat kielet, B3-oppimäärä 
  
  
Opetuksen tavoitteet 
  
Vieraan kielen B3-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija 

·         kokee kielellisen repertuaarinsa kasvattamisen mielekkääksi 

·         kehittyy kohdekielen käyttäjänä ja toimijana kulttuurisesti moninaisessa 

maailmassa niin kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä 

·         osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

tasoon A2.1 (muut kielet) tai B1.1/A2.2 (englanti) ja arvioida omien taitojensa 

kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 
   
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet 

kirjalliset vuorovaikutustilanteet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen 

viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää harjoitellaan edelleen 

kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia.  
 

Kursseille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten 

aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kursseilla voidaan edistää monilukutaitoa käsittelemällä 
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kirjallisuutta, 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 yhteydessä. 

Hyvien ääntämistottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen. 
  
1. Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen 

  
Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan 

uuden kielen suhde opiskelijoiden aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. 

Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen 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. 
  
3. Elämän tärkeitä asioita 

  
Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja 

tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, 

kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 
  
4. Monenlaista elämää 

  
Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin 

vuorovaikutuksessa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin 

aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla. 
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5. Hyvinvointi ja huolenpito 

  
Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista 

kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan 

taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään 

liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja 

elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä 

asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia 

vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
  
 6. Kulttuuri ja mediat 
  
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai 

‑ alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta 

näkökulmasta. 
  
 7. Opiskelu, työ ja tulevaisuus 

  
Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät 

kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 

tulevaisuudensuunnitelmiin. 
   
8. Yhteinen maapallomme 

  
Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden 

tarpeiden mukaan. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen 

yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympäristöistä sekä 

kestävästä elämäntavasta. 
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Koulukohtainen soveltava kurssi 
 
Lukiolaisten kieli- ja kulttuurikurssi (Eab39) 
 
Kieli- ja kulttuurikurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan joko lukuvuosittain tai 

joka toinen vuosi. Opiskelijat maksavat kaikki matkakulut itse ellei kyseessä ole 

Erasmus+-matka tai muu vastaava ulkopuolista tukea saava projekti.  
 
Opiskelijat osallistuvat matkan valmisteluun tekemällä matkaa varten 

ennakkotehtävät, pitävät vaaditut esitykset tai tekevät vaaditut tehtävät matkan 

aikana sekä  kirjoittavat matkapäiväkirjan ennakko-ohjeiden mukaisesti. Vaaditut 

tehtävät tehneet opiskelijat saavat kurssista suoritusmerkinnän. 
 

Kurssien suoritusjärjestys 

Kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.    

 

Kurssin itsenäinen suorittaminen 

Kurssin itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain erityisestä syystä. Tällöin 

opiskelijalta edellytetään aiempaa kiitettävää kurssiarvosanaa tai esim. 

kohdemaassa oleskellen hankittua riittävää kielen osaamista. Opiskelija sopii aineen 

vastuuopettajan kanssa kurssin itsenäiseen suorittamiseen vaadittavista näytöistä 

sekä mahdollisesta kurssikokeesta. 
 

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

lyhyiden vieraiden kielten lukio-opintoihin. Hyväksilukemiseen edellytetään, että 

toisessa oppilaitoksessa suoritetuista kursseista tulee olla hyväksytty arvosana. 
 

 

Arviointi 
 

Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisia vieraiden kielten arviointikriteerejä. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan suulliset ja kirjalliset taidot sekä kiinnostus 

kieltä ja kulttuuria kohtaan.  
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B2- ja B3 -kielissä ei ole valtakunnallisia pakollisia kursseja vaan kaikki 

valtakunnalliset kurssit ovat syventäviä. Nämä kurssit arvioidaan numeroin. Mikäli 

opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan päättötodistukseen numeroarvostelun 

sijasta suoritusmerkinnän, jos hänen näissä kielissä suorittamansa oppimäärä 

käsittää korkeintaan kaksi kurssia. Opiskelijan opiskelemia valtakunnallisia 

syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa. 
 

B2- ja B3 -kielten  oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja 

enintään seuraavasti:    

  Opiskelijan opiskelemia  joista voi olla hylättyjä kurssi- 

valtakunnallisia syventäviä  arvosanoja enintään

 kursseja, 
   

  1-2     0 

  3-5 kurssia    1 

  6-8 kurssia    2   

 

 
 

4.6   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 

tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematiikan 

perusideoihin ja rakenteisiin, opettaa käyttämään puhuttua 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 herättävät 

opiskelijan tekemään havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä 
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perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten 

käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin 

kokonaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttämään ajattelua tukevia kuvia, 

piirroksia ja välineitä sekä tuetaan opiskelijan taitoa siirtyä toisesta matemaattisen 

tiedon esitysmuodosta toiseen. 
  

Opiskelijaa kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin. 

Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä sekä tietoisesti 

käytetään eteen tulevia mahdollisuuksia opiskelijan persoonallisuuden 

kehittämiseen, mikä tarkoittaa muun muassa hänen kiinnostuksensa ohjaamista, 

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 hyödyllisyyttä 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 opiskelumotivaatiota. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään 

matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn 

taitoja. Sillä autetaan opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisujen esittämistä, 

tuetaan häntä käsitteiden muodostamisprosessissa ja ohjataan oman työn 

arvioimiseen. Onnistunut palaute auttaa opiskelijaa huomaamaan vahvuutensa sekä 

sen, mitä ja miten tietoja ja taitoja tulisi edelleen kehittää. 
  

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota laskutaitoon, menetelmien ja teknisten 

apuvälineiden valintaan ja käyttöön sekä päätelmien täsmälliseen ja 

johdonmukaiseen perustelemiseen. 
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Koulussamme arviointi on jatkuva prosessi: opiskelija saa kurssin aikana opettajalta 

palautetta esimerkiksi oppitunneilla sekä välitestien ja erilaisten palautettavien 

tehtävien tai projektitöiden kommenteista. Opiskelijoita kannustetaan arvioimaan 

omaa oppimistaan ja opiskeluprosessiaan sekä käymään arviointikeskusteluja 

opettajan ja muiden opiskelijoiden kanssa (vertaisarviointi). 
 

Valtakunnallisista pakollisista ja syventävistä kursseista annetaan arvosana. 

Koulukohtaisista syventävistä kursseista annetaan arvosana ja koulukohtaisista 

soveltavista kursseista joko arvosana tai suoritusmerkintä. Arvosana voi määräytyä 

kurssikokeen, projektityön ja välitestien perusteella sekä lisäksi esimerkiksi 

opiskelijan kanssa käytävän arviointikeskustelun perusteella. 
 

Koulukohtaisista kursseista opiskelija ei voi saada arvosanaa 4, vaan kurssi on 

suoritettava hyväksytyllä arvosanalla (5 tai korkeampi). Toisissa oppilaitoksissa 

suoritetut kurssit hyväksytään, jos arvosana on hyväksytty (5 tai korkeampi).   
 

 Oppimäärän vaihtaminen 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi 

seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja 

MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän 

paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa 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. 

Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän 

paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa 

päätettävällä tavalla. 

 
Kurssin itsenäinen suorittaminen 

 

Matematiikan kurssien itsenäinen suorittaminen on mahdollista vain painavasta 

syystä. Kurssin itsenäisestä suorittamisesta, siihen liittyvistä tehtävistä sekä 
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aikataulusta sovitaan aina kirjallisesti aineenopettajan kanssa. Lähtökohtaisesti 

itsenäistä suorittamista suositellaan vain, jos opiskelija on suorittanut aiemmat 

matematiikan kurssinsa kiitettävillä arvosanoilla. 
  

4.6.1   Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus  

Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan 

kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan 

moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja 

kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on 

tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka 

hyödyllisenä ja käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa 

yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita. 
  
  

Pakollinen kurssi 
  

1.  Luvut ja lukujonot (MAY1) 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

● kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja 

prosenttilaskennan periaatteet 

● vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä 

● ymmärtää lukujonon käsitteen 

● osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla 

seuraavat termit muodostetaan 

● saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä 

● osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja 

niistä muodostettujen summien avulla 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen 

tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
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Keskeiset sisällöt 

● reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 

● funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

● ukujono 

● rekursiivinen lukujono 

● aritmeettinen jono ja summa 

● logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys 

● muotoa , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen 

● geometrinen jono ja summa 
  

 4.6.2   Matematiikan pitkä oppimäärä  

  
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle 

ammatillisten ja korkeakouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä 

matemaattinen yleissivistys. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus 

omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään 

matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän 

käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen 

soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa. 
  
  
Opetuksen tavoitteet 
  
Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn 

sekä oppii niiden kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, 

taitoihinsa ja ajatteluunsa 

● rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen 

sekä niiden kriittiseen arviointiin 

● ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan 

matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, 
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keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen 

täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä 

● oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

● kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan 

● harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu 

tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan 

perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten 

yleistettävyyttä 

● harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään 

erilaisia ratkaisustrategioita 

● osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä 

apuvälineitä ja tietolähteitä. 
 

  
Pakolliset kurssit  

  
2.  Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)  

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita 

● osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen 

lukumäärää 

● osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan 

ratkaista ilman polynomien jakolaskua 

● osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja 

polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin 

liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat 

● 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 

● 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 
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● polynomifunktio 

● polynomiyhtälöitä 

● polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 
   

3.  Geometria (MAA3)    
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 kuvioiden ja 

kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta 

sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa 

ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus 

● sini- ja kosinilause 

● ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

● kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja 

tilavuuksien laskeminen 
 

 4.  Vektorit (MAA4)  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 

● osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla 

● ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen 

● osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja 

kulmia vektoreiden avulla 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja 

tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
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Keskeiset sisällöt 

● vektoreiden perusominaisuudet 

● vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 

● koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

● yhtälöryhmän ratkaiseminen 

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

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja 

algebrallisten käsitteiden välille 

● ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden 

avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja 

● syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan 

sellaisia yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka 

ovat tyyppiä  | f(x) | = a  tai  | f(x) | = | g(x) | 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä 

yhtälöiden, yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden 

ratkaisemisessa sovellusongelmissa.  
  
Keskeiset sisällöt 

● pistejoukon yhtälö 

● suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

● itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

● pisteen etäisyys suorasta 
  
6.  Derivaatta (MAA6)    
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia 

rationaaliepäyhtälöitä 



121 
 

● omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja 

derivaatasta 

● osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat 

● osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen 

ääriarvot 

● tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan 

tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa 

sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä 

sovellusongelmissa.  
  
Keskeiset sisällöt 

● rationaaliyhtälö ja ‑ epäyhtälö 

● funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 

● polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 

● polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen 
  

7.  Trigonometriset funktiot (MAA7)  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

● osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä          

sin f(x) = a  tai  sin f(x) = sin g(x) 

● osaa trigonometristen funktioiden yhteydet  ja  

● osaa derivoida yhdistettyjä funktioita 

● osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla 

● osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia 

ilmiöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden 

tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja 

trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä 

sovellusongelmissa. 
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Keskeiset sisällöt   

● suunnattu kulma ja radiaani 

● trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

● trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

● yhdistetyn funktion derivaatta 

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

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit 

● tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa 

ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä 

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

● osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen 

ja vähenemisen ilmiöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja 

logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja 

logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja 

logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● potenssien laskusäännöt 

● juurifunktiot ja -yhtälöt 

● eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 

● logaritmifunktiot ja -yhtälöt 

● juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
  
9.  Integraalilaskenta (MAA9)   
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään 

alkeisfunktioiden integraalifunktioita 

● ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan 
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● osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 

● perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja 

integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin 

laskemisessa sovellusongelmissa. 
  
Keskeiset sisällöt   

● integraalifunktio 

● alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

● määrätty integraali 

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

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä 

määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja 

● perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

● perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien 

laskusääntöihin 

● ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii 

määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä 

● perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii 

soveltamaan normaalijakaumaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen 

määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman 

ja parametrien avulla. 
  
Keskeiset sisällöt 

● diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 

● jakauman tunnusluvut 

● klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 
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● kombinatoriikka 

● todennäköisyyksien laskusäännöt 

● diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 

● diskreetin jakauman odotusarvo 

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

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä 

harjoittelee todistamista 

● hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin 

● osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen 

kongruenssin avulla 

● syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● konnektiivit ja totuusarvot 

● geometrinen todistaminen 

● suora, käänteinen ja ristiriitatodistus 

● induktiotodistus 

● kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö 

● Eukleideen algoritmi 

● alkuluvut ja Eratostheneen seula 

● aritmetiikan peruslause 

● kokonaislukujen kongruenssi 
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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 pinta-alaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja 

laskutoimituksissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä 

● polynomien jakoalgoritmi 

● polynomien jakoyhtälö 

● Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja 

Simpsonin sääntö 
  
  
13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden 

tuntemustaan 

● osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita 

● täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa 

jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen 

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

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja 

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

sovellustehtävissä. 
  
Keskeiset sisällöt   

● funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

● jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 

● käänteisfunktio 

● kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta 

● funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

● epäoleelliset integraalit 

● lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa 
 

  
 Koulukohtaiset syventävät kurssit  
  
14.  Kertauskurssi (MAA14) 
 

Kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan keskeiset sisällöt ja harjoitellaan 

matematiikan ylioppilaskirjoitustehtäviin vastaamista. Kurssia suositellaan kaikille, 

jotka kirjoittavat pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. 
 

Matematiikkalukion soveltavat kurssit 
 

Kaikki Maunulan yhteiskoulun lukion opiskelijat voivat valita myös 

Matematiikkalukion soveltavia kursseja MAA16 - MAA31. Kurssit näkyvät 

todistuksessa omana kokonaisuutenaan. Kokonaisuudesta annetaan 

numeroarvosana vain, jos suoritettuna on vähintään kolme numeroarvosanalla 

arvioitua kurssia. Muussa tapauksessa arvosanaksi tulee S (suoritettu).  
 

 

16-17. Matematiikkamaanantai 1 ja 2 (MAA16 ja MAA17) 
Matematiikkamaanantai opetetaan maanantai-iltaisin varsinaisen koulupäivän 

jälkeen. Opetus on suunnattu kaikille lukiolaisille vuosiluokasta riippumatta. Kurssilla 

käsitellään yksittäisiä lukio-oppimäärää syventäviä aiheita. Aikaisempien vuosien 
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aiheita ovat olleet muun muassa harppi ja viivain –geometria, kilpailumatematiikka, 

fraktaalit, korkeammat tilaulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja niin edelleen. 

Vierailevat luennoitsijat pitävät osan tunneista. 

Yhden lukuvuoden aikana voi saada suorituksen sekä kurssiin MAA16 

(syyslukukaudella) että kurssiin MAA17 (kevätlukukaudella). Aiheet vaihtuvat 

vuosittain, joten kurssit voi suorittaa useampana vuotena, jolloin kummankin kurssin 

suorituslaajuus voi nousta kahteen kurssiin. Suoritusmerkintä tulee läsnäolon 

perusteella. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
 

18. Matriisilaskenta (MAA18) 
Kurssi sisältää matriisilaskennan perusteet. Keskeisiä sisältöjä ovat lineaariset 

yhtälöryhmät, Gaussin eliminaatiomenetelmä, matriisin ja vektorien 

peruslaskutoimitukset, käänteismatriisi ja determinantti. Sovelluksina käsitellään 

esimerkiksi todennäköisyyslaskentaa Markovin ketjuilla, pienimmän neliösumman 

käyriä tai analyyttistä geometriaa. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA4 ja MAA5 
 

19. Vaihtuva-aiheinen erikoiskurssi (MAA19) 
Kurssin aihe vaihtelee vuosittain. Aiheina on ollut menneinä vuosina muassa 

syventävää lukuteoriaa, matematiikan historiaa, Fourier-analyysia ja epäyhtälöitä. 
 

20. Differentiaaliyhtälöt (MAA20) 
Kurssilla opiskellaan differentiaaliyhtälöiden perusteet: suuntakentät, separoituvat ja 

lineaariset differentiaaliyhtälöt sekä toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt. Teoria 

kytketään käytäntöön luonnontiedesovellusten, erityisesti fysiikan kautta. 

Kurssi vastaa sisällöiltään fysiikan kurssia Mekaniikan mestarikurssi (FY12); 

opiskelija  voi saada kurssisuorituksen vain toisesta näistä kursseista. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA8 

 

21. Matemaattinen mallinnus (MAA21) 
Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen ja mallien 

käsittelyyn tietokoneen avulla. Esimerkkejä poimitaan varsinkin biologiasta ja 
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fysiikasta: populaatiomalleja, sairauksien leviämistä, lämmön johtumista, 

ilmanvastuksen alaista liikettä ja laajempia kokonaisuuksia. Keskeisenä 

matemaattisena sisältönä käsitellään ainakin differentiaaliyhtälön numeerinen 

ratkaisu. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA8 

 
22. Analyysin perusteet (MAA22) 
Kurssi suoritetaan itseopiskeluna opettajan ohjauksessa. Sisältönä on analyysin 

teoriapohja: reaalilukujen aksioomat, raja-arvon epsilon-delta-määritelmä sekä 

funktioiden jatkuvuus ja derivoituvuus. Kurssin varsinaisena tavoitteena on 

harjaannuttaa opiskelija vaikean materiaalin itsenäiseen opiskeluun. Kurssi voidaan 

suorittaa myös itseopiskelemalla jokin muu vastaavan tasoinen kokonaisuus. 
 

Suositellut lähtötiedot: MAA6 

 
23. Kompleksiluvut ja funktiot (MAA23) 
Kurssi sisältää kompleksiluvut ja niiden laskutoimitukset, syventävää 

polynomilaskentaa sekä tärkeimmät kompleksifunktiot. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA2, hyödyllisiä myös MAA6, MAA7 ja MAA8. 

 
24. Klassinen geometria (MAA24) 
Kurssilla on kaksi tavoitetta: täsmälliseen todistustekniikkaan harjaantuminen sekä 

geometrian klassisiin tuloksiin tutustuminen. Keskeisinä sisältöinä ovat 

perusgeometrian todistukset, harppi ja viivain –konstruktiot, kolmion merkilliset 

pisteet, pisteen potenssi, Cevan ja Menelaoksen lauseet, Eulerin suora, 9 pisteen 

ympyrä, homotetia ja inversio. 

 
Suositellut lähtötiedot: MAA3 
 
25. Peliteoria (MAA25) 
Kurssilla perehdytään peliteorian alkeisiin ja joihinkin sovelluksiin. Sisältönä ovat 

täydellisen informaation pelit, nollasummapelit ja minimax-strategiat, ei-
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nollasummapelit ja Nashin tasapainot. Sovelluksia poimitaan pokerista, taloudesta ja 

varsinkin biologiasta (evolutiivisesti stabiilit strategiat). 
 

Suositellut lähtötiedot: MAA10 (ei välttämätön) 

 
26. Tilastotiede (MAA26) 
Kurssi sisältää valtakunnallisella kurssilla MAA10 opiskellun 

todennäköisyyslaskennan täydennyksen sekä tilastotieteen alkeet: jakaumat, 

tilastolliset testit ja tilastollinen päätöksenteko, korrelaatio. Kurssilla käsitellään myös 

tilastollisen tutkimusten tekemistä, siihen liittyviä vaikeuksia sekä tilastotieteen 

yhteiskunnallista merkitystä. 

 
Suositellut lähtötiedot: MAA10 
 
27. Olympiavalmennus (MAA27) 
Tähän kurssiin saa suorituksia osallistumalla kilpamatematiikkavalmennukseen 

kansallisessa valmennuksessa (1 kurssi / 3 viikonloppua) tai ulkomailla. Suorituksen 

maksimilaajuus on viisi kurssia. 

 
28. Mallinnusprojekti (MAA28) 
Kurssisuorituksen saa osallistumalla hyvällä kilpailutyöllä kansainväliseen MCM-

mallinnuskilpailuun (Mathematical Contest in Modeling) tai muuhun vastaavaan 

projektiin. MCM-kilpailu on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, mutta lukiolaisetkin 

hyväksytään mukaan. Kilpailu järjestetään vuosittain kevättalvella. 

 
29-31. Syventävä matematiikka 1 – 3 (MAA29, MAA30, MAA31) 
Näille numeroille merkitään suoritukset kursseista, joilla ei ole omaa vakinaista 

numeroa, koska ne eivät kuulu säännölliseen opetusohjelmaan. 

Suorituksia myönnetään esimerkiksi seuraavista: 

● yksittäiset korkeakoulutasoiset erikoiskurssit, jotka pitää ulkopuolinen 

asiantuntija 

● ylimääräinen kertaus 

● ulkomaiset leirikoulut esimerkiksi Venäjällä tai Unkarissa 

● yliopistolla suoritettujen opintojen hyväksiluku 
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4.6.3   Matematiikan lyhyt oppimäärä 

  
Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia 

hankkia, käsitellä ja ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän 

eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän 

käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen 

soveltamismahdollisuuksista arkielämässä ja monissa eri tieteissä. 
   

Opetuksen tavoitteet 
  

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen 

toiminnan apuvälineenä 

● saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa 

työskennellessään, oppii luottamaan omiin kykyihinsä, taitoihinsa ja 

ajatteluunsa ja rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen 

● hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat 

riittävän pohjan jatko-opinnoille 

● sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan 

kuvata, selittää ja mallintaa ja jota voidaan käyttää johtopäätösten 

tekemisessä 

● kehittää käsitystään matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta 

rakenteesta 

● harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa 

muodossa tarjoamaa informaatiota ja arvioimaan sen luotettavuutta 

● tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä 

● osaa käyttää kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna 

● osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä 

apuvälineitä ja tietolähteitä. 
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Pakolliset kurssit 
  

2.  Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2) 
  
Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien 

ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä 

● ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen 

polynomifunktion käsitteet 

● vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen 

asteen yhtälöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja 

polynomiyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien 

ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus 

● ongelmien muotoileminen yhtälöiksi 

● yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen 

● ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen 

● toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen 
  
  
3.  Geometria (MAB3) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden 

geometrisista ominaisuuksista 

● vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen 

taitojaan 

● osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen 
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● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa 

ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kuvioiden yhdenmuotoisuus 

● suorakulmaisen kolmion trigonometria 

● Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause 

● kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen 

● geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa 
  
  
4.  Matemaattisia malleja (MAB4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja 

kuvaa niitä matemaattisilla malleilla 

● tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta 

● tutustuu ennusteiden tekemiseen mallien pohjalta 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomi- ja eksponenttifunktion 

ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden 

ratkaisussa sovellusongelmien yhteydessä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen 

● potenssiyhtälön ratkaiseminen 

● eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

● lukujonot matemaattisina malleina 
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5.  Tilastot ja todennäköisyys (MAB5) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 

● arvioi erilaisia regressiomalleja mm. taulukkolaskentaohjelman avulla ja 

tekee ennusteita mallien avulla 

● perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä diskreettien jakaumien 

tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen 

● regression ja korrelaation käsitteet 

● havainto ja poikkeava havainto 

● ennusteiden tekeminen 

● kombinatoriikkaa 

● todennäköisyyden käsite 

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

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää prosenttilaskennan taitojaan 

● ymmärtää talouselämässä käytettyjä käsitteitä 

● kehittää matemaattisia valmiuksiaan oman taloutensa suunnitteluun 

● vahvistaa laskennallista pohjaansa yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun 

● soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden 

ratkaisemisessa sovellusongelmissa. 
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Keskeiset sisällöt 

● indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia 

● taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja 

summien avulla 
  
  
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
7.  Matemaattinen analyysi (MAB7) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin 

● ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana 

● osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla 

● osaa määrittää sovellusten yhteydessä polynomifunktion suurimman ja 

pienimmän arvon 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kulun tutkimisessa ja funktion 

derivaatan sekä suljetun välin ääriarvojen määrittämisessä 

sovellustehtävissä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● graafisia ja numeerisia menetelmiä 

● polynomifunktion derivaatta 

● polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen 

● polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen suljetulla 

välillä 
  
  
8.  Tilastot ja todennäköisyys II (MAB8) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan 
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● osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien 

jakaumien avulla hyödyntäen teknisiä apuvälineitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa, todennäköisyysjakauman 

odotusarvon ja keskihajonnan määrittämisessä, todennäköisyyksien 

laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla sekä 

luottamusvälin laskemisessa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● normaalijakauma ja jakauman normittamisen käsitteet 

● toistokoe 

● binomijakauma 

● luottamusvälin käsite 
  
Koulukohtaiset syventävät kurssit  

  
9.  Kertauskurssi (MAB9) 

 

Kurssilla kerrataan lukion lyhyen matematiikan keskeiset sisällöt ja harjoitellaan 

matematiikan ylioppilaskirjoitustehtäviin vastaamista. Kurssia suositellaan kaikille, 

jotka kirjoittavat lyhyen matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. 
 

10. Perustaitojen kertaus (MAB10) 

Kurssilla harjoitellaan lukion lyhyen matematiikan perustaitoja. Kurssin tarkempi 

sisältö muodostuu kurssilaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kurssilla on 

mahdollisuus suorittaa jokin kesken jäänyt pakollinen kurssi tai korottaa yhden 

pakollisen kurssin arvosanaa. Syksyllä lyhyen matematiikan kirjoittavat voivat tulla 

MAB10-kurssille kertaamaan kirjoituksia varten. 
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Tietotekniikka 

 

Ohjelmointi on keskeinen osa nykypäivän matemaattista yleissivistystä. Koulussa 

opiskelun lisäksi opiskelijat voivat hyväksilukea muualta saamaansa oppia. 

Esimerkiksi moni yliopisto tarjoaa ohjelmoinnin verkkokursseja. 
 

Ohjelmoinnin alkeet (At1) 
 

Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin aloittelijaystävällisesti jonkin sopivan 

ohjelmointikielen kautta.  Perussisältöön kuuluvat tietokoneen toimintaperiaate, 

tietotyypit, ohjaus- ja toistorakenteet, tiedostojen luonti ja luku. Kurssin päättää pieni 

oma projekti. Kurssi kuuluu matematiikkalukion ensimmäisen vuoden ohjelmaan. 
 

 

Yliopiston ohjelmointikurssi (At2) 
 

Kurssin voi suorittaa osallistumalla jonkin yliopiston ohjelmoinnin verkkokurssille ja 

suorittamalla sen hyväksytysti. Kurssin laajuuden tulee olla It1-kurssia suurempi. 
 

Projektikurssi (At3) 
 

Kurssisuoritus myönnetään omasta ohjelmointiprojektista, jonka laajuudesta sovitaan 

ohjaajan kanssa. Hyvin dokumentoitu projekti ja selkeä koodi katsotaan eduksi. 
 

Algoritmit (At4) 
 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti jonkin yliopiston tarkoitukseen soveltuvan 

verkkokurssin avulla. Kurssilla opiskellaan eri tietorakenteiden ja algoritmien 

tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. 
 

Kilpaohjelmointi (At5) 
 

Kurssin voi suorittaa osallistumalla kilpaohjelmoinnin opetukseen tai 

ohjelmointikilpailuihin. Arvostelu suoritusmerkinnällä. 
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Syventävä ohjelmointi (At6 - At8) 
 

Näihin kursseihin kirjataan suoritukset muista yliopistojen tai vastaavan tasoisista 

ohjelmointikursseista. 

4.7   Biologia 
  
Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun 

kehittymistä. Opetus lisää ymmärrystä biologian merkityksestä osana 

luonnontieteellisen maailmankuvan rakentumista. Biologian opetuksen tarkoituksena 

on lisäksi herättää kiinnostusta bio- ja ympäristötieteisiin. Biologian opetus auttaa 

opiskelijaa ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää 

ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia. Biologian 

opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä ja 

luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä. 
  

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, 

toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Opetuksen 

tuella opiskelija myös ymmärtää evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä. 
  

Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva siitä, että biotieteet ovat nopeasti 

kehittyviä tiedonaloja, joiden sovelluksia, kuten geeniteknologiaa, hyödynnetään 

monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketieteessä. Opetus myös ohjaa 

opiskelijaa ymmärtämään, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, 

jatko-opinnoissa ja työelämässä. 
  

Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva 

tiedonhankinta, tutkimuksellisuus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja 

toimintatavat. Biologian opetuksessa tehdään laborointeja ja työskennellään myös 

digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään 

yhteistyötä erityisesti terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa. 
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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 tarkasteltavista ilmiöistä 

● suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai 

yhteistyössä muiden kanssa 

● osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä 

arvioida ja esittää tutkimustuloksia  

● osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja 

maastossa 

● arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa 

● käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun 

tukena 

● perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla 

● osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä 

● arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen 

välttämättömyyden ja ymmärtää oman vastuunsa ekosysteemien 

tulevaisuudesta. 
  
Arviointi 
Biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia 

tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Arviointi on jatkuvaa ja se mittaa biologian 

työskentelytaitoja monipuolisesti. Arviointi ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi 

omista työskentelytavoistaan ja kehittämään omaa osaamistaan. 
 

Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot, kuten biologian 

peruskäsitteiden hallinta, ja taidot, kuten ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. 
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Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, 

yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää biologista tietoa erilaisissa tilanteissa. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen 

oivaltamiseen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Arvioinnissa otetaan 

huomioon myös opiskelijan kyky arvioida tietoa kriittisesti. 
  

Biologian tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös 

suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, kokeellisessa työskentelyssä sekä 

laatimalla yksin tai yhteisöllisesti biologisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten 

videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut. Aktiivinen osallistuminen kurssilla on 

osa arviointia. 
 

Pakolliset kurssit 
1. Elämä ja evoluutio (BI1) 

  
Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin 

piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä 

biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on 

evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua 

kohtaan 

● käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja 

perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla 

● tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten 

elämän ilmiöitä tutkitaan 

● ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen 

● osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä 

● työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai 

projektin yhdessä muiden kanssa. 
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Keskeiset sisällöt 

Biologia tieteenä 

● elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot 

● biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 

● biologisen tiedon esittäminen mallien avulla 

Solu elämän perusyksikkönä 

● elämän syntyvaiheet 

● solujen rakenne ja energiatalous 

● DNA ja geenien ilmeneminen 
 

Eliön elinkaari 

● suvullinen ja suvuton lisääntyminen 

● muuntelu 

● kasvu, kehittyminen ja kuolema 
  

Evoluutio 

● luonnonvalinta ja sopeutuminen 

● lajien syntyminen ja häviäminen 

● eliökunnan sukupuu 
  

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti 
 

Kurssin työtapoja 

Evoluution ja eliökunnan järjestelmän oppimisessa voidaan hyödyntää koulun 

eliökokoelmaa sekä opiskelijan itse elävistä eliöistä tekemiä 

mikroskooppipreparaatteja. Solun rakennetta ja toimintaa tutkitaan käytännön töiden 

avulla. 
  

2. Ekologia ja ympäristö (BI2) 
Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia 

Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon 

monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. 

Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään 
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itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön 

tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, 

vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet 

● osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia 

ekosysteemeissä 

● ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan 

tulevaisuudelle 

● hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia 

ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla 

ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia 

● ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan 

välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti 

● osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa 

pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai 

ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin. 
  
 Keskeiset sisällöt 

 

Ekologian perusteet 

● elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset 

● ekosysteemien rakenne ja palautuvuus 

● aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 

● luonnon monimuotoisuus 

● populaatioiden ominaisuudet 

● lajien väliset suhteet 

● eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys 
  

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

● ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset 

● luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat 

● aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat 
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● paikalliset ympäristöongelmat 
  

Kohti kestävää tulevaisuutta 

● ekosysteemipalveluiden merkitys 

● ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys 

● toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä 
  

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti.  
 

Kurssin työtapoja 

 

Kurssilla hyödynnetään sähköisiä menetelmiä ja simulaatioita. Keskeisiä työtapoja 

ovat tutkimus maastossa koulun ympäristössä ja laboroinnit luokassa. Opiskelijoiden 

kiinnostuksen mukaan järjestetään myös vierailuja, joissa voidaan tutustua johonkin 

ajankohtaiseen ympäristöongelmaan, ympäristön tilan tutkimukseen ja seurantaan 

tai uhanalaisten eliöiden ja biodiversiteetin säilyttämisen ja suojelun keinoihin. 
  

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
3. Solu ja perinnöllisyys (BI3) 

  
Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun 

rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, 

solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä 

kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja 

perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä 

● syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden 

rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin 

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

yhteiskunnan näkökulmasta 

● suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden 

kanssa. 
  
 Keskeiset sisällöt 

 Solu tutkimuskohteena 

● miten soluja tutkitaan 

● solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö 
  

Eliöt rakentuvat soluista 

● biomolekyylit 

● tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta 

● DNA:n ja RNA:n rakenne 

● proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely 
  
Solujen lisääntyminen 

● mitoosi ja sen merkitys 

● solujen jakautuminen, kasvu ja erilaistuminen 
  

Periytymisen perusteet 

● geenit ja alleelit 

● sukusolut ja niiden synty meioosissa 

● geenien periytyminen ja ominaisuuksien siirtyminen sukupolvelta toiselle 

● mutaatiot ja mutageenit 
  

Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla.  
 

Kurssin työtapoja 

Kurssilla opiskelija tutustuu itse tekemiensä näytteiden avulla soluun ja sen 

toimintaan sekä eliöiden solukoihin tai kudoksiin. Eri eliöiden solujen toimintaa 

tutkitaan käytännön kokeilla ja mallintamalla. 
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4. Ihmisen biologia (BI4) 
Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun 

kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön 

merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua 

muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita                

  

● ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja 

sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen 

● ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen 

yksilön toimintojen ohjaajana 

● ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia 

muutoksia 

● osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia 

uhkia vastaan 

● ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen 

● osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan 

tutkimuksen ja esittää sen tulokset. 
  

Keskeiset sisällöt 

 

Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely 

● ravintoaineet ja ruoansulatus  

● verenkiertoelimistö 

● hengityselimistö ja hengityksen säätely 
  

Liikkuminen 

● tuki- ja liikuntaelimistö 
  
Elintoimintojen säätely 

● hermosto ja aistit 
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● 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  

 

Kurssin työtapoja 

Ihmisen kehon soluja, rakenteita ja elimiä tutkitaan nisäkkäistä tehtyjen 

preparaattien, mallien ja elinnäytteiden avulla. Lisäksi opiskelija havainnoi oman 

kehonsa toimintoja kurssilla opiskelluista aihepiireistä ja testaa niiden 

ilmenemistä käytännössä. Kurssilla hyödynnetään asiantuntijavierailuja ja/tai 

järjestetään vierailuja alan tapahtumiin tai tutkimuslaitoksiin. 
  
  

5. Biologian sovellukset (BI5) 
Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen 

merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään 

biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa 

ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun 

kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla 

opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai 

tutkimuksen. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen 

yhteiskunnassa 
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● tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin 

edistää kestävää tulevaisuutta 

● ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja 

teollisuudessa 

● ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian 

prosesseissa 

● ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen 

ravinnontuotannossa 

● osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, 

uhkia ja eettisiä kysymyksiä 

● osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai 

tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa. 
  

Keskeiset sisällöt 

Bioteknologian sovellukset ja merkitys 

● ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottaminen uusiutuvien 

luonnonvarojen avulla 

● bioteknologian sovellukset teollisuudessa ja ympäristönsuojelussa 
  

Mikrobiologian sovellukset ja merkitys 

● bakteerien ja virusten rakenne ja toiminta 

● bakteerien viljely, käsittely ja tunnistaminen 

● mikrobit luonnossa ja ihmisen taloudessa 
  

Geeniteknologian sovellukset ja merkitys 

● geenitekniikan menetelmät 

● genomitieto 

● mikrobit geeniteknologiassa 
  

Kasvi- ja eläinjalostus 

  
Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus 
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Kurssin työtapoja 

Biologian sovelluksia tutkitaan itse laboroimalla. Työt voivat sisältää esimerkiksi 

mikrobien viljelyä, DNA:n eristystä ja tutkimusta erilaisilla menetelmillä. Kurssilla 

voidaan järjestää tapaamisia asiantuntijoiden kanssa tai vierailuja alan 

tutkimuslaitoksiin. 
  

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

6. Biologian kertauskurssi (BI6) 
 

Kurssi on suunnattu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata biologisia tietojaan ja 

taitojaan esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia ja biologisten alojen pääsykokeita varten. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● saa yhtenäisen käsityksen lukion aikana suoritetusta biologiasta 

● oppii yhdistämään eri kursseilla opitut asiat toimiviksi kokonaisuuksiksi 

● kertaa ja vahvistaa tietämystään biologian aiheista 

● ymmärtää evoluution merkityksen kaikissa biologisissa prosesseissa 

● osaa arvioida oman tietämyksensä tasoa 
 

Keskeiset sisällöt ja menetelmät 

● valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien sisällöt yhdistetään 

aihealueiksi, esimerkiksi solua kerratessa käydään läpi kaikkien kurssien 

soluun ja sen toimintoihin liittyvät asiat 

● kokonaisuuksia hahmotetaan itsenäisillä töillä ja yhteisillä ryhmätehtävillä  

● muodostettua tietoa jaetaan muille ryhmäläisille suullisesti ja sähköisesti 
 

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja osallistumiseen kurssin itsenäisiin 

sekä ryhmässä tehtäviin töihin. Kurssin päätteeksi osallistutaan 

preliminäärikokeeseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla 

opiskelijan toiveiden mukaan. 
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Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
Koulukohtaiset soveltavat kurssit tulee suorittaa hyväksytysti, jotta ne voidaan lukea 

osaksi lukion kurssimäärää. 
 

7. Biologian työkurssi (BI7) 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● oppii erilaisia tutkimustyötapoja 

● oppii käyttämään sujuvasti biologian tutkimusvälineitä 

● oppii dokumentoimaan töidensä tulokset monipuolisilla tavoilla 

● oppii tekemään johtopäätöksiä saamistaan tuloksista 

● saa rauhassa keskittyä oman työn tekemiseen ja suunnittella myös 

jatkotutkimuksia     
 

Keskeiset sisällöt 

Kurssin sisältö vaihtelee saatavilla olevien materiaalien, vuodenajan ja opiskelijoiden 

kiinnostuksen mukaan 

Kurssilla voidaan mm. 

● tutkia soluja, solukoita ja kudoksia mikroskopoimalla syvällisemmin ja     

yksityiskohtaisemmin 

● valmistaa mirkoskooppipreparaatteja eri tekniikoilla 

● tutkia aineiden kulkeutumista soluun ja solusta 

● tutkia entsyymejä ja niiden toimintaa erilaisista organismeista 

● tutkia kasvien väriaineita kromatografialla 

● tutkia fotosynteesiä ja soluhengitystä erilaisten koejärjestelyjen avulla 

● tutkia kukkien ja hedelmien rakennetta 

● preparoida niveljalkaisia, kastematoja ja jyrsijöitä 

● kasvattaa kasveja mikrolisäyksen avulla tai erilaisissa olosuhteissa 

● tutkia vesistöjen kemiallisia ominaisuuksia  

● tutkia vesistöjen planktoneliöitä mikroskopoimalla, piirtämällä tai valo- 

kuvaamalla sekä tunnistamalla lajeja 

● tehdä kromosomipreparaatteja esimerkiksi sipulin juuren kärjistä 

● kasvattaa ja tutkia banaanikärpäsen perinnöllisiä ominaisuuksia 

● tutkia eliöiden yksilönkehityksen vaiheita 
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Opiskelija voi myös tutkia kurssilla itse kerättyjä näytteitä jostain biologiaan liittyvästä 

kiinnostuksen kohteestaan.  

Kurssi voidaan suorittaa yhteistyönä kemian ja fysiikan työkurssien kanssa. 

Arviointi perustuu aktiivisuuteen töiden suorittamisessa, kirjallisiin työselostuksiin 

ja/tai tutkimuksiin. Kurssi voidaan arvioida numerolla tai suoritusmerkinnällä 

opiskelijan toiveiden mukaisesti. 
 

8. Biologian kenttäkurssi (BI8) 
 

Kurssiin voi kuulua retkiä viikonlopun aikana. Kurssi voi jakautua useamman jakson 

ajalle tai se voidaan suorittaa yhtenäisenä viikon aikana keväällä koulun päättymisen 

jälkeen tai syksyllä ennen koulun alkua. Kurssiin liittyvät retket ovat osin 

omakustanteisia.  
 

Opiskelija voi myös toteuttaa kurssilla oman tutkimuskohteensa tai aiheensa, johon 

voi yhdistää maastotöitä ja oman materiaalin keruun kesän aikana, esimerkiksi 

ympäristön muutosten tutkimus tai ekologinen tutkimus soveltuvat hyvin tähän. 
 

Lapin kesäkouluun osallistuvat opiskelijat suorittavat kurssin osana kesäkoulua. 
 

Arvioinnissa huomioidaan retkiraportit, havaintopäiväkirjat, osallistuminen 

suoritettuihin tehtäviin, kuten mittauksiin ja kasvien keruuseen sekä lajien 

havainnointiin. Kurssilla voi olla myös lajintuntemuskuulustelu. Kurssi arvioidaan 

suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan. 
 

9. Lajintuntemuskurssi (BI9) 
Opiskelija syventyy jonkin eliöryhmän lajintunnistukseen tarkemmin. Kurssi 

suoritetaan pääosin itsenäisesti. Opiskelija saa tarvittaessa ohjausta omaan 

opiskeluunsa sekä neuvoja lajintunnistuksen tietolähteisiin. Kurssilla voidaan 

järjestää muutama yhteinen opintoretki esimerkiksi kasvitieteelliseen puutarhaan, 

läheiseen kansallispuistoon, yliopiston tutkimusryhmän tiloihin tai muuhun 

kohteeseen, jossa voidaan syventää lajintuntemusta tai sen tutkimisen menetelmiä. 
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Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventyy jonkin eliöryhmän lajintunnistukseen tarkemmin 

● ymmärtää eliökunnan hierarkkisen luokittelun kokonaisuuden ja sisäistää 

tutkimansa lajiryhmän sijoittumisen siihen 

● oppii käyttämään lajintunnistuksen tietolähteitä 

● oppii tavan säilöä ja dokumentoida lajinäytteitä 
 

Keskeiset sisällöt 

● eliökokoelman laatiminen vapaavalintaisesta eliöryhmästä (esimerkiksi 

kasvit, sienet, hyönteiset, linnut) 

● lajien kerääminen tai valokuvaaminen itse luonnossa liikkumalla sekä 

lajien tunnistaminen ja luokittelu 

● näytteiden dokumentointi joko digitaalisesti tai niiden säilöminen 

perinteisin menetelmin 

● tiettyjen kasvien, eläinten, sienten ja jäkälien tunnistaminen 
 

Arviointi perustuu eliökokoelman laajuuteen, selkeyteen, siisteyteen ja oikeisiin 

määrityksiin. Lisäksi huomioidaan oma-aloitteisuus, aktiivisuus opintoretkillä ja 

monipuolinen lähteiden käyttö työn vaiheissa. Opiskelijan pysyminen sovitussa 

aikataulussa on myös osa arviointia. Kurssilla on lajintuntemustentti. Kurssi 

arvioidaan suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan. 
 

10. Makromolekyylit (BI10 / KE9) 
Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja se toteutetaan kokeellisen työskentelyn 

avulla. Sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutustuu bio-orgaanisiin makromolekyyleihin 

● ymmärtää biologian ja kemian yhteyden biokemiallisissa prosesseissa 

● tutustuu erilaisiin työtapoihin ja tutkimusmenetelmiin 

● oppii havainnoimaan, tekemään johtopäätöksiä ja raportoimaan 

● tutkimustuloksia sekä arvioimaan tulosten luotettavuutta 
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● pääsee mahdollisuuksien mukaan tutustumaan johonkin yliopiston tai 

● tutkimuslaitoksen laboratorioon ja/tai tutkijaan tai tutkimusryhmään 
 

Keskeiset sisällöt ja menetelmät 

● solu, ihminen ja biokemialliset prosessit 

● hiilihydraatit, proteiinit, nukleiinihapot, lipidit 

● ruoansulatusentsyymien toiminta ja testaaminen käytännössä 

● lääkkeet, biopolymeerit  ja muut makromolekyylit 

● DNA:n eristys ja elektroforeesimenetelmät 

● DNA:n merkkigeenien käyttö tunnistamisessa 

● vasta-aineet ja niiden muodostuminen 

● “tutkimuskitit” ja niiden käyttö biomolekyylien tunnistamisessa ja 

analysoinnissa 

● kromatografiset menetelmät 

● molekyylimallinnus 

 

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja osallistumiseen kurssilla. Kurssilla 

laaditaan myös arvioitavia raportteja ja esityksiä.  Kurssi arvioidaan 

suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan. 
 

11. Biologian erikoiskurssi (BI11) 
(Osittain  tai kokonaan itsenäisesti suoritettava kurssi) 

Kurssin aiheet vaihtelevat ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan    

 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventyy tarkemmin johonkin ajankohtaiseen biologian osa-alueeseen 

● laajentaa tietämystään biologiasta mahdollisia jatko-opintoja tai muuta 

kiinnostusta ajatellen 

● ilmaisee oppimiaan asioita monipuolisilla menetelmillä 
 

Sisällöt voivat olla esimerkiksi: 

● Syövän syntyä ja diagnostiikkaa sekä hoitokeinoja 

● Ihmisen perinnöllisiä sairauksia 
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● Solun rakennetta, toimintoja syventävästi ja tarkempaa mikroskopointia 

● Lääketieteellistä biologiaa 

● Itsenäisiä luontohavaintoja tai näytteitä ja niiden syvällistä dokumentointia 
 

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja osallistumiseen kurssilla. Kurssilla 

laaditaan myös arvioitavia raportteja ja esityksiä. Kurssi arvioidaan 

suoritusmerkinnällä tai numerolla opiskelijan toiveiden mukaan. 
 

Kurssisuorituksen voi saada myös itsenäisesti suoritetusta oman kiinnostuksen 

kohteen tutkimisesta, esimerkiksi luontohavainnoista tai laajan herbaarion 

keräämisestä, tutkielmasta sekä retkeilyharrastuksen päiväkirjasta tai blogista. 
 

12. Biologiaa verkossa  (BI12) 
 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssi liittyen biologian eri 

osa-alueisiin. Kurssin järjestäjä voi olla yliopisto tai muu oppilaitos, 

yksityiskouluverkko jne. Kurssin suorittamisesta ja opintoihin hyväksi lukemisesta 

sovitaan etukäteen biologian opettajan kanssa. 
 

 

Biologian opiskelu Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin 
matematiikkalukiossa ja kurssien suoritusjärjestys 

Biologian oppimisessa painotetaan kokeellisuutta ja omia havaintoja luonnossa ja 

luokassa. Käytännön kokeiden vaiheita ja tuloksia sekä omia 

mikroskooppipreparaatteja dokumentoidaan valokuvien ja sanallisten selitysten 

avulla kurssin oppimisalustalle. Omien töiden tuloksia tulkitaan ja analysoidaan sekä 

liitetään kurssin teoriatietoon. Laaja kurssivalikoima ja kokeellinen lähestymistapa 

motivoivat opiskelijaa sekä auttavat luonnontieteellisen ajattelutavan syntymisessä. 
 

Pakolliset kurssit (BI1 ja BI2) täytyy suorittaa ensin ja numerojärjestyksessä. Sen 

jälkeen kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Kertauskurssi (BI6) olisi 

hyvä suorittaa ennen ylioppilaskirjoituksia. Biologian työkurssille (BI 7) ja 

kenttäkurssille (BI8) voi osallistua heti BI1-kurssin jälkeen. 
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Kurssien itsenäinen suorittaminen 
Mikäli opiskelija osoittaa riittävää biologian osaamista ja harrastuneisuutta, hänen on 

mahdollista suorittaa biologian kursseja myös itsenäisesti. Tällöin opiskelija sopii 

erikseen opettajan kanssa kunkin kurssin itsenäiseen suorittamiseen vaaditut työt ja 

tehtävät sekä mahdollisen kurssikokeen. Itsenäisessä suorittamisessa noudatetaan 

opettajan kanssa sovittua suoritusaikataulua. Pakollisia biologian kursseja (BI1 ja 

BI2), koulukohtaista syventävää kurssia (BI6) ja soveltavia kursseja (BI7, BI8 ja 

BI10) ei kuitenkaan voi suorittaa itsenäisesti. BI9-kurssi suoritetaan osittain 

itsenäisesti. BI11-kurssista osa tai koko kurssi voi perustua itsenäiseen 

suorittamiseen. 
 

Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

Muualla suoritettuja opintoja tai muuten hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

biologian lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli 

opinnot tai muuten hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista olla hyväksytty 

numeroarvosana. 
 

4.8   Maantiede 

  

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä 

maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia 

ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Maantieteen 

opetus ohjaa opiskelijaa havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, 

muodostamaan perusteltuja näkemyksiä, ottamaan kantaa omassa ympäristössä, 

lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti 

luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Opetus harjaannuttaa opiskelijan 

osallistumis- ja vaikuttamistaitoja sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden 

rakentamisessa. 
  

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan 

vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 

monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat 

luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijalle 
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valmiuksia ympäristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun sekä tukee opiskelijan 

kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi kansalaiseksi. 
  

Nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat 

maantieteen opetuksen lähtökohta. Tutkiva lähestymistapa auttaa opiskelijaa 

syventämään maantieteellistä ajattelua sekä ymmärtämään arkiympäristössä, 

paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia. Geomedian 

monipuolinen käyttö tukee opiskelijaa maantieteellisen tiedon hankinnassa, 

analysoinnissa, tulkinnassa ja visuaalisessa esittämisessä. Geomedialla tarkoitetaan 

karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten lähteiden, 

median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja 

esitystapojen monipuolista käyttöä.  
 

Ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan 

rakentumista ja kriittistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään lähiympäristössä 

ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. Opetuksessa hyödynnetään myös 

koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä sekä verkkoympäristöjä. 
  
  

Opetuksen tavoitteet 
  

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää, mikä on ominaista maantieteelle tieteenalana 

● kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä hahmottaa maailmaa ja sen 

monimuotoisuutta 

● ymmärtää, tulkitsee, soveltaa ja arvioi maantieteellistä tietoa sekä 

hyödyntää monipuolisesti geomediaa tiedon hankinnassa, analysoinnissa 

ja esittämisessä 

● osaa havainnoida arkiympäristöjä sekä kuvata luonnon ja ihmistoiminnan 

alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita 

● osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtumia ja niihin 

vaikuttavia tekijöitä 
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● osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun 

ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia 

paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti 

● ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja osaa pohtia 

mahdollisia ratkaisuja eriarvoisuusongelmiin 

● ymmärtää, mitä ihmisoikeudet tarkoittavat, ja arvostaa kulttuurien 

moninaisuutta 

● tuntee aluesuunnittelun keinoja sekä osaa osallistua ja vaikuttaa oman 

lähiympäristönsä kehittämiseen 

● kiinnostuu maantieteellisestä tiedosta ja motivoituu seuraamaan 

ajankohtaisia tapahtumia eri puolilla maailmaa 

● osaa käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämässä 

● tietää, millaisissa ammateissa ja työtehtävissä maantieteellistä osaamista 

tarvitaan 

● toimii paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin kysymyksiin kantaaottavana ja 

kestävää kehitystä edistävänä aktiivisena maailmankansalaisena. 
  
  

Arviointi 
Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia 

tavoitteita ja sisältöjä painottaen. Jatkuva arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään 

omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat paitsi opiskelijan tiedot ja 

peruskäsitteiden hallinta myös maantieteellinen ajattelu- ja argumentointitaito sekä 

tiedonprosessointitaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, 

soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvioida, havainnollistaa ja esittää maantieteellistä 

tietoa erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maantieteessä ovat karttojen 

luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä muut geomediataidot, kuten 

paikkatiedon käyttö ja soveltaminen. 
  

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa 

myös suullisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen 

tutkielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut, 

yksin tai yhdessä toisten kanssa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös 
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opiskelijan osoittamat tiedot ja taidot koulussa toteutetussa osallistumis- ja 

vaikuttamisprojektissa sekä toimiminen erilaisten yhteistyökumppanien kanssa. 
  
  

Pakollinen kurssi 
  

1.  Maailma muutoksessa (GE1) 
  

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien 

tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa 

ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että 

ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa 

tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä 

sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, 

kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan 

maantieteeseen ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa 

● tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita maapallolla 

● ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät 

vaikuttavat niihin 

● osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta 

alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta 

● tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä tai niiden 

vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet ennakoida ja varautua 

riskeihin sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti 

● osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen 

vaikuttavia tekijöitä 

● ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon 

elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin 
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● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä 

koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa 

seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri 

medioissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

Maantiede tieteenalana 

● miten maantieteessä tarkastellaan ympäristöä ja maailmaa 

● opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot omasta lähiympäristöstä ja 

muuttuvasta maailmasta 

● maantieteelliset tutkimustaidot ja geomedia 

● miten maantiedettä hyödynnetään työelämässä ja arjessa 

● alueellisia riskejä, myönteistä kehitystä ja innovaatioita koskevat 

ajankohtaiset uutiset maapallon eri alueilla 

● maailman karttakuvan ja paikannimistön syventäminen 
  

Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja 

niihin varautuminen 

  
Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, 

niihin varautuminen ja sopeutuminen 

● ilmastonmuutos ja muut globaalit ympäristöriskit 

● resurssien viisas käyttö sekä kierto- ja biotalous 

● maapallon eri alueiden mahdollisuudet ja vahvuudet 
  

Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset 

● inhimillisen kehityksen globaalit ongelmat, hyvinvoinnin jakautuminen, 

eriarvoisuus, haavoittuvuus, nälkä ja pakolaisuus 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
2.  Sininen planeetta (GE2) 

  
Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja 

kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat 

luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla 

tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa 

hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää 

luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä 

● osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää 

luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen 

● ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä 

● ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla 

● ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, ja osaa tulkita 

kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä 

● ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja 

ihmisten arkielämässä. 
  
Keskeiset sisällöt 

Maantieteellinen ajattelu 

● luonnonmaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, 

analysointi, arviointi ja esittäminen 

● geomedia ja muut luonnonmaantieteen tietolähteet ja niiden käyttö sekä 

luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmät 
  

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 
  

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys 

● ilmakehän rakenne ja tuulet 

● sateet 
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● meriveden liikkeet 

● sää ja sen ennustaminen 

● ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 
  

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot 

● endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

● luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 

● arvokkaat luonnonmaisemat 
  

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä 

  
 3.  Yhteinen maailma (GE3) 
Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan 

alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja 

ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla 

tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa 

hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi 

perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä 

● osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä 

tietoa geomediaa hyväksi käyttäen 

● osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida 

luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta 

niihin 

● tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa 

ihmisoikeuksia 

● osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri 

alueilla 

● ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

kestävän kehityksen merkityksen maailman tulevaisuudelle 
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● ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja 

ihmisten arkielämässä. 
  

Keskeiset sisällöt 

Maantieteellinen ajattelu 

● ihmismaantieteellisten kysymysten asettaminen, tiedon hankinta, 

analysointi, arviointi ja esittäminen 

● ihmismaantieteen peruskäsitteet 

● geomedia ja muut ihmismaantieteen tietolähteet sekä tutkimusmenetelmät 

● miellekartat, paikkojen kokeminen ja alueellinen identiteetti 

Väestö ja asutus 

● väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen 

● kulttuurien moninaisuus ja ihmisoikeuksien toteutuminen 
  
Alkutuotanto ja ympäristö 

● kestävä maa-, kala- ja metsätalous 
  

Teollisuus ja energia 

● raaka-aineet, energialähteet, biotalous ja teollisuuden sijainti 
  

Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus 

● liikenne, matkailu, globaali talous ja informaatioteknologian kehitys 
  
Ihmistoiminnan alueellinen rakenne 

● maankäyttö, keskukset ja periferiat 

● kulttuurimaisemien tulkinta karttojen, kuvien ja muun geomedian avulla 
  

Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä 

  
  

4. Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4) 
Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja 

taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja 

vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva 
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suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja 

vaikuttamisessa. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geomediaa 

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 aluesuunnittelun 

lähtökohtana ja tuntee kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa oman 

ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen 

● 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 geomedian käyttö 

maantieteen tutkimuksissa 

● ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, 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 kehityksen sitoumukset 
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Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti 

● maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi 

käyttäen tai paikallisen, alueellisen tai globaalin tason osallistumis- ja 

vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden 

kanssa geomediaa hyväksi käyttäen 
  

Valtakunnallisten syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. 
 

 

Maantieteen koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

Maantieteen kertauskurssi (GE 5 ) 
Valmistaa opiskelijaa yo-kirjoituksiin. Ainakin kurssit Ge1-3 tulisi olla suoritettuna 

ennen kertauskurssia. 
 

Tavoitteet  

● opiskelija kertaa maantieteen perustaitoja ja -tietoja sekä syventää 

maantieteen kurssien aikana oppimiaan  menetelmiä. 

● opiskelijalle muodostaa kokonaiskuva lukion maantieteen kurssien 

sisällöistä, ja hän osaa yhdistää sisällöt toimiviksi maantieteellisiksi 

kokonaisuuksiksi.  
 

Keskeiset sisällöt   

● karttojen ja diagrammien laadinta ja tulkinta sekä geomedian käyttö  

● maapallon rakenne ja sen aiheuttamat riskit  

● maan ilmakehän liikkeet ja siitä johtuvat ilmasto- ja sääilmiöt sekä niistä 

aiheutuvat riskit  

● ilmaston muutoksen syyt ja seuraukset 

● luonnonvarojen hyödyntäminen maapallon eri alueilla ja siihen liittyvät 

riskit  

● kestävän kehityksen saavuttaminen 

● maan planetaarisuuteen liittyvät ilmiöt ja niiden ymmärtäminen  

maapallolla  

● maan rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot 
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● väestön kasvu ja kulttuurien törmäykset globalisoituvassa maailmassa  

● ravinnontuotanto ja ympäristö 

● teollinen tuotanto ja ympäristö 

● biotalous  

● paikkatietojärjestelmien käyttö alueellisessa tutkimuksessa   

● aluesuunnittelu ja maankäyttö sekä ympäristövaikutusten arviointi  

● globaali logistiikka 
 

 

 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan osallistumisaktiivisuuden, tehtyjen harjoitusten ja 

preliminäärikokeen perusteella.Kurssimerkinnän saa vain hyväksytysti suoritetusta 

kurssista. 
 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit  
 

Koulukohtainen soveltava kurssi on suoritettava hyväksytysti, jotta se luetaan 

kurssiksi lukion oppimäärään. 
 

Kehitysmaatietous (GE6) 
 

Kurssi voidaan suorittaa GE1-, GE2- ja GE3-kurssien jälkeen. 
 

Tavoitteet 

● opiskelija hahmottaa maailman asukkaiden eriarvoisuuden saatavilla 

olevien resurssien mukaan 

● oppii tuntemaan ns. kolmatta maailmaa ja kehittyvien valtioiden 

erilaisuutta 

● ymmärtää erilaisten kulttuurien vaikutuksen kehitysmahdollisuuksiin 

● tutustuu kehittyviä maita auttaviin yhteistyökumppaneihin 

● tietää, millaista apua kehittyvät maat saavat 

● saa lisää taitoja ja kokemusta geomedian käytöstä ja soveltamisesta 

● tutustuu konfliktinratkaisukeinoihin 
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Keskeiset sisällöt 
 

Kehittyvät valtiot 

● millaisia ovat kehittyvät valtiot ja miten niitä luokitellaan 

● millaisia ongelmia kehittyvillä valtioilla on ja miten ongelmia voitaisiin 

ratkaista ja vähentää 

●  

Kehitysapu ja kehitysyhteistyö 

● Suomen kehitysyhteistyökumppanit ja valtion antama apu 

● järjestöjen kuten SPR:n, Kepan ja Unicefin, antama apu 
 

Tehdään tutkimus omasta valtiosta ja sen erityispiirteistä sekä kehittymiseen 

vaikuttavista seikoista tulevaisuuden kannalta. Tutkimus tai muu työ voidaan 

toteuttaa yhdessä yhteiskunnallisten aineiden kanssa. Erilaisilla menetelmillä 

toteutetut työt esitellään muille. 
 

Arviointi 

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen, kurssitöihin osallistumiseen ja omiin ja 

ryhmissä tehtäviin pieniin tutkimuksiin, geomedian soveltamiseen sekä 

aineistopohjaiseen kokeeseen. Kurssista voi saada suoritusmerkinnän tai 

arvosanan. 
 

Terveysmaantiede (GE7 / TE5) 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● osaa kuvata ja analysoida ympäristön ja yhteiskunnallisten tekijöiden 

vaikutuksia terveyteen  

● saa kokonaiskuvan globaalien terveyserojen syistä ja seurauksista sekä 

merkityksestä 

● osaa selittää tärkeimpien tartuntatautien biologista taustaa ja leviämiseen 

vaikuttavia tekijöitä 
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Keskeiset sisällöt  

● tautitilanne teollisuusmaissa ja kehittyvissä maissa 

● epidemiat, endemiat, pandemiat 

● maapallon keskeisiä tartuntatauteja (esim. influenssa, malaria, Hiv) 

● tartuntatautien leviämisilmiöt (mallintaminen, ehkäisymahdollisuudet) 

● kulttuurien ja ympäristön vaikutus terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen 
 

Huomioitavaa 

● kurssilla sovelletaan terveystiedossa, maantieteessä ja biologiassa 

opittuja asioita 

● ennen kurssia opiskelijalla tulisi olla suoritettuna terveystiedosta TE1, 

maantieteestä GE1 ja biologiasta BI1 
 

Arviointi 

Kurssista voidaan antaa suoritusmerkintä tai numero. Aktiivisuus ja kurssin aikana 

tehdyt tuotokset ovat osa arviointia. 
 

 

Maantieteen kenttäkurssi (GE 8) 
 

Kurssi voidaan suorittaa GE2- kurssin jälkeen. 

(Kurssi on osaksi ohjattua ja osaksi itsenäistä opiskelua.) 
 

Kurssi voidaan suorittaa hajautettuna useampana maastoretkenä ja niiden 

raportointina tai osana pidempää koulun ulkopuolella pidettävää leirikoulua tai 

kesäkoulua. 
 

 

Kurssin sisällöt sekä tavoitteina on, että opiskelija 

● havainnoi maastoretkillä erilaisia geologisia muodostumia 

● oppii yhdistämään maastokartan tai digitaalisen kartan luonnossa 

havaitsemiinsa pinnanmuotoihin 

● analysoi maaston muodostumien syntyä ja ikää, kuten erilaisia 

suotyyppejä 
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● havaitsee endogeenisten ja eksogeenisten voimien aiheuttamat 

muutokset maastossa ja osaa tulkita niitä geomedian avulla 

● havainnoi jääkauden merkkejä maastosta ja kartoilta sekä ymmärtää 

niiden syntytavat 

● tunnistaa tavallisimpia kivilajeja maastossa 

● oppii sään mittaustapoja ja ennustamisesta 

● oppii raportoimaan selkeästi omista havainnoistaan 
 

Arviointi 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä tai arvosanalla aktiivisen työskentelyn, tehtyjen 

töiden ja raporttien pohjalta. 
 

 

Maailmankansalaisen kypsyyskoe (GE9) 
Kurssi voidaan suorittaa GE1-kurssin jälkeen. 

 (Itsenäisen opiskelun kurssi) 
 

Maailmankansalaisen kypsyyskoe on YK-liiton kansainvälisyyskasvatuksen 

opintokokonaisuus. 
 

Tavoitteet ja sisältö 

 

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen aikana tekijä tutustuu itseään kiinnostavaan 

kansainvälisyyteen liittyvään teemaan yksin, pareittain tai ryhmässä. Tekijä syventää 

tietämystään ja ymmärrystään valitusta aiheesta tutkimalla sitä eri näkökulmista. Hän 

oppii havaitsemaan yhteyksiä asioiden välillä sekä tunnistaa yksilön vastuun ja omat 

mahdollisuutensa vaikuttaa. 

Maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittaminen aktivoi monipuoliseen 

tiedonhankintaan, oman oppimisen arviointiin ja saadun tiedon jakamiseen. Työn 

tekeminen opettaa myös oman työskentelyn arviointia ja oppimisprosessin 

seurantaa. 

Maailmankansalaisen kypsyyskoe tehdään YK-liiton ohjeiden mukaisesti. 

Kypsyyskokeesta sovitaan koulun ohjaavan opettajan kanssa. 
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Asiasta saa lisätietoa seuraavasta: 

http://www.ykliitto.fi/koulutus-ja-oppimateriaalit/oppimateriaalit/maailmankansalaisen-

kypsyyskoe 

 

Arviointi 

Opiskelija tai opiskelijat esittelevät koulun ohjaavan opettajan avulla tuotokset toisille 

opiskelijoille. Maailmankansalaisen kypsyyskokeen hyväksyy ohjaava opettaja. 

Kurssista saa suoritusmerkinnän. 

YK-liitto antaa hyväksytystä työstä erillisen diplomin ohjaavan opettajan ilmoitettua 

työn valmistumisesta. 
 

 

 

 

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion maantieteen 

opetuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä geomediaa 

hyödyntäen. Opiskelijat tottuvat jakamaan tuotoksiaan muille oppimisalustojen 

avulla. Laaja kurssivalikoima ja moderni tutkimuksellinen lähestymistapa kehittävät 

opiskelijan maantieteellisen ajattelun taitoja. 
 

Kurssien itsenäinen suorittaminen 

 

Mikäli opiskelija osoittaa riittävää maantieteen osaamista ja harrastuneisuutta, hänen 

on mahdollista suorittaa maantieteen kursseja myös itsenäisesti. Tällöin opiskelija 

sopii erikseen opettajan kanssa kunkin kurssin itsenäiseen suorittamiseen vaaditut 

työt ja tehtävät sekä mahdollisen kurssikokeen. Itsenäisessä suorittamisessa 

noudatetaan opettajan kanssa sovittua suoritusaikataulua.  
 

Maantieteen pakollista GE1-kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Koulukohtaiset 

soveltavat kurssit vaativat läsnäoloa, ainoastaan Maailmankansalaisen 

kypsyyskokeen (GE8) voi suorittaa lähes kokonaan itsenäisesti. 
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Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 

Muualla suoritettuja opintoja tai muuten hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

maantieteen lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. 

Mikäli opinnot tai muuten hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista olla hyväksytty 

numeroarvosana. 
 

 

4.9   Fysiikka 
 
   
Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä 

maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa 

opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 

ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan 

opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa 

sovelletaan fysiikkaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden 

koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa fysiikan 

merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: fysiikkaa tarvitaan uusien 

teknologisten ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin 

turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan 

sekä ympäristöstä. 
  
Fysiikan opetuksen tuella opiskelijan käsitykset fysiikan käsitteistä rakentuvat, ja 

opiskelija ymmärtää niitä kvalitatiivisella ja kvantitatiivisella tasolla. Opiskelijoiden 

aikaisemmat kokemukset, uudet havainnot ja näkökulmat muokkautuvat 

opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutuksessa johdonmukaiseksi kokonaisuudeksi 

kohti fysiikan teorioiden mukaista käsitystä ympäröivästä todellisuudesta. Opetus 

ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen 

käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon luotettavuuden ja 

merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa 

mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. 
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Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus 

eri muodoissaan tukee käsitteiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen 

oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma 

kokeellinen työskentely kehittää työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä 

ajattelua sekä innostaa opiskelijoita fysiikan opiskeluun. Opiskelun edetessä 

tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten 

sisältöjen osalta. Kokeellisessa työskentelyssä toimitaan 

työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 
  
  

Opetuksen tavoitteet       
Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● saa ohjausta fysiikan osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden 

asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja fysiikan 

opiskelustrategioiden soveltamisessa 

● saa mahdollisuuksia perehtyä fysiikan soveltamiseen monipuolisissa 

tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

● osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää 

kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan 

lähtökohdiksi 

● osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden 

kanssa 

● osaa käsitellä, tulkita ja esittää tutkimusten tuloksia sekä arvioida niitä ja 

koko tutkimusprosessia 

● osaa muodostaa, tulkita ja arvioida erilaisia malleja sekä käyttää niitä 

ilmiöiden kuvaamiseen ja ennusteiden tekemiseen 

● osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti fysiikan 

tietojensa avulla 

● osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia fysiikalle ominaisilla tavoilla 

● jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja 

periaatteiden avulla 

● ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa 
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● osaa arvioida fysiikan ja teknologian merkitystä yksilön ja yhteiskunnan 

kannalta. 
  

  
Arviointi     
  
Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia 

tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu 

arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan fysiikan 

osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja 

opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. 

Fysiikan tietoja ja niiden soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin, kuten selittämällä, 

graafisesti mallintamalla ja matemaattisia malleja käyttämällä. Erilaisten tuotosten 

lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten kysymysten muodostamista, 

ongelmaratkaisuprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa 

otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn 

taidot. 
 
Fysiikan kurssit 1 - 8 sekä 12 arvioidaan arvosanoilla 4 - 10, muut soveltavat 

suoritusmerkinnällä. Muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja voidaan 

hyväksilukea, ei kuitenkaan hylättyjä (arvosana 4) kursseja. 

 

Itsenäinen suorittaminen 

 
Kurssien itsenäinen suorittaminen on mahdollista opettajan suostumuksella, mikäli 

edeltävät kurssit on suoritettu kiitettävällä arvosanalla. Kurssin itsenäisestä 

suorittamisesta on sovittava opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa etukäteen. 

Itsenäisen kurssin suoritus kirjataan vain, jos arvosana on hyväksytty. 
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Pakollinen kurssi 
  

1.  Fysiikka luonnontieteenä (FY1) 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja 

sen opiskelua kohtaan 

● ymmärtää, kuinka luonnontieteellinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan 

ja siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta 

● osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita 

● tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin 

peruskäsitteisiin ja jäsentää käsitystään luonnon perusrakenteista 

● osaa käyttää ja soveltaa liikeilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän 

ilmiöissä 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa opiskelun tukena. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 

● tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja 

syntyyn sekä aineen rakenteeseen 

● voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt 

● tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa 

● tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 
 

  
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
2.  Lämpö (FY2) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa lämpöilmiöiden käsitteitä jokapäiväisen elämän, 

ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin 

liittyviä ilmiöitä 
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● syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä 

● kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan 

päätöksentekoon. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa 

● lämpö ja lämpötila 

● kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine 

● kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja 

lämpöenergia 

● mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde 

● energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta 

● tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 
  
  
3.  Sähkö (FY3) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa sähköön liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, 

ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● harjaantuu matemaattisessa mallintamisessa ja suureyhtälöiden 

käyttämisessä 

● osaa tutkia kokeellisesti sähköön liittyviä ilmiöitä ja osaa tehdä sähköopin 

perusmittauksia 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusten tekemisessä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja 

yhteiskunnassa 

● sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki 

● yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait 

● sähköteho ja Joulen laki 
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● kondensaattori, diodi ja LED komponentteina 

● sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä 

● sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen 
  
4.  Voima ja liike (FY4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen 

elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa 

● osaa tutkia kokeellisesti voimaan ja liikkeeseen liittyviä ilmiöitä 

● harjaantuu graafisten esitysten käyttämisessä ja tuottamisessa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle 

● vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä 

suoraviivainen liike 

● Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus 

● etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen 

vastus 

● liikeyhtälö 

● momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa 

● liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset 

● liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki 

● mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet 
  
  
5.  Jaksollinen liike ja aallot (FY5) 
  
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä 

jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 
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● perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista 

värähtelyä ja ääntä 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 

● tasainen ympyräliike 

● gravitaatiovuorovaikutus 

● harmoninen voima ja värähdysliike 

● aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 

● aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat 

aallot 

● ääni aaltoliikeilmiönä 

● mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 
  
    
6.  Sähkömagnetismi (FY6) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä 

jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa 

● harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja 

analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia. 
  
Keskeiset sisällöt 

● fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa 

● magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä 

● varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä 

● sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki 

● generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran 

avulla 
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● sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, 

interferenssi ja diffraktio 

● tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen 
  
  
7.  Aine ja säteily (FY7) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa aineen ja säteilyn käsitteitä jokapäiväisen 

elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● syventää kokonaiskuvaa fysiikasta aineen ja maailmankaikkeuden 

rakennetta selittävänä tieteenä. 
                                                                     

Keskeiset sisällöt 

● näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen 

● energian kvantittuminen 

● sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit 

● aaltohiukkasdualismi 

● atomiytimen rakenne 

● ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan 

ekvivalenssi 

● radioaktiivisuus ja hajoamislaki 

● säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö 

● tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi 
  
Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 
8.  Kertaus (FY8) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kertaa valtakunnallisten kurssien 1 - 7 sisällöt ja opiskelee sen, mikä on 

unohtunut tai jäänyt oppimatta 
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● saa riittävät valmiudet ylioppilaskirjoituksiin ja eri alojen pääsykokeisiin 

osallistumiseen 
                                                                     

Keskeiset sisällöt 

● kuvaajien piirto ja muut graafiset menetelmät 

● liike ja voima 

● säilymislait 

● lämpöoppi 

● aaltoilmiöt 

● työ, teho, energia 

● sähkö, virtapiirit ja sähkömagnetismi 

● moderni fysiikka 
 

Kurssi arvostellaan arvosanoin 4 - 10. 
 

9.  Työkurssi (FY9) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu käyttämään mittalaitteita 

● tuntee tieteellisen tutkimuksen perusteet ja osaa toteuttaa niitä 

noudattavan mittauksen 

● syventää fysiikan tietojaan tutkimalla, mittaamalla ja kokeilemalla itse 
                                                                     

Keskeiset sisällöt 

● tietokoneavusteiset mittaukset 

● työselostuksen tekeminen 

● valtakunnallisten kurssien keskeisten sisältöjen kokeellinen tutkiminen 

● virhelähteiden huomiointi ja virheen käsittely 

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
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10.  Tähtitiede (Fy10) 
  
Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle kuva tähtitieteen ja astrofysiikan 

perusteista. 
   
Kurssin aiheita ovat mm. tähtitieteen historia, ajanlasku, kalenterit, havaintolaitteet ja 

kaukoputket, tähtitaivaaan erilaiset kohteet, spektrit, Maa, Kuu ja aurinkokunta, 

tähdet, galaksit ja muut avaruuden kohteet. Lisäksi tutustutaan maailmankaikkeuden 

kehitykseen, astrobiologiaan, kosmologiaan, avaruuden valloitukseen, raketteihin, 

Einsteinin teorioihin ja tähtitieteen havaintojen käsittelyyn. 
 

11.  Fysiikan laskut (Fy11) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittää laskutaitojaan kurssien 1 - 7 aihepiirien vaativien laskutehtävien 

parissa 

● harjaantuu vaativiin tehtäviin ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja silmällä 

pitäen 
                                                                     

Keskeiset sisällöt 

● matemaattisten valmiuksien harjaannuttaminen 

● kurssien 1 - 7 keskeisten sisältöjen syventäminen 

 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti muiden fysiikan kurssien rinnalla tekemällä vaadittu 

määrä syventäviä tehtäviä. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
 

12.  Mekaniikan mestarikurssi (Fy12) 
 
Kurssin tavoitteena on syventää opiskelijoiden ymmärrystä klassisesta mekaniikasta 

ja sen matemaattisesta pohjasta. Derivaattaa, integrointia ja differentiaaliyhtälöitä 

käyttäen tutustutaan esimerkiksi planeettaliikkeeseen, avaruushissin toimintaa, 

väliaineen vastukseen tai raketteihin; sisällöt voivat vaihdella vuodesta toiseen.  
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Esitietovaatimukset: fysiikan kurssi 4 ja pitkän matematiikan kurssi 9. 
  

13.  Tiedekoulu (Fy13) 
  
Kurssi voidaan myöntää koulun ulkopuoliseen tiedeopetukseen osallistumisesta, 

kuten 

● Hiukkasfysiikan kurssi CERNissä 

● Fysiikan kesäkoulu ulkomailla 

● Osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin tai muihin tapahtumiin 

 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

 

4.10   Kemia                            
  
Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen 

maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa 

ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, 

ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan 

opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa 

sovelletaan kemiaa monipuolisissa tilanteissa, mikä edistää myös opiskelijoiden 

koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa kemian 

merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien 

ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. 

Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta toiminnastaan sekä 

ympäristöstä. 
  

Kemian opetus tukee opiskelijoiden käsitteiden rakentumista sekä ilmiöiden 

ymmärtämistä siten, että niiden makroskooppinen, mikroskooppinen ja symbolinen 

taso muodostavat loogisen kokonaisuuden. Opiskelijoiden aikaisemmista 

kokemuksista ja havainnoista edetään ilmiöiden kuvaamiseen ja selittämiseen sekä 

aineen rakenteen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja 

matemaattisesti. Opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, 
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tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä tiedon 

luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään 

muun muassa mallintamisen välineenä, tutkimusten tekemisessä ja tuotosten 

laatimisessa. 
  

Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja ilmiöiden 

havainnointi ja tutkiminen. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsitteiden 

omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden 

luonteen hahmottamista. Opiskelijoiden oma kokeellinen työskentely kehittää 

työskentelyn ja yhteistyön taitoja, luovaa ja kriittistä ajattelua sekä innostaa 

opiskelijoita kemian opiskeluun. Opiskelun edetessä tutkimisen taidot kehittyvät sekä 

kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeellisessa 

työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön 

mukaisesti.  
  

 Opetuksen tavoitteet 
  
Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● saa ohjausta kemian osaamisensa tunnistamisessa, omien tavoitteiden 

asettamisessa, oppimishaasteiden kohtaamisessa ja kemian 

opiskelustrategioiden soveltamisessa 

● saa mahdollisuuksia perehtyä kemian soveltamiseen monipuolisissa 

tilanteissa, kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai 

tiedeyhteisöissä 

● osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää 

kysymyksiä edelleen tutkimusten, ongelmanratkaisun tai muun toiminnan 

lähtökohdiksi 

● osaa suunnitella ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia turvallisesti ja 

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 
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● osaa käyttää monipuolisia tietolähteitä ja arvioida niitä kriittisesti kemian 

tietojensa avulla 

● osaa ilmaista johtopäätöksiä ja näkökulmia kemialle ominaisilla tavoilla 

● jäsentää käsitystään jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja 

teknologian ilmiöistä kemian käsitteiden avulla 

● ymmärtää luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä 

tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa 

● osaa arvioida kemian ja siihen liittyvän teknologian merkitystä yksilön ja 

yhteiskunnan kannalta. 
  
  
 
Arviointi 

  
Arviointi kohdistuu kemian yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia 

tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu 

arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedostamaan kemian 

osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja 

opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. 

Kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja soveltamista voidaan osoittaa eri tavoin. 

Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten 

kysymysten muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon 

kokeellisen työskentelyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 
 
Pakollinen kurssi 

  
1.  Kemiaa kaikkialla (KE1) 

  
Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen 

opiskelua kohtaan 

● kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen 

keskusteluun 

● osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen 

elämän ja ympäristön ilmiöissä 
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● osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian 

ilmiöitä sekä ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat 

● osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen 

malleja, jaksollista järjestelmää ja tietolähteitä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä 

● atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään 

● alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia 

● aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten 

sidosten ja poolisuuden avulla 

● kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana 

● turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden 

ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

2.  Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE2)   
Kurssi on pakollinen matematiikkalukiossa 

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa orgaanisiin yhdisteisiin ja ainemäärään liittyviä 

käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian 

ilmiöissä 

● osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen orgaanisiin 

yhdisteisiin, ainemäärään ja pitoisuuteen liittyviä ilmiöitä 

● ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja 

siihen kytkeytyvän mallintamisen kautta 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 
  
Keskeiset sisällöt 

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

rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla 

● avaruusrakenne ja isomeria 

● orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla 

● ainemäärä ja pitoisuus 

● työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus 

● aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia 
 

 

3.  Reaktiot ja energia (KE3) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa reaktioihin liittyviä käsitteitä jokapäiväisen 

elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen reaktioihin liittyviä 

ilmiöitä 

● ymmärtää aineen ja energian häviämättömyyden merkityksen kemiassa. 
  
Keskeiset sisällöt  

● kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta 

● kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen 

● epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden 

sovelluksia 

● aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen 

laskennallinen käsittely 

● energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja 

Hessin laki 

● kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö  

● reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, 

tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen 
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4.  Materiaalit ja teknologia (KE4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa materiaaleihin ja teknologiaan liittyviä kemian 

käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön ja yhteiskunnan ilmiöissä 

● osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen materiaaleihin ja 

sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä 

● harjaantuu ilmaisemaan itseään kemialle ominaisilla tavoilla ja 

analysoimaan eri tietolähteiden argumentointia 

● osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa 

● metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari 

● atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden 

jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä 

● hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot 

● sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, 

kemiallinen pari ja elektrolyysi 

● kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen 

● tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu 

● yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa 
 

 

5.  Reaktiot ja tasapaino (KE5) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä 

jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

● osaa tutkia kokeellisesti ja malleja käyttäen reaktioihin ja kemialliseen 

tasapainoon liittyviä ilmiöitä 
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● osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja 

kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, selittämisessä ja ennusteiden 

tekemisessä. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

● kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä 

● homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan 

vaikuttaminen 

● happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset 

● tasapainoon liittyvät graafiset esitykset 

● homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely 

● tutkimustulosten ja -prosessin arviointi 
 

 

Koulukohtainen syventävä kurssi 
 
6. Kertauskurssi (KE6) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kertaa ja vahvistaa osaamistaan lukiokemian keskeisillä osa-alueilla 

● saa valmiuksia ylioppilaskirjoitusten kemian reaalikokeen suorittamiseen 

sekä jatko-opintoihin valmistautumiseen 
 

Keskeiset sisällöt 

● aineen rakenne ja kemiallinen sidos 

● orgaaniset yhdisteet sekä niiden rakenteet, nimet, ominaisuudet, reaktiot 

ja isomeria 

● kemiallinen reaktio ja siihen liittyvät energiamuutokset 

● stoikiometriset laskut ja laskutekniikan vahvistaminen 

● metallit, sähkökemia ja erilaiset sovellukset 

● kemiallinen tasapainotila, happo-emäs-tasapainot, puskuriliuokset ja pH 

sekä liukoisuustasapainot 

● kokeellisuus ja kemian tutkimusmenetelmät sekä materiaalikemia 
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Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 
7. Kemian työkurssi (KE7) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää työturvallisuuden laboratoriotyöskentelyssä 

● oppii käyttämään erilaisia työvälineitä ja laboratoriolaitteita 

● tutustuu erilaisiin kemian työtapoihin ja tutkimusmenetelmiin 

● oppii havainnoimaan, tekemään johtopäätöksiä ja raportoimaan 

tutkimustuloksia sekä arvioimaan tulosten luotettavuutta 

● pääsee mahdollisuuksien mukaan vierailemaan  johonkin yliopiston tai 

tutkimuslaitoksen laboratorioon  
 

Keskeiset sisällöt ja menetelmät 

● turvallinen laboratoriotyöskentely 

● arkielämän ja elinympäristön kemia 

● aineen erotusmenetelmät 

● orgaaninen synteesi 

● titraus  

● kemiallinen reaktio ja siihen vaikuttaminen 

● kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen analyysi 

● spektroskopia ja spektrofotometria 
 

Työkurssi voidaan suorittaa myös yhteistyössä biologian ja fysiikan 

työkurssien kanssa. 
 

8. Kemian verkkokurssi  (KE8) 
 

Opiskelijan on mahdollista suorittaa itsenäisesti verkkokurssi liittyen kemian eri osa-

alueisiin. Kurssin järjestäjä voi olla yliopisto tai muu oppilaitos, yksityiskouluverkko 

jne. Kurssin suorittamisesta ja opintoihin hyväksi lukemisesta sovitaan etukäteen 

kemian opettajan kanssa.  
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9. Makromolekyylit (KE9/BI10) 
 

Kurssi on kemiaa ja biologiaa soveltava ja se toteutetaan kokeellisen työskentelyn 

avulla. Sisältö voi vaihdella opiskelijoiden kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutustuu bio-orgaanisiin makromolekyyleihin 

● ymmärtää biologian ja kemian yhteyden biokemiallisissa prosesseissa 

● tutustuu erilaisiin työtapoihin ja tutkimusmenetelmiin 

● oppii havainnoimaan, tekemään johtopäätöksiä ja raportoimaan 

tutkimustuloksia sekä arvioimaan tulosten luotettavuutta 

● pääsee mahdollisuuksien mukaan tutustumaan johonkin yliopiston tai 

tutkimuslaitoksen laboratorioon ja/tai tutkijaan tai tutkimusryhmään 
 

Keskeiset sisällöt ja menetelmät 

● solu, ihminen ja biokemialliset prosessit 

● hiilihydraatit, proteiinit, nukleiinihapot, lipidit 

● ruoansulatusentsyymien toiminta ja testaaminen käytännössä 

● lääkkeet, biopolymeerit  ja muut makromolekyylit  

● DNA:n eristys ja elektroforeesimenetelmät 

● DNA:n merkkigeenien käyttö tunnistamisessa 

● vasta-aineet ja niiden muodostuminen 

● “tutkimuskitit” ja niiden käyttö biomolekyylien tunnistamisessa ja 

analysoinnissa 

● kromatografiset menetelmät 

● molekyylimallinnus 
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Kemian opiskelu Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin matematiikkalukiossa 
sekä kurssien suoritusjärjestys  

 
Kemian opetuksen lähtökohtana on elinympäristöön liittyvien aineiden ja niiden 

ominaisuuksien tutkiminen sekä aineen rakenteen ja reaktioiden mallintaminen sekä 

kemian merkkikielellä että matemaattisesti. Opiskelu tähtää ymmärtämään kemian ja 

sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa 

ja teknologiassa. Laaja kurssivalikoima, kokeellinen lähestymistapa ja monipuoliset 

työtavat motivoivat opiskeluun ja ohjaavat opiskelijoiden luonnontieteellisen 

ajattelutavan kehittymiseen.  
 

Kemian kurssit suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä. Työkurssille (KE7) 

ja muille soveltaville kursseille (KE8 ja KE9) voi kuitenkin osallistua, kun KE1- ja 

KE2-kurssit on suoritettu. Makromolekyylit-kurssi voidaan lukea joko kemian (KE9) 

tai biologian (BI10) soveltavaksi kurssiksi. 
 

Arviointi 

Arvioinnissa sovelletaan valtakunnallisia kemian arviointikriteerejä. 

KE1-KE6-kursseilla on numeroarvostelu.  KE7- ja KE9-kursseista annetaan 

suoritusmerkintä (S= suoritettu, H= hylätty). KE8-kurssi voidaan arvioida joko 

numeroarvostelulla tai suoritusmerkinnällä. 
 

Kurssien itsenäinen suorittaminen 

 
Mikäli opiskelija osoittaa riittävää kemian osaamista ja harrastuneisuutta,                     

voi suorittaa kemian kursseja myös itsenäisesti. Tällöin opiskelija sopii erikseen 

opettajan kanssa kunkin kurssin itsenäiseen suorittamiseen vaaditut työt ja tehtävät 

sekä mahdollisen kurssikokeen. 
 

Pakollista kemian kurssia KE1 eikä soveltavia kursseja KE7 ja KE9 voi kuitenkaan 

suorittaa itsenäisesti. 
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Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 

 

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

kemian lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli 

opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista olla hyväksytty 

numeroarvosana. 

 

4.11   Filosofia 
  

Filosofinen ajattelu tarkastelee koko todellisuutta ja eri tapoja hahmottaa sitä. Sen 

kysymyksenasettelujen tunteminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa 

ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Filosofisen ajattelun 

opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. 

Kyseenalaistavan ja perusteita etsivän luonteensa ansiosta filosofia auttaa 

hahmottamaan ja jäsentämään nykypäivän jatkuvasti kasvavaa informaatiotulvaa. 

Tällä tavoin filosofian opiskelu edistää opiskelijoiden yleisiä oppimisen ja ajattelun 

valmiuksia. 
  

Filosofiassa opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, normeja ja 

merkityksiä koskevia kysymyksiä. Tämä edistää opiskelijan kykyä eettiseen 

pohdintaan ja sen ymmärtämiseen, mitä merkitystä erilaisilla tiedoilla ja taidoilla on 

yksilölle ja yhteiskunnalle. Filosofian opiskelu opettaa hahmottamaan laajoja 

käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä. Se auttaa näkemään, miten eri 

tieteenalojen ja ajatteluperinteiden käsitykset rakentuvat ja eroavat toisistaan. 
  

Filosofian opiskelu kehittää arvostelukykyä sekä edistää luovan ja itsenäisen 

ajattelun kehitystä. Filosofiassa tuetaan opiskelijoiden perusteltujen yksilöllisten 

näkemysten muodostamista ja kykyä osallistua järkiperäiseen keskusteluun. Kun 

opiskelijat paneutuvat filosofisiin kysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, 

he oppivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla 

kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten 
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pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin ajattelutaitoihinsa 

ja yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu 

tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja 

yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi. 
  

Opetuksen tavoitteet 
  

Filosofian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia 

ratkaisuja filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin kysymyksiin sovellettuina 

● osaa käsitteellisesti eritellä, jäsentää ja arvioida informaatiota, erityisesti 

erilaisia väitteitä, niiden merkityksiä ja perusteluja 

● hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja oppii sitä kautta 

luottamaan omaan ajatteluunsa sekä arvioimaan sitä kriittisesti ja 

pohtimaan sen rajoja eri tieteenaloilla ja arkielämässä 

● oppii pohtimaan ja jäsentämään käsitteellisesti laajoja kokonaisuuksia 

sekä ajattelemaan ja toimimaan arvostelukykyisesti niin eettisissä 

kysymyksissä kuin muillakin elämänalueilla myös informaation ollessa 

epävarmaa ja ristiriitaista. 
 

Arviointi 
  

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan 

sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja 

problematisoida informaatiota, hahmottaa ja täsmentää sen käsitteellistä rakennetta 

sekä esittää asiasta perusteltu arvostelma.  
 

Arvioinnin tulee tukea ja kehittää opiskelijan taitoa arvioida omaa ajatteluaan ja 

rohkaista opiskelijoita oman opiskelunsa suunnitteluun ja kehittämiseen. Kurssien 

arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja filosofian yleisten tavoitteiden 

saavuttamista arvioidaan kurssikohtaisten tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen 

kautta. 
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Pakolliset kurssit 
  

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä 

tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin 

● oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja 

vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä 

hahmottamaan esitettyjen perustelujen rakennetta ja arvioimaan niiden 

pätevyyttä 

● tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian 

työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja 

määrittelemistä sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä 

● perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin 

käsitteellisiin erotteluihin 

● tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida 

kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain 

lukion oppiaineissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne 

filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna 

● johdonmukaisen argumentaation ja pätevän päättelyn perusteet ja niiden 

harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti 

● keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja -erotteluja: henki ja aine, vapaus 

ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen, objektiivinen ja 

subjektiivinen 

● tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja 

pseudotieteen ero 

● tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä 

muodostetaan, koetellaan ja perustellaan joissain lukion oppiaineissa 
 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä korvata muulla kurssilla. 
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2.  Etiikka (FI2) 
  
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin 

sekä ympäristöfilosofian perusteisiin 

● hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin 

väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta 

● osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan 

filosofisen käsitteistön avulla 

● osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia 

käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota 

● osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään 

omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein. 
  
Keskeiset sisällöt   

● moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, 

sopimus-, oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet 

● moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin 

perustuviin järjestelmiin, moraalinen relativismi 

● filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä 

hyvästä elämäntavasta 

● etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 

● eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä 
 

 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä korvata muulla kurssilla. 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
3.  Yhteiskuntafilosofia (FI3) 
  
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä 

perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon 

● oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja 

poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten 

ratkaisujensa perustelemiseen 

● oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa 

yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa 

● oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen 

rakentumista, perustelemista ja oikeutusta 

● osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. 
  
Keskeiset sisällöt 

● yhteiskuntajärjestyksen ja yhteiskunnallisten instituutioiden olemassaolo 

ja oikeuttaminen: yksilö- ja yhteisökeskeiset teoriat yhteiskunnasta, 

yhteiskuntasopimusteoriat 

● oikeudenmukaisuuden eri muodot, niiden perusteleminen ja soveltaminen 

● vallan käsite ja muodot, vallan oikeuttaminen, demokratian muodot ja 

kilpailijat, anarkismi 

● työnjako, talous ja hyvinvointi, talouden toimintaperiaatteiden ja 

omistamisen oikeuttaminen 

● poliittiset ihanteet ja niiden toteuttaminen: vapaus, tasa-arvo ja 

solidaarisuus; konservatismi, liberalismi ja sosialismi; kansallisvaltiot ja 

globaali näkökulma 

● yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: 

oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yhteiskuntajärjestyksen luhistuminen  

● sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot 

yhteiskuntafilosofisina ongelmina 
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● ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen 

rakentuminen, informaatioteknologia, kulttuurien kohtaaminen, kestävän 

tulevaisuuden rakentaminen 
 

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei  kuitenkaan itsenäisenä suorituksena 

voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). Hylätty arvosana ei myöskään siirry 

toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
 

   
  
4.  Tieto, tiede ja todellisuus (FI4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

● osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, 
tiedosta ja tieteestä 

● osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen 
luonnetta 

● osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien 
suhdetta todellisuuteen 

● oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain 
lukion oppiaineissa. 

  
Keskeiset sisällöt 

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

● 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, tieteellinen päättely; ilmiön, 

tutkimusaineiston, mallin ja teorian käsitteet sekä niiden keskinäinen 
suhde 

● selittäminen ja tieto luonnon- ja ihmistieteissä sekä formaaleissa tieteissä: 
tietäminen ja ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta 
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Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei  kuitenkaan itsenäisenä suorituksena 
voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). Hylätty arvosana ei myöskään siirry 
toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
 
 
5.  Filosofian soveltava muualla suoritettava kurssi (FI5) 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu ja aktiivisesti osallistuu filosofian 
alaan kuuluvien kysymysten pohdintaan jollakin/joillakin koulun ulkopuolisilla 
keskustelufoorumeilla. 
 
Keskeiset sisällöt 

●  osallistuminen  johonkin tai joihinkin filosofiaa, tiedettä, yhteiskunnan ja 
yksilön eettistä hyvää käsittelevään tapahtumaan tai seminaariin, joka 
toteutuu koulun ulkopuolella 

● osallistumisen osoittaminen riittävällä kirjallisella näytöllä 
 

            Kurssin voi suorittaa esimerkiksi Nuorten filosofiapäivien (NUFIT), Tieteen päivien, 
Platonin Akatemian  tai muun vastaavan tapahtuman yhteydessä. 
 

4.12 Psykologia 
 
Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia 

havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia 

tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti 

tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot 

tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja 

psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä.  
 

Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle 

mahdollisuuden kehittää omaa kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään 

monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia. 
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Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja 

omakohtaiseen soveltamiseen. Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen 

tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin kysymyksiin sekä 

ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä 

vuorovaikutusta ja vastavuoroista riippuvuutta. 
 
Psykologian opetus on luonteeltaan tutkimusperustaista. Tässä tarkoituksessa 

opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen 

menetelmiä painottaen ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä 

aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään 

ihmisen jokapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto 

lähelle opiskelijaa. 
 
Opetuksen tavoitteet 
 
Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, 

joka perustuu psyykkisten, biologisten, sosiaalisten ja kulttuuristen 

tekijöiden vuorovaikutukseen 

● hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja 

tiedonhankintakeinoja sekä tuntee psykologian tutkimustuloksia ja pystyy 

niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon ja tutkimusmenetelmien 

mahdollisuuksia ja rajoituksia 

● ymmärtää psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä ja osaa soveltaa tietojaan myös psykologisten tutkimusten 

arviointiin 

● ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan 

arkielämään, elämäntilanteidensa ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, 

oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opiskeluunsa 

sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa 

kehittämiseen 

● osaa hankkia psykologista tietoa eri tietolähteistä ja kykenee arvioimaan 

tiedon luotettavuutta ja pätevyyttä 

● osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittävien aiheiden ja 

ilmiöiden erittelyyn 
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● osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja 

kestävän kehityksen edistämiseen. 
 

Arviointi 
 
Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että 

kykyyn soveltaa psykologista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa 

painotetaan tiedon muokkaamistaitoa ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten 

tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa monipuolisilla tavoilla, että hän on 

ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa 

tietoa. 
 
Pakollinen kurssi 
 
1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS1) 
 
Tavoitteet 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden 

merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä 

● tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja 

kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa 

ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla 

● perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa 

pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta 

● osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin 

liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida ja arvioida tiedon 

tutkimusperusteita 

● ymmärtää psykologisen tiedon perustuvan tutkimukseen ja tunnistaa 

tieteellisen ajattelun peruspiirteitä. 
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Keskeiset sisällöt 
 

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

●  ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto 

hermoston toiminnasta 

● perustietoa tunteista ja motivaatiosta 

● kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa 

● sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

● perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta 

● esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä 
 

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, 

riippuvuudet, syömiskäyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, onnellisuus tai 

rakkaus 

 

Opiskelu ja oppiminen psykologian näkökulmista 

● oppimisen biologinen, kognitiivinen ja sosiokulttuurinen perusta 

● tehokkaat opiskelumenetelmät 

● motivaatio ja oppiminen 
 

Psykologisen tiedon muodostuminen 

● psykologian tutkimuskohteet 

● arkitiedon ja tieteellisen tiedon ero 

● esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
 

2. Kehittyvä ihminen (PS2) 
 

Tavoitteet 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita 
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● osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden 

vuorovaikutusta 

● perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä 

vuorovaikutusta sekä osaa selittää kehityksen jatkuvuutta yksilön 

elämänkaaren aikana 

● perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään 

teoria- ja tutkimustietoon 

● tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden 

yksilön psyykkiseen kehitykseen 

● osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden 

ihmisten ymmärtämiseen. 
 

Keskeiset sisällöt 

 

Kehityksen tutkiminen 

 

Kehityksen osa-alueet ja niihin vaikuttavat tekijät lapsuudessa ja nuoruudessa 

● fyysis-motorinen kehitys 

● kognitiivinen kehitys 

● emotionaalinen kehitys 

● psykososiaalinen kehitys 

● minuuden ja minäkäsityksen kehitys 
 

Nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset haasteet 

● ajattelun kehitys 

● identiteetin kehitys: henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen 

identiteetti 

● sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuuden kehittyminen 

● toiminnanohjauksen kehitys ja sen hermostollinen tausta 
 

Kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana 

● elämänkaaren käsite 

● kehitykseen vaikuttavien tekijöiden vuorovaikutus 

● jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria 



199 
 

 

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 (PS3) 
 

Tavoitteet 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa 

soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen 

● perehtyy kognitiivisiin perustoimintoihin eli havaitsemiseen, 

tarkkaavaisuuteen ja muistiin sekä yhteen korkeamman kognitiivisen 

toiminnan ilmiöön, kuten päätöksenteko, ongelmanratkaisu, asiantuntijuus 

tai kielelliset toiminnot 

● perehtyy kognitiivisten toimintojen tutkimukseen ja pystyy arvioimaan sitä 

● ymmärtää kognitiivisen toiminnan hermostollista perustaa ja yhteyksiä 

psyykkisiin toimintoihin. 
 

Keskeiset sisällöt 
 

● kognitiivisen toiminnan periaatteita, kuten sisäiset mallit ja havaintokehä 

● kognitiivisten toimintojen neuropsykologinen perusta 

● kognitiivisen psykologian ja aivotutkimuksen tutkimusmenetelmiä 

● havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti kognitiivisina perustoimintoina 

sekä niiden biologinen perusta 

● jonkin valinnaisen korkeampitasoisen kognitiivisen toiminnon 

tarkasteleminen, 

           esimerkiksi kieli, ongelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus 
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4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS4) 
 

Tavoitteet 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutustuu tunteita ja mielenterveyttä koskevaan tutkimukseen ja ymmärtää, 

miten näitä aiheita voidaan tutkia, ja osaa arvioida tutkimuksia kriittisesti 

● osaa kuvata, miten emootiot syntyvät biologisten ja kognitiivisten 

tekijöiden vuorovaikutuksessa, ja pohtia niiden kulttuurisidonnaisuutta 

● osaa eritellä tunteiden merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille 

● tuntee psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja psyykkisen 

tasapainon 

          ylläpitämisen keinoja  

● osaa tarkastella omaa psyykkistä hyvinvointiaan psykologisen tiedon 

valossa ja saa perusteita tehdä omaa hyvinvointiaan tukevia ratkaisuja 

● ymmärtää mielenterveyteen vaikuttavia psykologisia, biologisia, 

sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä 

● tunnistaa yleisimmät mielenterveyden häiriöt ja ongelmat sekä ymmärtää 

mielenterveyden ja sen ongelmien määrittelyn haasteellisuuden 

● syventyy vähintään yhden mielenterveyden häiriön syihin, oireisiin ja 

hoitoon. 
 

Keskeiset sisällöt 
 

● tunteiden muodostuminen ja vähintään yhden tunteen biologinen perusta 

● tunteet psykologisen tutkimuksen kohteena 

● tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus 

● tunteiden merkitys itseymmärryksen välineenä 

● psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen 

● uni ja nukkuminen hyvinvoinnin osatekijöinä 

● stressi, kriisit ja niistä selviytymisen keinot 

● keskeiset mielenterveyden ongelmat ja niiden hoito 

● mielenterveyden ongelmien syntyä selittäviä tekijöitä 

● sosiaalisen ympäristön merkitys yksilön hyvinvoinnille 
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5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5) 
 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden 

● tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten 

temperamentti,persoonallisuuden piirteet, älykkyys, lahjakkuus ja 

tulkintatyylit 

● tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa 

● tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen 

● syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten 

erojen ja persoonallisuuspsykologian tutkimuksen osalta 

● osaa tarkastella yksilön toimintaa persoonallisuuden, tilannetekijöiden ja 

kulttuurin vuorovaikutuksen tuloksena 

● osaa soveltaa persoonallisuuspsykologista ja sosiaalipsykologista tietoa 

erilaisuuden ymmärtämiseen. 
 

Keskeiset sisällöt 
 

● persoonallisuuden määrittely 

● persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus 

● vähintään kaksi persoonallisuusteoriaa, persoonallisuuden selittämisen 

mallia tai näkökulmaa, kuten sosiokognitiivinen, psykodynaaminen tai 

humanistinen psykologia, temperamenttiteoria tai piirreteoria 

● yksilöllisten erojen tutkiminen 

● tilannetekijöiden ja ryhmäilmiöiden vaikutus yksilön toimintaan yhteisöissä 

ja sosiaalisissa verkostoissa 

● kulttuurin vaikutus persoonallisuuteen, vuorovaikutukseen ja 

yhteisölliseen toimintaan 
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Koulukohtaiset syventävät  kurssit 
 

6. Sosiaalipsykologian kurssi (PS6) 
  
Tavoitteet 
  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää, että ihmisen kokemus todellisuudesta rakentuu sosiaalisesti ja 

että kielellä on erityinen merkitys todellisuuden rakentajana, ajattelun ja 

oppimisen välineenä. Erityisesti kielen merkitys ihmisen ajattelun 

kehittymisessä liittää sosiaalipsykologian PS3-kurssiin (aivojen kielialueet 

ja kielellisten ärsykkeiden käsittely aivoissa) sekä PS4- kurssiin (taitava 

ajattelu ja asiantuntijuus). 

●  oppii näkemään sosialisaation vastavuoroisena prosessina, jossa 

yksilöstä tulee yhteisön jäsen ja  jossa ympäröivä todellisuus muokkaa 

yksilöä ja yksilö yhteisönsä aktiivisena jäsenenä vastavuoroisesti 

muokkaa fyysistä ja sosiaalista todellisuutta ympärillään  

● perehtyy erilaisten sosiaalisten ympäristöjen vaikutukseen yksilön 

ajatteluun ja käyttäytymiseen ja niihin mekanismeihin, joiden kautta tämä 

vaikutus realisoituu 

● saa välineitä tehdä sosiaalisen kognition pitkälti tiedostamatonta 

vaikutusta ymmärrettäväksi ja näkyväksi ja samalla pohtii mm. normien, 

asenteiden, ennakkoluulojen, stereotypioiden ja skeemojen oppimista, 

muuttumista ja vaikutuksia omaan ja muiden ajatteluun ja käyttäytymiseen  

● tutustuu sosiaalipsykologian keskeisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin sekä 

osaa soveltaa tuloksia arkielämän toiminnassa kohtaamiinsa tilanteisiin 
  
Keskeiset sisällöt 
  
Sosialisaatioprosessin tutkiminen 

● sosialisaatioympäristöt: perhe, ystävät, instituutiot kuten koulu sekä 

media, erityisesti some 

● sosialisaatioprosessit 

● identiteetin rakentuminen 
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Sosiaalinen kognitio 

● skeemat 

● stereotypiat 

● attribuutiot ja niiden merkitys motivaatiolle ja yleensä käyttäytymiselle 

● asenteet ja niiden muuttuminen, asennetutkimus 

● ennakkoluulot 
  
Vuorovaikutus ja tunteet 

● mukautuvuus, myöntyvyys ja tottelevaisuus sekä Milgramin ja Zimbardon 

kuuluisat tutkimukset 

● aggressio ja aggressiivista käyttäytymistä selittäviä tekijöitä 

● auttamiskäyttäytyminen ja tilannetekijöiden rooli 

● attraktio, ystävyys- ja rakkaussuhteet 
  
Ryhmän jäsenyys 

● kilpailu ja yhteistyö 

● ryhmän vaikutus yksilön suoritukseen sekä Tripletin kuuluisa tutkimus 

vuodelta 1898 

● ryhmäajattelu ja sen riskit 

● sisäryhmät ja ulkoryhmät, ryhmien väliset suhteet ja vihamielisyys 

● kulttuuri ja identiteetti 

● monikulttuurisuus  
 

Sosiologinen tutkimus 

  
  
7. Psykologian sovellusalueet ja kertauskurssi (PS7) 
  
Tavoitteet 
  
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

  
● tutustuu ylioppilaskirjoitusten käytäntöön ja aiempien psykologian 

ylioppilaskirjoitusten tehtäviin 
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● osaa soveltaa oppimista koskevien tutkimusten tuloksia omaan 

opiskeluunsa ja valmistautumiseensa ylioppilaskirjoituksia varten 

●  palauttaa mieleensä itsenäisten tehtävien ja monipuolisten esimerkkien 

avulla muiden psykologian kurssien keskeisiä asioita ja soveltaa aiemmin 

oppimaansa erilaisia avoimia tehtäviä tekemällä ja niistä yhteisesti 

keskustelemalla. Erityisesti pyritään soveltamaan psykologista tietoa 

opiskelijoille läheisiin ja ajankohtaisiin ilmiöihin. 
  

Keskeiset sisällöt 
  

● valmistautuminen ylioppilaskirjoituksiin  

● psykologian tutkimusmenetelmät ja tilastojen ja taulukoiden lukeminen 

● keskeisten psykologiaan kuuluvien oppisisältöjen ja käsitteiden 

kertaaminen mm. psykososiaalinen kehitys lapsuudesta vanhuuteen, 

ajattelun kehitys ja kiintymyssuhde; aivojen toiminta, hermoston rakenne 

ja välittäjäaineiden tehtävät, kognitiiviset toiminnot, emootiot ja niiden 

synty, älykkyys, temperamentti ja persoonallisuus, erilaiset 

persoonallisuusteoriat, mielenterveys, mielenterveyden hoito, minän 

puolustuskeinot, sosiaalipsykologia  

4.13   Historia 
Historian opetus vahvistaa opiskelijan yleissivistystä ja edellytyksiä ymmärtää oman 
aikansa maailmaa sekä sen muutosprosesseja. Se antaa välineitä nykyisyyden 
ymmärtämiseen ja avaa näkökulmia tulevaisuuden kehityksen pohtimiseen. 
Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, 
kansallista, eurooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua 
aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi yhteiskunnan jäseneksi. 
 
Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenalana. Huomiota kiinnitetään 
historiallisen tiedon rakentumisen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden kriittiseen 
arviointiin sekä ilmiöiden moniperspektiiviseen selittämiseen. Historian opiskelu 
kehittää kykyä hankkia tietoa, erottaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja käsitellä 
laajoja tietokokonaisuuksia. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden väliset riippuvuussuhteet sekä historian tiedon 
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tulkinnallisuus ja sen käyttö yhteiskunnassa. Historian keskeisiä käsitteitä ovat aika, 
muutos, jatkuvuus, syy- ja seuraussuhteet sekä historiallinen empatia. 
Historian opetuksessa tarkastellaan nykyisyyteen johtanutta kehitystä, ihmisen ja 
ympäristön välistä suhdetta sekä kulttuurin, vallankäytön ja talouden vuorovaikutusta. 
Perehdytään yksilön merkitykseen ja mahdollisuuksiin toimijana sekä pohditaan 
yksilöiden ja väestöryhmien toiminnan taustatekijöitä ja motiiveja historiallisissa 
konteksteissaan. Opetuksessa korostetaan ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden merkitystä sekä demokratian ja kansainvälisen yhteistyön 
mahdollisuuksia oman aikamme ja tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. 
Suomen historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten. 
 
Opetuksen tavoitteet 
Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

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

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

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

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

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

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

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

● osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tulevaisuuden 
kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja taloudellisten haasteiden arvioimiseen 
ja nähdä niihin liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja. 
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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 olennaista ja 
epäolennaista tietoa, hallita aikasuhteita ja syy-yhteyksiä sekä arvioida historian 
ilmiöitä ja historian tiedon käyttöä kriittisesti. 
 
Kurssin arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön sekä 
opiskelijan kykyyn soveltaa opittua käytännössä, 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 (HI1) 

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta 
eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on 
nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin 
tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden 
keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta 
nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston 
hyödyntämistä. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

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

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

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

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

vaikutukset 
● 2000-luvun verkottuva maailma 

                   
2. Kansainväliset suhteet (HI2) 
Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden 
muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä 
politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä 
teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden 
tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään 
tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään 
kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät 
teoreettiset selitysmallit 
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● 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 tulevaisuuteen 

● osaa analysoida kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä 
vastakkainasettelujen syitä ja vaikutuksia 

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

 
Keskeiset sisällöt 
Kansainvälisen politiikan perusteet 

● historian käyttö politiikan välineenä 
Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika 

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

● ensimmäisen maailmansodan seuraukset 
● demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa 
● ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat 
● toinen maailmansota seurauksineen 

Jakautunut maailma 

● kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset 
muodot 

● dekolonisaation merkitys ja vaikutukset 
● kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset 

Keskinäisriippuvuuksien maailma 

● Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen monet muodot 
● maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet 
● YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat 

 
3. Itsenäisen Suomen historia (HI3) 
 
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja 
ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä 
tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman 
kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta 
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kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. 
Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja 
historian tiedon käyttöön. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan muotoutumisen 
kehityskulkuja sekä osaa pohtia tulevaisuuden mahdollisuuksia 

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

● osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja 
maailmanpoliittiseen taustaan 

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

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

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

Keskeiset sisällöt 
Miten Suomesta tuli Suomi? 

● Ruotsin ajan perintö ja autonomian merkitys sekä 1860-luvun murroskausi 
● kulttuuriset, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset muutokset 1800- ja 1900-

lukujen taitteessa 
Suomen itsenäistymisprosessi ja itsenäisyyden alkuvuodet 

● itsenäistyminen kansainvälisessä kontekstissa 
● sisällissodan syyt ja seuraukset sekä eheyttämisen aika 

Suomi kansainvälisissä konflikteissa 

● turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot ennen toista maailmansotaa 
● Suomi toisessa maailmansodassa 
● Suomen sisäpolitiikka ja asema kansainvälisessä politiikassa kylmän 

sodan aikana ja sen jälkeen 
Kohti nykyistä Suomea 

● yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 
● kulttuuri, tiede ja osaaminen 
● kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi 
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Pakollisia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. 
 
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI4) 
Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien 
kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista 
nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman 
aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, 
yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä. 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee Euroopan keskeisen kulttuuriperinnön ja ymmärtää Euroopan 
kulttuuriin vaikuttaneita tekijöitä 

● osaa eritellä tieteen saavutusten merkitystä ja eri aikakausien 
maailmankuvia 

● osaa arvioida erilaisten aatteiden kehitystä sekä niiden vaikutuksia 
ympäröivään maailmaan 

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

● osaa tarkastella eurooppalaista kulttuuria osana kulttuurin globalisaatiota. 
 
Keskeiset sisällöt 
Antiikin kulttuuripiiri 

● kulttuurit ja elämäntavat 
● tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty 

Keskiajan kulttuuri 
● keskiaikainen maailmankuva 
● uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus 

Uuden ajan murros 

● renessanssi ja tiedon vallankumous 
● reformaation merkitys 
● itsevaltiuden ajan kulttuuri 

Valistuksen aikakausi 
● luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys 
● valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset 
● ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen 
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Aatteiden ja teollistumisen aika 

● keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 
● tiede uskonnon haastajana 
● porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset 

Monimuotoinen nykyaika 

● massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen 
● kulttuurin globalisoituminen 
● sukupuoliroolien murros 
● tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

 
5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI5) 
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian 
ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi 
yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten 
elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään 
erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee suomalaista kulttuuriperintöä 
● hahmottaa Suomen historialliset kehityslinjat ja niiden yhteydet Itämeren 

alueeseen 
● kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa 

historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta 
● tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen 
● osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin. 

 
Keskeiset sisällöt 
Suomen alue ennen ristiretkiä 

● tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 
● rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi 

Keskiaika 

● Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 
● kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 
● yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

Uusi aika 

● reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 
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● 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 (HI6) 
Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun 
muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut 
ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään 
kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan 
ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. 
 
Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● hallitsee kulttuurintutkimuksen peruskäsitteitä ja erilaisia tapoja jakaa 
maailma kulttuurialueisiin 

● tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen 
arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa 

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

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

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

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

 
Keskeiset sisällöt 
Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet 
Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista: 

● Amerikan alkuperäiskulttuurit 
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● Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 
● Aasian kulttuurit 
● Afrikan kulttuurit 
● arktiset kulttuurit 
● Latinalaisen Amerikan kulttuurit 
● Lähi-idän kulttuurit 
 

 
Valtakunnalliset syventävät kurssit voidaan suorittaa myös itsenäisesti opiskelijalle 
laaditun suunnitelman mukaan. 
 
Koulukohtainen soveltava kurssi 
 
7. Historian kertauskurssi (HI7) 
Kurssilla kerrataan pakolliset historian kurssit ylioppilaskirjoituksia varten. Syventäviä 
kursseja käydään läpi oppilaiden toiveiden mukaan. Historian kurssien osalta on 
tarkoitus vetää langat yhteen eri kursseista käymällä maailmanhistorian pääkohdat 
läpi kronologisesti. Kurssilla laaditaan kokonaisuuksia historian eri osa-alueista ja 
harjoitellaan vastaamista erilaisiin ja erityyppisiin yo-tehtäviin. Kurssi arvioidaan 
suoritusmerkinnällä. 
 
 
 

4.14 Yhteiskuntaoppi  
 

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta 

ja antaa hänelle valmiuksia kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi 

aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteiskuntaa, yhteiskunnan 

rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan 

suomalaisesta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi 

rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteen sisällöistä.  
 

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden 

tutkimiseen, arviointiin sekä tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. 

Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ymmärrystä ja kannustaa 

aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtökohtana on elävän 



214 
 

kiinnostuksen herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. 

Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnallisen ajattelun taitoihin, kuten 

monipuoliseen tiedonhankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen 

tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointitaitoihin.  
 

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, 

kuten tasa-arvo, sosiaalinen vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen 

vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyyden arvostaminen.  
 

Opetuksen tavoitteet  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että  

● opiskelija  ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen 

kehityksen tuloksena   

● tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä 

hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön   

● hallitsee Suomen yhteiskuntajärjestelmän, oikeusjärjestelmän ja 

talouselämän perusteet ja toimintatavat sekä osaa suhteuttaa ne 

eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin   

● pystyy rakentamaan vastuuntuntoisen, demokraattisen, tasa-arvoa 

kunnioittavan ja erilaisuutta ymmärtävän yhteiskuntakäsityksen sekä 

tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä 

paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut 

toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena   

● pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista 

aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä 

tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja tilastollista 

informaatiota  

● osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja 

kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä, osaa 

eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, 

vertailla yhteiskunnallisen ja taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä 

arvioida yhteiskunnallisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen erilaisia 

motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta.  
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Arviointi  

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten 

tietojen, taitojen ja toimintatapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden 

saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja 

edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä 

arvioida asioiden välisiä yhteyksiä, syy-seuraussuhteita ja niiden merkitystä.  
 

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota 

kiinnitetään opiskelijan tiedonhankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja 

argumentoida jäsentyneesti sekä taitoa arvioida ja tulkita kriittisesti yhteiskunnallisia 

ilmiöitä ja eri tavoin esitettyä sanallista, numeerista ja graafista informaatiota.  
 

Pakolliset kurssit  
1. Suomalainen yhteiskunta (YH1)  
Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä 

vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, 

sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä 

näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja 

vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.  
 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet paikallisella ja 

valtiollisella tasolla  tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot 

ja -mahdollisuudet sekä kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta   

● pystyy tarkastelemaan yhteiskuntaa ja sen kehitystä analyyttisesti 

erilaisista näkökulmista   

● tuntee hyvinvointivaltion ja oikeusvaltion perusteet ja pystyy vertailemaan 

erilaisia hyvinvointimalleja Pohjoismaissa, Euroopassa ja muualla 

maailmassa   

● osaa arvioida kriittisesti yhteiskunnallista tietoa ja yhteiskunnallisten 

päätösten perusteita paikallisella ja valtiollisella tasolla sekä niiden 

vaikutuksia eri väestöryhmien ja yhteiskunnallisten toimijoiden kannalta.  
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Keskeiset sisällöt  

Suomalaisen yhteiskunnan rakenne   

● Suomen väestön demografinen ja sosiaalinen rakenne   

● väestörakenteen muutoksiin vaikuttavat tekijät 

 Oikeusvaltio ja sisäinen turvallisuus   

● kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet   

● oikeuslaitos sekä tuomio- ja järjestysvalta  

Hyvinvointi ja tasa-arvo   

● hyvinvointivaltion tehtävät ja voimavarat   

● pohjoismaisen hyvinvointivaltion rahoitus, edut ja haasteet  

●  yhteiskunnallinen tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus  

Valta, vaikuttaminen ja päätöksenteko   

● yhteiskunnallisen vallankäytön muodot   

● demokratia ja muut poliittiset järjestelmät   

● Suomen kunnallinen ja valtiollinen päätöksentekojärjestelmä   

● kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta 

ja aktiivisen kansalaisuuden merkitys  muuttuva mediakenttä  
 

2. Taloustieto (YH2)  
 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden 

toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- 

ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. 

Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen 

merkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja 

ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.  
 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● osaa tehdä taloudellisia päätöksiä, hallita omaa talouttaan ja tarkastella 

taloudellisia kysymyksiä myös eettiseltä kannalta ymmärtäen Suomen 

kytkeytymisen globaaliin talouteen   

● ymmärtää työnteon ja yrittäjyyden merkityksen taloudessa ja 

yhteiskunnassa   



217 
 

● tuntee kansantalouden perusteet, keskeiset käsitteet ja teoriat sekä 

ymmärtää talouselämän rakenteita ja toimintaperiaatteita   

● osaa arvioida kriittisesti taloutta koskevassa keskustelussa esitettyjä 

argumentteja  osaa tarkastella talouspoliittisten ratkaisujen erilaisia 

vaihtoehtoja ja analysoida niiden taustoja ja vaikutuksia.  
 

Keskeiset sisällöt  

Kansantalous ja yksilön talous   

● talouden peruskäsitteet ja taloutta koskevan tiedon muodostaminen   

● oman talouden hoito   

● työnteko, yrittäjyys ja yritykset sekä niiden rooli kansantaloudessa   

● kansantalouden kiertokulku sekä kotitalouksien ja kansantalouden 

vuorovaikutus  

Markkinat, suhdanteet ja talouselämä   

● vapaa kilpailu ja hinnanmuodostus   

● rahoituslaitokset, sijoittaminen ja riskien hallinta   

● talouden suhdannevaihtelut  työttömyys ja työvoimapula  

Talouspolitiikka   

● talouskasvun lähtökohdat, edut ja ongelmat   

● verotuksen merkitys veronmaksajille sekä valtion ja kuntien taloudelle  

● talouspolitiikan keinot   

● politiikan ja markkinavoimien merkitys taloudellisessa päätöksenteossa  

Kansainvälinen talous ja Suomi   

● globaalitalous   

● Suomen ulkomaankauppa ja sen merkitys  

● talouden tulevaisuudennäkymät  
 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH3)  
 

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja 

yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa 

maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. 

Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä koskevaan 
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keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa 

hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.  
 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● hahmottaa laaja-alaisesti Euroopan unionin toimintaa sekä osaa hankkia 

sitä koskevaa vertailevaa tietoa   

● ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia 

globaalikansalaisena   

● osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, 

mahdollisuuksia ja haasteita   

● osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja 

Suomen taloudellisen ja poliittisen järjestelmän kannalta   

● osaa eritellä kansalaisten turvallisuuteen ja kansainväliseen 

turvallisuusympäristöön liittyviä uusia uhkia ja niiden 

ratkaisumahdollisuuksia.  
 

Keskeiset sisällöt  

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti   

● arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus   

● perusvapaudet ja kansalaisuus   

● Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa  

● Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta  

●  EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden 

haasteet   

● Suomi osana eurojärjestelmää   

● EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet  

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet   

● Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet 

turvallisuusuhat   

● kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi   

● globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus  
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Valtakunnallinen syventävä kurssi  
4. Kansalaisen lakitieto (YH4)  
Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. 

Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä 

paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.  
 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● hallitsee perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä 

periaatteista  

●  tuntee Suomen tuomioistuinlaitoksen ja kansalaisen kannalta merkittävät 

kansainväliset tuomioistuimet   

● osaa arvioida oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, 

työntekijänä ja kuluttajana sekä pystyy hoitamaan itse tavanomaisimmat 

oikeusasiat   

● osaa etsiä ja käyttää keskeisiä oikeudellisen tiedon lähteitä   

● osaa toimia oikein ja lainmukaisesti sekä osaa soveltaa lakitiedossa 

hankittuja tietoja ja taitoja.  
 

Keskeiset sisällöt  

Lakitiedon perusteet   

● peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen  

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet  

●  perheoikeus   

● työoikeus   

● kuluttajansuoja  velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys   

● asuminen   

● muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin   

● tekijänoikeudet  ympäristöoikeus  

Rikos- ja prosessioikeus  

●  rikostutkinta ja syyteharkinta   

● oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot   

● rangaistukset  

●  kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen. 
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5 Yhteiskuntaopin kertauskurssi (YH5) 
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin kursseja ylioppilaskirjoituksia varten. Kurssilla 

käsitellään eri tehtävätyyppejä ja vastaustekniikoita sekä harjoitellaan 

ylioppilaskirjoituksiin vastaamista. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.  
 

4.15   Uskonto 
Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin 

liittyvän yleissivistyksen muodostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan 

uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä uskonnottomuuteen. 

Opetuksessa uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, kulttuuriperintöä ja 

yhteiskuntaa sekä yksilön ja yhteisön elämää. 
  

Opetus antaa monipuolista tietoa uskonnoista ja katsomuksista sekä auttaa 

ymmärtämään niistä käytävää keskustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan 

uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Uskonnonopetus antaa 

valmiuksia oman maailmankatsomuksen rakentamiseen ja arvioimiseen sekä 

uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin. Oppiaine tukee opiskelijan kasvua 

demokraattisen yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Uskonnonopetus ottaa 

erilaiset näkemykset huomioon ja kunnioittaa yksilöllisiä vakaumuksia. 
  

Oppiaineessa hyödynnetään teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta sekä 

kulttuurin, yhteiskunnan ja taiteen tutkimusta. Lisäksi opetuksessa käytetään eri 

uskontojen omia lähteitä ja median välittämää ajankohtaista materiaalia. 

Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja 

viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja. 
  

  
Opetuksen tavoitteet 

  
Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista lukutaitoaan 

● tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyvän pyhän ja sen vaikutukset 

ihmisen toimintaan 
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● perehtyy uskontojen historialliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri 

puolilla maailmaa 

● perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin 

● ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta   

● tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä 

● ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen 

tutkimuksen keskeisiä näkökulmia ja menetelmiä 

● kykenee rakentamaan, jäsentämään ja arvioimaan omaa 

maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään 

● kehittää valmiuksia ymmärtää ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja 

toimia eri kulttuureista tulevien ja eri tavoin ajattelevien ihmisten kanssa 

● kunnioittaa ihmisoikeuksia ja osaa tarkastella uskontoja ja katsomuksia 

ihmisoikeusnäkökulmasta 

● kehittää valmiuksia toimia vastuullisena ja aktiivisena kansalaisena 

● hallitsee uskonnollisiin ja eettisiin kysymyksiin liittyviä ajattelu- ja 

keskustelutaitoja sekä uskontoihin liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja 

kriittistä arviointia. 
  
  

Arviointi  
Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelijoita oman oppimisprosessin pitkäjänteiseen 

suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu 

uskontoihin liittyvään tiedon hallintaan, soveltamiseen ja arvioimiseen sekä 

katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa korostuvat 

katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot. 
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4.15.1   Evankelis-luterilainen uskonto 
Pakolliset kurssit 

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

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja 

sisäistä monimuotoisuutta 

● osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta 

● tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden 

keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan 

● osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä 

ajankohtaisista kysymyksistä 

● kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa 

ympäristöissä ja työelämässä. 
  

Keskeiset sisällöt 

● uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen 

● nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus 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 juutalaisuudessa, 

kristinuskossa ja islamissa 

● juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, 

suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle 

kulttuuripiirille 

● ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä 
 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä korvata muulla kurssilla. 
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2.  Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2) 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön 

näkökulmasta 

● tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy 

vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä 

● perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri 

puolilla maailmaa 

● osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää 

keskustelua. 
  

Keskeiset sisällöt 

● kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri 

puolilla maailmaa 

● katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, 

kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset 

vaikutukset 

● karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia 

● kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet 

● uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa 

● ekumenia ja katsomusten dialogi 

● ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja 
 

Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä korvata muulla kurssilla. 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön 

ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan 

● tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja 

vaikutuksia länsimaissa 

● tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet 

● perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin 

● kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä 

toimintaympäristöissä. 
  

Keskeiset sisällöt 

● hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden 

monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja 

politiikkaan 

● Intian nykypäivän uskontotilanne 

● jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet 

● buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset 

ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin 

● Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden 

keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan 

● Kiinan nykypäivän uskontotilanne 

● shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia 

yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa 

● Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa 

● luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys 

● uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 
 

Koulussamme kurssiin voidaan liittää vierailukäyntejä kurssin alaan  kuuluvissa 

uskonnollisissa yhteisöissä. 
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Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei kuitenkaan itsenäisenä suorituksena 

voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). Hylätty arvosana ei myöskään siirry 

toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen 

nyky-Suomessa 

● perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, 

kolmannella ja neljännellä sektorilla 

● ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-

alueilla 

● osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan 

vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua 

● osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä 

● kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen 

dialogiin. 
  

Keskeiset sisällöt 

● Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio 

● uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan 

● uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina 

● uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa 

● uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa 

lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä 

yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset 

● uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, 

työelämässä ja taloudessa 

● uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina 

● uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa 

● uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa 

● osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin 

uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan 
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Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei  kuitenkaan itsenäisenä suorituksena 

voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). Hylätty arvosana ei myöskään siirry 

toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
 

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla 

sekä ajankohtaista tutkimusta 

● hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja 

arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen 

kehitykseen 

● perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, 

erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja 

● tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja 

populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja 

● tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia 

suomalaisessa kulttuuriperinnössä. 
  
  Keskeiset sisällöt 

● uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri 

tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä 

taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet 

● uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus 

● uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden 

kuvaajana 

● uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja 

populaarikulttuurissa 

● Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu 

taiteen eri muotojen avulla 

● muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa 

kulttuuriperinnössä 
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Koulussamme kurssiin voidaan liittää vierailukäyntejä muun muassa uskonnollisen 

symboliikan ja taiteen tutkimiseksi. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei  

kuitenkaan itsenäisenä suorituksena voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). 

Hylätty arvosana ei myöskään siirry toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
  

6. Uskonnot ja media (UE6) 
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 informaatiota ja sen lähteitä 

● osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-

analyysin. 

      Keskeiset sisällöt 

● uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa 

● uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa 

● uskontojen mediajulkisuus 

● uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa 

● median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät 

mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, 

uskontokritiikki 

● uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi 
 

Kurssin voi suorittaa itsenäisesti. Kurssista ei  kuitenkaan itsenäisenä suorituksena 

voi saada todistukseen arvosanaa hylätty (4). Hylätty arvosana ei myöskään siirry 

toiseen oppilaitokseen suorituksena. 
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7.  Seurakuntatyön soveltava kurssi (UE7) 
Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● tutustuu oman kristillisen yhteisönsä toimintatapoihin 

● osallistuu aktiivisena persoonana oman elinympäristönsä yhteisen  hyvän 

luomiseen. 
 

Keskeiset sisällöt 

Perehdytään kristillisen seurakunnan toimintaan osallistumalla aktiivisesti johonkin 

seurakunnan työmuotoon esim. isoskoulutukseen ja rippikoulun ohjaamiseen tai 

muuhun pitkäkestoiseen vapaaehtoistoimintaan 

 

8.  Raamattutiedon soveltava kurssi (UE8) 
Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija itsenäisen työskentelyn avulla tutustuu 

Raamatun erityisluonteeseen kristillisen opin lähteenä, johon kuuluu eri tulkintojen 

mahdollisuus ja oppii aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuuntelemaan ja 

kunnioittamaan erilaisia mielipiteitä ja perustelemaan omaa näkemystään. 
 

Keskeiset sisällöt 

Perehdytään johonkin Raamatun aihepiiriin itsenäisen Raamattu-työskentelyn ja/tai 

seminaarityyppisen opiskelun avulla. Kurssi voidaan suorittaa esim. Oulunkylän 

seurakunnan järjestämän retriitti-seminaarin yhteydessä, jonka seurakunta järjestää 

opiskelijoille erikseen sovittavana ajankohtana, tai jonkun muun seurakunnan 

vastaavanlaiseen toimintaan liittyen.  

4.16   Elämänkatsomustieto 
  

Elämänkatsomustieto on perustaltaan monitieteinen oppiaine. Sen tiedeperustaan 

kuuluu ihmis-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteitä sekä filosofia. Elämänkatsomustiedon 

opetuksessa ihmisiä tarkastellaan luonnollisina toimijoina, jotka luovat ja uusintavat 

merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. Inhimilliset katsomukset ja 

käytännöt nähdään yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tuloksena 

syntyneinä.  
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Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten 

mahdollisuutta elää vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja 

tavoitteellisina. Oppiaineessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja 

laajentaa sitä koskevaa tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata 

elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine tukee opiskelijoiden elämänkatsomuksen 

ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa 

ja käytäntöjensä rakentumista. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja 

viestintäteknologian antamia mahdollisuuksia. 
  

Elämänkatsomustieto kartuttaa pohdiskelevasti ja keskustellen opiskelijoiden 

kulttuurista ja katsomuksellista yleissivistystä, arvostelukykyä ja tilannetajua, toisten 

ja yhdenvertaisuuden kunnioittamista sekä keskustelun, kuuntelun ja itseilmaisun 

taitoja. 
 

Opetuksen tavoitteet 
Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

●  saa tukea ja perusteita identiteettinsä ja elämänkatsomuksensa 

rakentamiseen 

● hallitsee keskustelu- ja vuorovaikutustaitoja ja osaa soveltaa niitä 

sellaisten kysymysten käsittelyyn, joissa pyritään yhteisen kestävän 

toimintalinjan löytämiseen erilaisista näkemyksistä huolimatta 

● laajentaa ja syventää katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään 

● kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään oppimalla reflektoimaan 

omaa ja muiden ajattelua ja toimintaa 

● kunnioittaa ja osaa perustella periaatteita ja käytäntöjä, jotka edistävät 

ihmisoikeuksia, kulttuurien välistä myönteistä kohtaamista, 

yhteiskunnallista ja globaalia oikeudenmukaisuutta sekä kestävän 

tulevaisuuden rakentamista. 
  
  

Arviointi 
Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sekä opiskelijan kykyä tarkastella ja ilmaista 

katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja taitavasti että hänen laaja-alaista 
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katsomuksellista ymmärrystään. Katsomukselliset kysymykset ovat usein 

henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun perustana ovat ajattelun tiedolliset 

hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja systemaattisuus. 

Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan eri 

näkökulmien ja vaihtoehtoisten katsomustapojen huomioimista pelkkien mielipiteiden 

esittämistä monipuolisemmin. 

Arviointi tukee ja kehittää opiskelijan kykyä arvioida oman elämänkatsomuksensa ja 

identiteettinsä rakentumista sekä rohkaisee opiskelijaa oman opiskelunsa 

suunnitteluun ja kehittämiseen. Elämänkatsomustiedossa korostuvat erilaiset 

katsomukselliseen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot, ja kurssien 

arvioinnissa ne otetaan monipuolisesti huomioon. 
  

  
Pakolliset kurssit 
1.  Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1) 
Tavoitteet   

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

 

● ymmärtää ja osaa soveltaa maailmankatsomuksellisia käsitteitä ja 

hahmottaa niiden välisiä yhteyksiä sekä osaa eritellä erilaisten 

maailmankatsomusten piirteitä ja lähtökohtia 

● ymmärtää, miten yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät vaikuttavat 

maailmankatsomuksen muotoutumiseen, ja osaa eritellä oman 

katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista 

● osaa tarkastella kriittisesti niin omia kuin muiden uskomuksia sekä 

erilaisten medioiden tarjoamaa informaatiota 

● osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa 

muodostamisessa ja erottaa tieteellisen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen 

maailmankuvan. 
  

Keskeiset sisällöt 

 

● maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet 

sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa 
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● erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, 

poliittisia ja elämäntapaan liittyviä – sekä niiden piirteiden ja 

perusoletusten tutkimista eri tieteiden tarjoamin välinein 

● tyypillisiin informaation käsittelyyn ja ympäröivän todellisuuden 

jäsentämiseen liittyvien kognitiivisten vääristymien tarkastelu sekä 

omassa että muiden ajattelussa 

● koulun, median, politiikan, tieteen, taiteen, viihdeteollisuuden sekä 

uskonnollisten ja kulttuuristen yhteisöjen vaikutus maailmankuviin ja -

katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen 

● median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin 

kohdistuva kriittinen katsomuksellinen ajattelu sekä katsomuksellisen 

argumentaation erittely erilaisista näkökulmista 
  
  

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

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset 

ihmiskäsitykset ja -ihanteet johtavat erilaisiin ja joskus keskenään 

ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä 

● osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia 

ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää 

elämäänsä koskeviin kysymyksiin 

● ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee 

keskeisimmät ilmisoikeusasiakirjat ja osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua 

erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa 

kysymyksissä 

● tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida 

niiden taustalla olevia maailmankatsomuksellisia perusteita 

● kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä 

niihin liittyviä näkemyksiään ja tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta 

kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti. 
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Keskeiset sisällöt   

● luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja 

populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja -ihanteita 

● ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja 

seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja kuolema 

● identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön 

mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön 

merkitys 

● ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: 

YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistus, Lapsen oikeuksien 

sopimus sekä Euroopan ihmisoikeussopimus 

● erilaisia käsityksiä hyvästä elämästä sekä toisten ihmisten, eläinten ja 

ympäristön asemasta siinä 
  

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
3.  Yksilö ja yhteisö (ET3) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle 

yksilölliselle identiteetilleen ja saa välineitä myönteisen yhteisöllisyyden 

hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa 

● ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja 

muutoksia voidaan tarkastella tieteellisesti ja että näillä on suuri merkitys 

yksilön elämänvalinnoille 

● osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena 

valtiossa ja toimijana talousjärjestelmässä sekä arvioida yksilön 

vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan 

rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen 

● ymmärtää ja osaa perustella ihmisoikeuksien, uskonnon- ja omantunnon 

vapauden, yhdenvertaisuuden, demokratian, rauhan, yhteiskunnallisen ja 

globaalin oikeudenmukaisuuden sekä kestävän tulevaisuuden 

rakentamisen lähtökohtia ja periaatteita 

● osaa tarkastella kriittisesti yhteiskuntaa ja sen rakenteita sekä kasvattaa 

yhteiskunnallista kuvittelukykyään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa 
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tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtumakulkuina, 

joihin pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 
  
Keskeiset sisällöt 

● ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja 

yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tunnustussuhteet ja 

merkitykselliset toiset, roolit ja yhteisölliset normit 

● yhteiskuntatutkimuksen perusteita, kuten sosiaaliset tosiasiat, 

yhteiskunnalliset rakenteet ja modernin länsimaisen yhteiskunnan 

erityispiirteet sekä näiden vaikutus yksilön elämään 

● taloudellisen ja poliittisen vallan suhde nyky-Suomessa sekä 

globaalissa markkinataloudessa, yksilön kuluttajana ja kansalaisena 

tekemien valintojen vaikutukset yhteiskunnan eri tasoilla 

● ihmisoikeudet, uskonnon- ja omantunnon vapaus, globaali 

oikeudenmukaisuus ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia 

vastustavat näkemykset ja toimet mukaan lukien 

ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti 

● yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: 

ihanteet ja kauhukuvat nykyisyyden suurennuslaseina ja toiminnan 

motivoijina 
  

4. Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle 

elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä myönteisen kulttuurisen 

identiteetin rakentamisessa 

● osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja 

koskeviin kysymyksiin oman perustellun kantansa sekä tunnistaa 

vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä 

● hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana 

jatkumona, johon kuuluvat niin ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen 

moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit 
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● ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään 

kulttuuri ole kehittynyt ilman ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, 

kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuksiin 

● osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja 

identiteettivalinnat sekä maailman kulttuurisen moninaisuuden rikkautena 

ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun. 

Keskeiset sisällöt 

● kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, 

kulttuuri merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana, erilaisia 

teorioita kulttuurien kehityksestä ja suhteesta toisiinsa 

● kulttuuriperintö: tapakulttuurin monet muodot, kulttuurinen itseilmaisu, 

kulttuurin vaikutus yksilön maailmankuvaan ja elämänkatsomukseen, 

Unescon maailmanperintöohjelma 

● suomalaisen kulttuurin ja identiteetin historiallinen rakentuminen, 

suomalaisuuden monimuotoisuus ja suomalaiset vähemmistökulttuurit 

● kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus sekä monokulttuurisuuden 

mahdottomuus: monikulttuurisuus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset 

katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

● etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja 

yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäivää eri kulttuureissa 
  

5.  Katsomusten maailma (ET5) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja 

uskonnottomia maailmankatsomuksia ja verrata niiden lähtökohtia ja 

elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa 

● ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat 

historiallisesti rakentuneita, erittäin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, 

joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merkitys 

● tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen 

tutkimukseen, määrittelyyn ja selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja 

tavoitteenasetteluja 
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● hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja 

analysoida maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin, kuten sekulaariin 

humanismiin ja uskontoihin, liittyviä kysymyksiä sekä muodostaa niihin 

oman perustellun kantansa 

● perehtyy uskontokritiikin keskeisiin argumentteihin, tutustuu humanismin 

ja vapaa-ajattelun historiaan 

● perehtyy Lähi-idän uskontoihin sekä joihinkin muihin uskontoihin ja 

maailmankatsomuksellisiin järjestelmiin hahmottaen niiden keskeisiä 

piirteitä, sisäistä monimuotoisuutta sekä vaikutusta kulttuuriin ja 

yhteiskuntaan erityisesti suomalaisesta näkökulmasta. 
  

Keskeiset sisällöt  

● katsomuksen ja uskonnon sekä uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden 

tutkiminen, määritteleminen ja selittäminen, käsityksiä uskontojen 

alkuperästä 

● uskonnollisten ilmiöiden tulkinnassa käytettyjä käsitteitä, kuten myytti, 

pyhä, riitti, symboli ja teismi 

● uskontokritiikki, ateismi, agnostismi ja sekulaarin humanismin 

maailmankatsomukselliset perusteet 

● kristinuskon, islamin ja juutalaisuuden sekä joidenkin muiden uskontojen 

ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien historiallinen ja 

maantieteellinen levinneisyys ja jakautuminen, pyhät kirjat, oppi, 

elämäntapa ja suhde yhteiskuntaan 

● tämän päivän merkittävien maailmankatsomuksellisten järjestelmien, 

kuten sekulaarin humanismin ja suurten uskontojen, suhde yhteiskuntaan, 

tapakulttuuriin, moraaliin, politiikkaan ja tieteeseen; liberaali ja 

fundamentalistinen uskonnollisuus, sekularisaatio ja uskonnottomuus 
  
6. Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, 

kulttuurisesti ja katsomuksellisesti merkittäviä historiallisia käänteitä 

ihmiskunnan tavassa elää 
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● ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen 

luonteen 

● osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja 

tieteellis-teknologisen vallankumouksen merkitystä nykyaikaisille 

maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa rakentumiselle 

● hahmottaa erilaisia suhtautumistapoja teknologiaan ja sen kehitykseen 

sekä ymmärtää teknologian ja teknisen muutoksen yhteydet 

ympäristössä, yhteiskunnassa ja kulttuurissa tapahtuviin muutoksiin 

● osaa arvioida teknologian ja teknisen muutoksen roolia kestävän 

tulevaisuuden rakentamisen osana sekä pystyy osallistumaan 

ihmiskunnan ja maapallon tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. 
  

Keskeiset sisällöt 

● ihmislajin evoluutio ja kulttuurievoluutio: kielen rooli inhimillisten 

kulttuurien ja innovatiivisuuden synnyssä 

● suurten filosofioiden ja maailmankatsomuksellisten järjestelmien ja 

uskontojen eettisten ja aatteellisten perustojen kehittyminen abstrakteiksi 

ja yleisinhimillisiksi 

● ihmiskunnan suuret maailmankuvalliset, -katsomukselliset ja teknologiset 

murrokset sekä niiden vaikutukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja 

itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaajana 

● Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja ‑ dystopioihin, ihmisen suhde 

valistuksen ideaaleihin ja teknologiseen kehitykseen 

● tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden 

kritiikit tieteen uusimpien tulosten valossa 
 

Maunulan yhteiskoulun lukion elämänkatsomustiedon kurssien arvostelussa 

huomioidaan voimakkaasti oppilaan tuntiaktiivisuus. 
   

4.17   Terveystieto   
                                          

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka 

tarkoituksena on edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. 



237 
 

Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas 

elämä. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina 

sekä toiminta- ja työkykynä. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä 

tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen 

liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vastuullisuus. 
  

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä 

ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla 

sekä yksilön, perheen, yhteisön että yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta. 

Terveysosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedon ja 

toiminnallisten taitojen ohella terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja 

soveltaminen sekä ymmärrys ympäristön ja perimän vaikutuksista terveyteen. 

Osaamiseen kuuluu myös terveyteen liittyvien arvojen pohdinta ja näkemys eri 

terveyskulttuureista ja terveyden ja sairauksien historiasta kansainvälistyvässä 

maailmassa. 
  
Terveystiedon opetuksessa tehdään yhteistyötä muiden oppiaineiden kanssa sekä 

tuetaan opiskelijoiden osallisuutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä yhteisöllisen 

opiskeluhuollon kehittämisessä. 
  

Opetuksen tavoitteet 
  

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa tarkastella ja perustella terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä 

moniulotteisina kokonaisuuksina yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä 

globaalista näkökulmista 

● ymmärtää tieteellisen tiedon ja kokemustiedon merkityksen eron 

terveyden ja sairauden riskien, syiden, vaikutusmekanismien ja 

seurausten selittämisessä 

● osaa edistää omaa ja ympäristönsä terveyttä ja turvallisuutta, ymmärtää 

yleisimpien sairauksien ehkäisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja 

mielenterveyden suojaamiseen liittyviä toimintatapoja 

● perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää 

terveystiedon käsitteitä asianmukaisesti ja osaa kriittisesti arvioida ja 



238 
 

tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, terveysviestintää ja sekä 

erilaisia terveyskulttuureihin liittyviä ilmiöitä 

● pohtii terveyteen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa perustella niihin 

liittyvä näkemyksiään 

● ymmärtää yhteiskunnan olosuhteiden ja terveys- ja muiden 

yhteiskuntapoliittisten päätösten vaikutuksia kansanterveyteen, 

väestöryhmien välisiin eroihin, terveydenhuollon rakenteisiin ja ihmisten 

terveyskäyttäytymiseen. 
  

Arviointi 
  

Arviointi kohdistuu terveystiedon tavoitteiden saavuttamiseen terveysosaamisen eri 

osa-alueilla kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä painottaen. Arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ja syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämiseen sekä siihen, miten opiskelija osaa soveltaa, 

analysoida, arvioida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnissa 

otetaan huomioon opiskelijan toiminnallisten taitojen kehittyminen.  
 

Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään 

terveyttä ja sairautta koskevaa eettisestä arvopohdintaa ja taitoja perustella 

terveysvalintoja sekä arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia 

ratkaisuja. 
 

Kurssin arvosana perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyttöön terveysosaamisen 

eri osa-alueilla. Arviointi ei kohdistu opiskelijan arvoihin, asenteisiin, 

terveyskäyttäytymiseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
  
  

Pakollinen kurssi 
  

1. Terveyden perusteet (TE1) 
  

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista 

ja ymmärrystä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan 

tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista omassa elämässä, 

lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
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Keskeistä on myös itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, 

mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten ja opiskelijoiden esille nostamien 

asioiden käsittely.  
  

Tavoitteet 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida 

niiden toteutumista ja merkitystä omassa elämäntavassaan ja 

ympäristössään 

● osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa 

sekä pohtia terveyskulttuuriin, mediaan ja teknologiseen kehitykseen 

liittyviä ilmiöitä eettisestä ja terveysnäkökulmasta 

● tunnistaa ja ymmärtää terveyttä ja sairauksia sekä terveystottumuksia 

selittäviä teorioita, malleja ja ilmiöitä tutkimus- ja kokemustiedon 

näkökulmasta 

● soveltaa itsehoitoon liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja 

● tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien merkityksen yksilön ja 

yhteiskunnan näkökulmasta ja pohtii niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja 

sekä terveyserojen syntyyn vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnassa. 
  

Keskeiset sisällöt 

● fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: 

terveyttä edistävä liikunta ja ravinto, painonhallinta, uni ja lepo, 

seksuaaliterveys, opiskeluhyvinvointi  

● omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet sekä 

hätäensiapu  

● riippuvuuden eri muodot, tupakka, alkoholi ja huumeet, peli- ja 

nettiriippuvuus 

● kansantaudit ja keskeiset tartuntataudit 

● terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, 

psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE2)  
  

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja 

perehdytään sosiaaliseen kestävyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. 

Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden yhteyksiä 

ja vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn. 
  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija   

● hahmottaa ja arvioi perimän ja ympäristöön liittyvien tekijöiden, kuten 

psykososiaalisen, rakennetun ja luonnonympäristön, yhteyksiä ja 

vaikutuksia terveyteen ja toimintakykyyn 

● tunnistaa elämänkulkuun ja kehitykseen liittyviä tapahtumia ja osaa 

esitellä erilaisia toimintatapoja ja selviytymisen keinoja 

● osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta 

koskevissa kysymyksissä ja niihin liittyvien arvojen pohdinnassa 

● osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, 

esitellä mielenterveyteen vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ja mekanismeja 

sekä esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja kriisien käsittelyyn 

● osaa tulkita ja arvioida kriittisesti terveysviestintään liittyviä ilmiöitä 

● osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön 

liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille 

● osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja 

ymmärtää henkilökohtaisten rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen 

merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja 

ympäristöissä. 
  
Keskeiset sisällöt     

● perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä 

psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen terveysvaikutukset 

● terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua 

● ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki 

● seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys 
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● mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät 

● erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen 

● työhyvinvointi ja ergonomia 

● turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 

● media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen 

tulkinta  
  

3. Terveyttä tutkimassa (TE3) 
  

Kurssilla luodaan kokonaiskuvaa terveyden edistämisen ja sairauksien ehkäisyn 

historiallisista kehityslinjoista ja tulevaisuuden haasteista pääpiirteissään. Kurssilla 

vahvistetaan opiskelijan valmiuksia hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- 

ja arkitietoa ja soveltaa terveysosaamistaan aktiivisena kansalaisena. Kurssilla 

perehdytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden kriittiseen arviointiin ja pohditaan 

tutkimuksen ja päätöksenteon mahdollisuuksia terveyden edistämisessä 

lähiyhteisöissä, yhteiskunnassa ja globaalisti. 
  

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja 

muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian ja terveyspalvelujen muutoksia, 

kehitystä sekä yhteyksiä väestön terveyteen 

● osaa arvioida terveyteen ja terveyden eriarvoisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

Suomessa ja globaalisti sekä osaa kuvata terveyserojen kaventamiseen 

vaikuttavia tekijöitä 

● osaa hankkia ja arvioida terveyteen liittyvää tutkimus- ja arkitietoa ja 

suunnitella pienimuotoisia terveystutkimuksia tai toimintakyvyn mittauksia 

● perehtyy tieteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin terveyden 

edistämisessä sekä sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa 

● osaa pohtia terveyteen ja sairauteen liittyviä eettisiä kysymyksiä 

● tunnistaa keskeisiä globaaleja terveyskysymyksiä ja niiden parissa 

toimivien järjestöjen roolia ja tehtäviä terveyden edistämisessä. 
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Keskeiset sisällöt               

● yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, 

tieteellisen tutkimuksen, terveyskäsitysten ja teknologian kehitys, muutos 

ja yhteydet väestön terveyteen 

● terveys- ja sosiaalipalvelujen kehitys, muutos ja yhteydet väestön 

terveyteen sekä keskeiset terveys- ja sosiaalipalvelujen toimijat 

● terveyserot ja niihin vaikuttavat tekijät Suomessa ja maailmalla, 

terveyserojen kaventaminen 

● terveyden ja terveyskäyttäytymisen tutkiminen 

● keskeiset terveyteen ja sairauteen liittyvät eettiset ja oikeudelliset 

kysymykset, potilaan oikeudet 

● globaalit terveyskysymykset ja niihin vaikuttaminen 
  
Terveystiedon opiskelu Maunulan yhteiskoulussa ja Helsingin 
matematiikkalukiossa 

 

Valtakunnalliset terveystiedon kurssit (TE1 - TE3) tulee suorittaa 

numerojärjestyksessä ja ne arvioidaan numeroin. Terveystiedon arvioinnissa 

sovelletaan edellä kuvattuja valtakunnallisia arviointikriteerejä. Terveystiedon 

valtakunnallisia kursseja ei voi suorittaa itsenäisesti. Opiskelijan suorittamat 

terveystiedon soveltavat kurssit voivat vaikuttaa korottavasti oppiaineen 

päättöarviointia tehtäessä. 
 

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
 

Terveystiedon abikurssi TE4 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kertaa terveystiedon kurssien keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä 

● tutustuu terveystiedon ylioppilaskirjoitusten tehtävätyyppeihin  

● saa harjoitusta ja varmuutta erityyppisten tehtävien tekemiseen 

● valmistautuu henkisesti tulevaan koitokseen  

Keskeiset sisällöt 

● valtakunnallisten kurssien keskeisten aihealueiden kertaus, syventäminen 

ja soveltaminen 
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● stressinhallintakeinot 

● omien kognitiivisten taitojen kehittäminen 

Huomioitavaa 
● kurssi on tarkoitettu vain terveystiedon YO-kirjoituksiin valmistautuville 
● ennen kurssin alkua opiskelijalla tulee olla hyväksytty suoritus vähintään 

TE1 ja TE2 -kursseista 
 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
Terveystiedon syventävissä kursseissa (TE 5 ja 6) sovelletaan ja syvennetään 

terveystiedon muilla kursseilla tulleita tietoja ja taitoja ja tästä syystä niitä 

suositellaan erityisesti opiskelijoille, joiden suunnitelmissa on osallistua terveystiedon 

ylioppilaskirjoituksiin. 
 

Terveysmaantiede TE5 / GE7 

Kurssin tavoiteena on, että opiskelija 

● osaa kuvata ja analysoida ympäristön ja yhteiskunnallisten tekijöiden 

vaikutuksia terveyteen 

● saa kokonaiskuvan globaalien terveyserojen syistä ja seurauksista sekä 

merkityksestä 

● osaa selittää tärkeimpien tartuntatautien biologista taustaa ja leviämiseen 

vaikuttavia tekijöitä 

Keskeiset sisällöt 

● tautitilanne teollisuusmaissa ja kehittyvissä maissa 

● epidemiat, endemiat, pandemiat 

● maapallon keskeisiä tartuntatauteja (esim. influenssa, malaria, Hiv)  

● tartuntatautien leviämisilmiöt (mallintaminen, ehkäisymahdollisuudet) 

● kulttuurien ja ympäristön vaikutus terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen 

Huomioitavaa 

● kurssilla sovelletaan terveystiedossa, maantieteessä ja biologiassa 

opittuja asioita 

● ennen kurssia opiskelijalla tulisi olla suoritettuna terveystiedosta TE1, 

maantieteestä GE1 ja biologiasta BI1 

Arviointi 

● voidaan antaa suoritusmerkintä tai arvioida numeroin 
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● aktiivisuus, kurssin aikana tehdyt tuotokset ja testit sekä mahdollinen 

loppukoe ovat osa arviointia 
 
 
Koulukohtainen itsenäisesti suoritettava soveltava kurssi 
Terveystiedon projekti TE6 
 
Mikäli opiskelija osoittaa riittävää kiinnostusta terveystietoon ja hän on suorittanut 

vähintään TE1- ja TE2 -kurssit, hän voi suorittaa itsenäisesti terveystietoon liittyvän 

projektityön. 

Kurssin tavoiteena on, että opiskelija soveltaa aikaisemmilla kursseilla oppimiaan 

tietoja ja taitoja johonkin terveystiedon aihealueeseen ja tekee siitä projektityön. 

Projektityön aihe valitaan tapauskohtaisesti opiskelijan kiinnostuksen mukaan. 

Projektin päätyttyä opiskelija laatii projektista raportin, jossa tekstin, kuvien tai 

videoaineiston avulla kuvataan projektin vaiheet suunnittelusta päätösvaiheeseen. 

Raporttiin kuuluu osana myös itsearviointi.  

Arviointi 
● projektityön tasosta ja laajuudesta riippuen siitä voi saada joko puoli 

kurssia tai koko kurssin ja hyväksytty työ merkitään todistukseen 
suoritusmerkinnällä (=S) 

Huomioitavaa 
● Ennen projektin alkua asiasta ja aiheesta pitää sopia terveystiedon 

opettajan kanssa. Projektin tekoon on hyvä varata minimissään neljä 
viikkoa ja työn arviointiin viikko.  

 
Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 
 
Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi 

terveystiedon lukion-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. 

Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi opetussuunnitelman 

perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista olla hyväksytty 

numeroarvosana.  

Muualla hankittuja terveystiedon soveltavia kursseja ovat esimerkiksi Punaisen 

Ristin järjestämät ensiapukurssit (EA1 ja EA2) sekä netissä suoritettava 

hygieniapassi. Edellä mainituista kursseista annetaan puoli kurssia ja ne arvioidaan 

suoritusmerkinnällä (=S). 
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4.18 Liikunta 
 
Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, 

joiden avulla hän pystyy ylläpitämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja 

psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanopetuksella tuetaan 

opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja 

opiskelukyvystä huolehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen.  
 

Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan merkitystä 

osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja 

liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja 

kehittämiseen. Liikunnassa edistetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, 

yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toimimisen taitoja, 

toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä. 
 
Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä 

sisä- ja ulkoliikuntaa turvallisesti ottaen monipuolisesti huomioon 

opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koskevien sisältöjen 

osalta tehdään yhteistyötä terveystiedon kanssa. Opetuksessa ja ryhmiä 

muodostettaessa otetaan huomioon henkinen ja fyysinen turvallisuus. Opiskelijat 

osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja ottavat vastuuta omasta ja ryhmän 

toiminnasta. Liikuntateknologian avulla voidaan tukea opetuksen tavoitteiden 

saavuttamista. Opetuksen eriyttämisessä otetaan huomioon opiskelijoiden yksilöllisiä 

lähtökohtia ja kehitystarpeita. 
 
Opetuksen tavoitteet 
 
Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen 

toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä 

pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvystään. Fyysisen 

toimintakyvyn osalta tavoitteena on oppia soveltamaan liikunnallisia perustaitoja ja -

tietoja erilaisissa liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa eri vuodenaikoina ja eri 

olosuhteissa. Opiskelija oppii arvioimaan ja sen pohjalta harjoittamaan fyysisiä 

ominaisuuksiaan (voima, kestävyys, liikkuvuus ja nopeus). Liikunnanopetuksen 
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sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, 

aktiivinen työskenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia 

kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vastuuta omasta ja yhteisestä 

toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita 

liikuntatunneilla. 
 
Arviointi 
 
Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen 

tavoitteiden saavuttamisesta, oppiaineen opiskelun etenemisestä ja edistää 

opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimintakyvyn että 

sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. 

Fyysisten kunto-ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. 

Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opiskelijan terveydentila ja 

erityistarpeet. 
 
Liikunnan kurssien arvosanat annetaan seuraavasti: 

● pakolliset kurssit: numeroarvostelu (4-10) 
● syventävät kurssit: numeroarvostelu (4-10) 
● soveltavat kurssit: suoritusmerkintä (S) 

 
Pakolliset kurssit 
 
Pakollisilla kursseilla syvennetään peruskoulussa opittuja liikuntataitoja ja -tietoja 
sekä annetaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti erilaisiin liikuntamuotoihin ja -
lajeihin. Opetus tukee opiskelijoiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia, 
kasvua osallisuuteen sekä kannustaa terveyttä edistävän liikunnan harrastamiseen 
ja liikkuvan elämäntavan omaksumiseen.  
 
Kurssit olisi hyvä suorittaa 1.vuosikurssin aikana. 

  
1.  Energiaa liikunnasta (LI1) 

  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää fyysisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn 
terveyden ja hyvinvoinnin perusedellytyksenä. Opiskelija harjaantuu 
liikuntataidoissaan ja kehollisessa ilmaisussaan sekä saa tietoja ja kokemuksia 
fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta monipuolisesti. Opiskelija saa kokemuksia 
yhdessä liikkumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen 
pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikunnan tuoman ilon ja virkistyksen myötä.  
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Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten 
ominaisuuksien harjoittaminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa 
opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyttäen. 
  

2.   Aktiivinen elämäntapa (LI2) 
  
Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan 
omaksumiseen sekä riittävän päivittäisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. 
Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että liikuntaharrastusten lisäksi toimintakykyä, 
terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja 
pitkäkestoisen istumisen välttämisestä.  
 
Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja 
verenkiertoelimistöä kuormittava liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. 
Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan ja valintojaan fyysisen 
aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta 
liikunnallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen.  
 
  
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  
Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän 
liikunnan harjoittaminen, vastuu omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset 
kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja 
yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä 
opiskelijoiden kanssa.  
 
Kurssit LI3 ja LI4 olisi hyvä suorittaa lukion 2. vuosikurssin aikana. Kurssi LI5 
suositellaan suoritettavaksi 3.vuosikurssilla. 
  

3.   Terveyttä liikkuen (LI3) 
  
Kurssilla syvennetään erityisesti fyysiseen toimintakykyyn liittyviä taitoja ja tietoja. 
Kurssin tavoitteena on oman säännöllisen liikunnan edistäminen sekä fyysisten 
ominaisuuksien seuraaminen ja kehittäminen. Opettaja ohjaa liikuntaohjelman 
suunnittelua ja toteutusta. Liikuntasuunnitelmaa toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan liikuntateknologiaa hyväksi käyttäen. 
  

 
4.   Yhdessä liikkuen (LI4) 

  
Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja 
tietoja. Kurssin tavoitteena on edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. 
Työtavoissa painottuu opiskelijaryhmän aktiivinen osallisuus, toiminnallisuus ja 
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yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, joka 
suunnitellaan yhteistyössä oppilaiden ja opettajien kanssa. 
  

5.   Hyvinvointia liikkuen (LI5) 
  
Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja 
tietoja. Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä 
rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kautta. Monipuoliset 
liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen 
ilmaisun kokemuksia. 
 
Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 
Koulukohtaiset soveltavat kurssit tarjoavat liikunnallisille ja aktiivisille oppilaille 

lisäliikuntaa. 
 

6.   Koulukohtainen kurssi I (LI6) 
 
  Kursseista 6.1 ja 6.2 voi valita vain toisen. Kurssi olisi hyvä suorittaa lukion 

1.vuosikurssin aikana 

  
6.1.  Maila- ja pallopelit I 

  
Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, 

taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän 

kanssa kurssin sisällön. 
  

6.2. Jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain omaa I 
  
Kurssin tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä 

taitojen syventäminen ja laajentaminen. Kurssi sisältää pakollisiin 

kursseihin kuuluvan liikunnan lisäksi ns. “uusia tuulia”. 
  

7.   Koulukohtainen kurssi II (LI7) 
 

Kursseista 7.1 ja 7.2 voi valita vain toisen. Kurssi olisi hyvä suorittaa 
2.vuosikurssin aikana 

  
7.1. Maila- ja pallopelit II 
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    Kurssin tavoitteena on kehittää ja vahvistaa eri maila- ja pallopelien tietoja, 
taitoja ja harrastuneisuutta. Opettaja tarkentaa yhdessä opiskelijaryhmän 
kanssa kurssin sisällön. 

 
 
7.2. Jotain uutta ja jotain tuttua II 

  
Kurssin tavoitteena on oman liikuntaharrastuksen vahvistaminen sekä 
taitojen syventäminen ja laajentaminen. Kurssi sisältää pakollisiin 
kursseihin kuuluvan liikunnan lisäksi ns. “uusia tuulia”. 
 
  

8.   Yhdessä liikkuen/ vanhat tanssit (LP8) 
  
Yhdessä liikkuen eli ns. vanhojen tanssien kurssilla opiskelijaa ohjataan 
omaksumaan hyvä ja monipuolinen tanssitaito. Kurssilla perehdytään eri aikakausien 
tansseihin, opitaaan tanssien historiaa ja niihin liittyviä tapoja ja pukeutumista. 
Tanssit esitetään vanhemmille ja koululle. Yhteistyö lähialueen ala-asteen, Suursuon 
sairaalan ja sosiaalitoimen kanssa kuuluu kurssiin mahdollisuuksien mukaan 
 
Kurssi olisi hyvä suorittaa 2.vuosikurssin aikana. 
 
 
9.  Harrasteliikunnankurssi I (LI9) 
 
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin 
voi suorittaa osallistumalla esim. kerhotoimintaan, toimitsija- tai tuomaritehtäviin tai 
oman taitavuusalueensa ohjaustehtäviin. 
 
 

10.   Harrasteliikunnankurssi II (LI10) 
  
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista. Kurssin 
voi suorittaa osallistumalla esim. opiskelijaurheilutoimintaan, kerhotoimintaan, 
projektiliikuntaan ja toimitsija- sekä tuomaritehtäviin.  
 
  

11.   Harrasteliikunnan kurssi III (LI 11) 
  
Kurssin tavoitteena on edistää oppilaan omatoimista liikunnan harrastamista.Kurssin 
sisältöön kuuluu esim. kuntosalikurssi, oma urheiluharrastus seuratasolla ja 
osallistuminen seuratoimintaan. Kurssin voi suorittaa vasta pakollisten kurssien 
jälkeen. 
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Kurssi suoritetaan itsenäisesti. Opiskelija laatii henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman 
kurssille, joka toteutetaan itsenäisesti, pareittain tai ryhmässä. Opettaja tarkentaa 
sisällön yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssin aikana pidetään yhteispalavereja 
opettajan kanssa kurssisuunnitelman ja tavoitteiden toteutumisesta. 
  
  

12.   Liikunnan diplomikurssi (LI12) 
  
Lukiodiplomin suorittaminen on osoitus opiskelijan liikunnallisista kyvyistä, 
erityisosaamisesta sekä harrastuneisuudesta ja yhteistyötaidoista. Arviointikohteina 
ovat myös opiskelijan liikuntatiedot sekä hänen kykynsä arvioida omien liikunnan 
oppimisprosessien lisäksi liikunnan merkitystä. Diplomin saamisen ehtona on, että 
opiskelija on suorittanut vähintään viisi liikunnan kurssia, joista yksi voi olla liikunnan 
lukiodiplomikurssi. Muiden kurssien tulee olla joko pakollisia tai syventäviä.  
 
Sisältö: 1. Liikuntakykyisyys: mitataan erillisillä testeillä, 2. Liikuntatiedot: esitetään 
opiskelijan tekemän tutkielman avulla, 3. Erityisosaaminen: taidot arvioidaan 
opiskelijan antaman näytön perusteella hänen valitsemassaan lajissa, 4. 
Harrastuneisuus ja yhteistyötaidot sekä 5. Portfolio: opiskelija kuvaa 
liikuntaharrastustaan sekä osallistumistaan koulun liikuntatoimintaan portfoliossa. 

 
4.19 Musiikki  

  

Lukion musiikinopetus perustuu ajatukselle, että musiikki on olennainen osa 

kulttuuria ja inhimillistä toimintaa. Musiikinopetus tähtää siihen, että opiskelija 

tiedostaa musiikkisuhteensa ja syventää sitä. Omakohtainen musiikkisuhde 

vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. 

Opiskelija oppii ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia 

ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjoaa elämyksiä, kokemuksia, 

taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät 

opiskelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen 

ajatteluun ja elinikäiseen musiikin harrastamiseen. 
  

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä 

tekeminen ja myönteiset kokemukset. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja 

kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Yhdessä 

musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja 
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kommunikaatiotaitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen 

ovat sekä työtapoja että opetuksen keskeisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen 

muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon 

opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin 

kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle opiskelijalle mielekkäitä musiikillisia tehtäviä. 
  

Taideaineena musiikki luo koulun kulttuuritoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Se 

on merkittävä osa lukion juhlia ja muita tapahtumia. Musiikinopiskelu syventää oman 

ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien 

monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. 

Opiskelija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen 

kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä 

median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. 
   

Opetuksen tavoitteet 
  

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

 

Musiikin merkitys ja hyvinvointi 

● tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia 

hyvinvointinsa edistämiseen 

● oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista 
 

Musiikillinen osaaminen 

● oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen 

● kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös 

musisoidessaan  

● syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan 
 

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito 

● tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään 

musiikkikulttuurien monimuotoisuutta sekä toimimaan kulttuurien 

välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä 
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● 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 opiskelijan musiikillisen 

osaamisen kehittymistä ja musiikkisuhteen syventymistä. Oppimisprosessin aikana 

opiskelijat saavat ja antavat monipuolista palautetta, mikä ohjaa opiskelijaa 

arvioimaan ja edistämään omaa oppimistaan. 
  

Luottamuksellisessa ja turvallisessa ilmapiirissä tapahtuva arviointi kohdistuu koko 

musiikinopiskelun prosessiin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. 

Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että opiskelijan 

osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan 

opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. 
  
  

Pakolliset kurssit 
  
1.  Musiikki ja minä (MU1) 
 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää omat tapansa toimia musiikin alueella. 

Osallistumalla musiikilliseen toimintaan hän saa kokemuksia musisoinnista, syventää 

omaa osaamistaan ja pohtii asemaansa musiikin kuuntelijana, tulkitsijana, tekijänä ja 

kulttuuripalvelujen käyttäjänä. Omakohtaisen musiikkisuhteen kautta opiskelija 

ymmärtää musiikin merkityksiä elämässä ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. 
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Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen 

musiikkitoimintaan. 
  

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun 

välineenä. Kurssilla syvennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta 

käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkailemaan ääniympäristöään ja 

perehtyy kuulonhuoltoon. 
  
  
2.  Moniääninen Suomi (MU2) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja 

vahvistaa omaa kulttuurista identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa 

esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuureja sekä oppii 

ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin 

toteuttamisessa otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa 

eurooppalaista ja globaalia musiikkimaailmaa. 
  

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. 

Musisoitaessa kiinnitetään huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja 

vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmistoon valitaan eri musiikinlajeja 

populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. 
  
  
Valtakunnalliset syventävät kurssit 
  

3.  Ovet auki musiikille (MU3) 
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, 

musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Hän 

tarkastelee eri musiikkikulttuurien käytäntöjen samankaltaisuutta tai erilaisuutta ja 

oppii ymmärtämään, miten jokainen kulttuuri määrittelee itse oman käsityksensä 

musiikista. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai 

musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musisointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja 

käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 
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4.  Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU4) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja 

vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja 

viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä 

tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin 

esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä 

muutaman rajatun näytteen avulla. Sisältöjen tarkastelussa painottuu pyrkimys 

kokonaisuuksien ymmärtämiseen. Musiikin vaikuttavuutta tutkitaan analysoimalla 

olemassa olevaa materiaalia tai tuottamalla sitä itse. Kurssin voi suorittaa myös 

taiteidenvälisenä tai monialaisena projektina. 
 

Koulukohtaiset syventävät musiikin kurssit 
   
5. Muistojen musiikki (MU5) 
Kurssilla opiskelija tarkastelee taakse jääneiden vuosiensa musiikkimieltymyksiä 

esitellen ryhmälle " kulmakivikuuntelujaan" menneisyydestä sekä tarkastelee 

senhetkistä musiikinkuuntelumaailmaansa analyyttisesti. 
 

Runsaan laulu - ja soitto-ohjelmiston keskiössä on mm. elokuvamusiikkiin, 

ekologisiin lauluihin ja rakkausaiheisiin liittyvää materiaalia. 

Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kurssilla syventävä oppilastyönsä eri 

musiikillisista yläotsikoista (portfolio, sävellys, musiikki- tai musiikkiliikunnallinen 

esitys).  
 

6. Kuorokurssi 1 (MU6) 
Kuorokurssi muodostuu musikaalisista ja yhteislaulusta innostuneista opiskelijoista. 

Se on johdonmukaista ja säännöllistä harjoitustoimintaa, jossa laulutekniikka, 

musisointitaidot ja tyylitaju hioutuvat. 

Lukuvuoden aikana luodaan useita viimeisteltyjä esityskokonaisuuksia ja kuoron 

esitykset ovatkin keskeinen osa koulun tapahtuma- ja kalenterijuhlavuotta, 

tärkeimpänä oma itsenäinen yleisökonsertti jouluna. 
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Yksittäisille kuorolaisille on mahdollista päästä soolo - ja pienryhmäharjoitukseen ja 

esiintymään solistisesti. 
  
7. Orkesterikurssi (MU7) 
Orkesterikurssi koostuu lukion eri soitinryhmien instrumentalisteista. Merkittävimmät 

esiintymistilaisuudet ovat kuorokurssien tapaan kouluvuoden juhlat, tapahtumat ja 

joulukonsertti, joihin luodaan viimeistellyt esityskokonaisuudet. 

Yksittäiset soittajat esiintyvät myös solistisesti ja pienkokoonpanoissa. 
 

8. Kuorokurssi 2 (MU8) 
Syventävää harjoittelua kuorokurssi 1 materiaalista. 
  
Valtakunnallinen soveltava kurssi 
 

Strada-kurssit (kurssit 6,7,8 eli esittävän musiikin kurssit) 
Esittävän musiikin kurssit suovat opiskelijalle vahvan musiikillisen suuntautumisen ja 

kehityskaaren. Nämä kurssit kuuluvat erityisesti Stradaan eli taiteen, median ja 

kulttuurin linjaan. 
  
  
Arviointi musiikin kursseilla 1-4 

 

● jatkuva näyttö (laulu- ja soittotehtävät) 

● vapaavalintainen projektityö: portfolio, musiikkiin liittyvä kuvataiteen työ, 

sävellys, oma musiikkiesitys ( laulu-, soitto-, tai musiikkiliikunnallinen 

esitys solistisesti tai pienryhmäesityksenä) 

● tuntikuuntelut (oman musiikkimaailman esittely) 

● johdonmukainen vihkotyö 
  
Arviointi musiikin kursseilla 6-8 

 

● säännöllisyys harjoituksissa ja esillä olevan materiaalin harjoitteleminen 

● laulu - ja soittotaito 

● eriytystehtävät (stemmat, solistiset osuudet) 
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4.20 Kuvataide   

Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota 

tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, 

luova ajattelu ja tavoitteellinen työskentely luovat perustan moniaistiselle 

taideoppimiselle.  

 

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. 

Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, 

ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkastelevat taiteessa ja 

muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. 

Opetus luo edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön 

vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edistämiselle. 
 

Kuvataideopetuksessa havainnoidaan, tuotetaan, tulkitaan ja arvotetaan kuvia 

visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja hyödyntämällä. Opetuksessa 

syvennetään opiskelijan monilukutaitoa. Opiskelijat tutkivat kuvataiteen ja muun 

visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä.  
 

Opetuksessa perehdytään erilaisiin taidekäsityksiin. Keskeisiä sisältöjä ovat 

opiskelijoiden omat kuvakulttuurit, ympäristön kuvakulttuurit ja taiteen maailmat, joita 

tutkitaan rakentamalla yhteyksiä niiden välille. Sisältöjä valitaan opiskelijoille 

merkityksellisistä ja vieraista kuvakulttuureista. Opiskelijat osallistuvat sisältöjen ja 

ilmaisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen 

kulttuurin ilmiöihin, toimintatapoihin ja osallistumisen muotoihin. 
 

Opetuksessa luodaan edellytyksiä työtapojen ja opiskeluympäristöjen monipuoliselle 

käytölle. Opiskelijoita kannustetaan välineiden, materiaalien ja ilmaisun keinojen 

kokeilemiseen sekä niiden luovaan soveltamiseen. Uudet teknologiat ja 

mediaympäristöt ovat sekä tutkittavia ilmiöitä että kuvallisen tuottamisen välineitä. 

Opiskelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden 

paikallisten toimijoiden kanssa. Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion 
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toimintakulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiskelijan lukion jälkeisille 

opinnoille. 
 

Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin matematiikkalukion kuvataideopetuksen 

tavoitteena on rakentaa opiskelijalle kestävä suhde kuvataiteeseen taiteen 

harrastajana ja kuluttajana. Opetuksessa kannustetaan ammattiin tähtääviin 

taidealan jatko-opintoihin ja tuodaan esille oppiaineen yhteydet muihin aloihin. 

Opetuksessa tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ajankohtaisissa 

projekteissa. 
 

Opetuksen tavoitteet 
Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

● ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen 

omassa elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa   

● rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja 

 tulkitsemalla  

● syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, 

medialukutaitoa ja ympäristönlukutaitoa kehittämällä  

● ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita 

tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

● syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja 

 ilmaisun keinoja tarkoituksenmukaisesti käyttäen  

● harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen 

työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön 

● ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden 

elämyksien ja luovan ajattelun merkityksen omalle oppimiselle 

● käyttää tutkivaa lähestymistapaa itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa 

 kuvallisessa 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 merkitystä yksilölle, 

 yhteisölle ja yhteiskunnalle eri aikoina ja eri kulttuureissa  
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● tutkii kuvailmaisussaan nykyisyyttä ja tulevaisuutta kulttuurisen 

 moninaisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.   
 

Arviointi 
Kuvataiteen arviointi on kannustavaa, pitkäkestoista, vuorovaikutteista ja opiskelijan 

kuvataiteellista osaamista kehittävää. Arviointi tukee opiskelijan omakohtaista 

suhdetta kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin. Monipuolinen arviointi 

edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin 

vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen 

syventämistä.  
 

Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi 

kohdistuu visuaaliseen havaitsemiseen ja ajatteluun, kuvalliseen tuottamiseen, 

visuaalisen kulttuurin tulkintaan sekä esteettiseen, ekologiseen ja eettiseen 

arvottamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kuvataiteellisen 

osaamisen kehittyminen, erilaiset työskentelyprosessit ja työskentelyn tulokset. 

Arvioinnilla ohjataan työtapojen ja opiskeluympäristöjen tarkoituksenmukaiseen 

käyttöön yksin ja ryhmässä. 
 

 

Pakolliset kurssit 
1. Kuvat ja kulttuurit (KU1) 
 Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

● tutkii kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin sisältöjä, ilmiöitä, 

 prosesseja ja toimintatapoja    

● käyttää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin keinoja 

kuvailmaisussaan ja tekee omakohtaisia ratkaisuja    

● tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun 

visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä 

● tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja 

 yhteiskunnan näkökulmista itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä 

● tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista 

 kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen 
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● ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa 

 elämässään, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmassa.   
 

Keskeiset sisällöt 

● omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden 

 ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina 

● vaikuttaminen omissa ja muiden kuvissa, taiteessa, mediassa ja muissa 

 ympäristöissä   

● erilaiset käsitykset taiteesta ja muusta visuaalisesta kulttuurista 

● kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

● kuvalliset, sanalliset ja muut kuvatulkinnan keinot 

● taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaiset ilmiöt   
 

2. Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii ympäristön kuvakulttuurien yhteyksiä omiin kuviin, taiteeseen ja 

 kulttuuriperintöön kuvailmaisun taitojaan syventäen 

● tarkastelee rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen 

moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 

● käyttää arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen sisältöjä, 

 prosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 

● osallistuu ja vaikuttaa erilaisiin ympäristöihin visuaalisuutta ja muita 

 tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

● tarkastelee luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun henkilökohtaisia, 

 yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 

● ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden 

 suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

  

Keskeiset sisällöt 

● ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön 

 uudistajina 
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● luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, 

 mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat kuvallisen tuottamisen 

lähtökohtana 

● ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot 

● ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot 

● luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 
 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 
3. Osallisena mediassa (KU3) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja 

kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian 

osaamistaan syventäen 

● tarkastelee mediakulttuureja kulttuurisen moninaisuuden 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, yhteisöllisiä, 

yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 

● ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, 

mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja 

tuottamisessa.   
 

Keskeiset sisällöt 

● mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 

● median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen 

 tuottamisen lähtökohtana 

● median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

● mediaesitysten tulkinnan keinot 

● median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 
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4. Taiteen monet maailmat (KU4) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin 

 kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa 

hyödyntäen  

● tarkastelee eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta 

kulttuurisen moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 

● soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja itsenäisessä 

ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä   

● tarkastelee kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle 

 soveltamalla kuvatulkinnan menetelmiä 

● tutkii omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä 

 kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

● ymmärtää taiteen merkityksen rakennetuissa ja luonnon ympäristöissä, 

 omissa kuvissa sekä vaikuttamisessa ja osallistumisessa.   
 

Keskeiset sisällöt 

● taiteen maailmat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden 

 ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uudistajina 

● eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettu kuvataide 

● kuvataiteen käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

● kuvalliset, sanalliset ja muut taiteen tulkinnan keinot 

● taiteen ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 
 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT 
Valokuva, elokuva ja video (KU 5) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tarkastelee mediaa oman kuvan- ja elokuvan tekemisen kautta 

● näkee tämän hetken valokuvauksen trendit ja tavat osana valokuvan 

historian jatkumoa 

● ymmärtää valokuvan ja elokuvan visuaalista kieltä ja tekee siitä havaintoja 
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● syventää ymmärrystään ja toimintavalmiuksiaan visuaalisessa mediassa 
 

Keskeiset sisällöt 

● valokuvauksen historiaa ja lajityyppejä, kuvasommittelu 

● kuvausharjoituksia järjestelmä- ja digikameralla 

● perinteiset menetelmät ja digitaalinen kuvankäsittely 

● elokuvakerronnan periaatteet, kuvaamista ja editointia 

● elokuvien katsominen ja analysointi 
 

Piirustus, maalaus, grafiikka (KU 6) 
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää kuvataiteen osa-alueiden tuntemustaan oman kuvantekemisen 

kautta 

● soveltaa yhä syventäen erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun 

keinoja itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa kuvallisessa työskentelyssä 

  

● tarkastelee syventäen kuvataiteen merkityksiä yksilölle, yhteisölle ja 

yhteiskunnalle  

● syventää kulttuurista tuntemustaan oman kuvantekemisen kautta 
 

Keskeiset sisällöt 

● piirustuksen, maalauksen ja grafiikan eri menetelmiä ja ilmaisukeinoja 

● oman kuvailmaisun syventämistä 

● monipuolista tekniikoiden ja välineiden kokeilua 

● grafiikan menetelmiä, esim. linopiirros, puupiirros, kankaanpainanta 

● projektityöskentelyä; materiaalikokeilut osana prosessia 
 

Kolmiulotteiset menetelmät, keramiikka ja kuvanveisto (KU 7) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää ympäristön kuvakulttuurien, kuvanveiston ja kulttuuriperinnön 

tuntemustaan oman tekemisen kautta 

● tarkastelee syventäen rakennettuja ja luonnon ympäristöjä kulttuurisen 

moninaisuuden ja kestävän kehityksen kannalta 
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● käyttää syventäen tietojaan arkkitehtuurin, muotoilun ja tuotteistamisen 

toimintatavoista kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 
 

Keskeiset sisällöt 

● kuvan tekemistä muotoilemalla ja rakentamalla 

● keramiikan menetelmiä, paperin tekoa ja veistoksia eri materiaaleista 

● kolmiulotteisen muodon hahmottamisen harjoitteleminen 

● kuvanveiston historiaa ja tyylipiirteitä 

● Helsingin julkiset taideteokset 

 

4.21   Opinto-ohjaus 
 
Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia 
siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee 
elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin 
ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä. 

  
Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka 

aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden 

hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-

opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, 

luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten 

kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja 

ongelmatilanteiden ratkaisemisessa.  
 

Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-

opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä 

elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä 

opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden 

opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä. 
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Opinto-ohjauksen tavoitteet 
Ohjaus toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, 

osallisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi omat yksilölliset, 

myös elinikäistä oppimista tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan 

vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä 

hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin. Ohjauksella edistetään 

opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan nuorta 

elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin 

liittyvissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja 

päätöksenteossaan arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja 

mahdollisuuksiaan.  
  

Opiskelijan tiedonhakutaitoja vahvistetaan ohjaamalla häntä monipuolisesti erilaisia 

opiskeluympäristöjä hyödyntäväksi, aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedonetsijäksi, joka 

osaa myös soveltaa etsimäänsä tietoa. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee 

keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, 

ohjauspalvelut ja sähköiset hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa 

informaatiota urasuunnittelun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukena. 
  

Opinto-ohjauksen avulla opiskelija saa tietoa opiskelusta muissa oppilaitoksissa, 

lukion jälkeisistä jatko-opiskeluvaihtoehdoista, työ- ja elinkeinoelämästä sekä 

yrittäjyydestä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti 

ammatteihin ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen asteen ammatillisten 

oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaan. Opiskelijaa 

ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa myös muiden maiden tarjoamista 

opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla. 
  

Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suunnittelussa sekä opintoihin 

hakeutumisessa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja 

tekee valintojaan siten, että hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin 

välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen 

opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja 

urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä. 
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Pakolliset kurssit 
1. Minä opiskelijana (OP1) 

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä 

ylioppilastutkintoon 

● harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien 

ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa 

ja taidoissa 

● pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä 

kysymyksiä. 
  

Keskeiset sisällöt 

● opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen 

● lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen 

opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma 

● jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- 

ja urasuunnitelma 

● itsetuntemus ja sen kehittäminen 

● elämänhallintataidot 

● oman oppimisen arviointi 

● jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, 

sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät 

● työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 

● lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
  
 

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2) 
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja 

elämänhallintataitojaan 
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● perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin 

teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat 

valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle 

● tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä 

muuhun koulutustarjontaan 

● lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. 
  

Keskeiset sisällöt 

● jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla 

● työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä 

● yrittäjyys 

● työelämä- ja työnhakutaidot 

● työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen 

● jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin 

hakeutuminen 

● henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman 

sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen 

● lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
 

Lukion opinto-ohjauksen  kolmannen vuoden opintoihin kuuluu tutustuminen Studia -

jatkokoulutusmessuihin sekä osallistuminen Helsingin yliopiston kampuspäivään tai 

amattikorkeakoulujen avoimiin oviin. 
 

Opinto-ohjauksen luokkatunnit järjestetään seuraavasti: 

1. vuosiluokka: 1. jaksossa ja 4. jaksossa yksi oppitunti (75 min.) 

2. vuosiluokka: 2. jaksossa ja 4. jaksossa yksi oppitunti (75 min.) 

3. vuosiluokka: 2. jaksossa ja 3. jaksossa yksi oppitunti (75 min.) 

tai 

1. vuosiluokka: 1. ja 4. jakso 

2. vuosiluokka: koko kakkoskurssi yhdessä jaksossa 

3. vuosiluokka: 3. jakso 

 

   

  Kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). 
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4.22   Teemaopinnot 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja 

kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta 

laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota 

mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja 

soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan 

opetussuunnitelmassa. 

Opetuksen tavoitteet 

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija 
● rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja 

näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta 

kokonaisuuksia 

● hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin 

ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa 

● hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja 

● hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta 

● soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan 

käytännön toiminnassa 

● työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä. 

  

  

Arviointi 

 Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja 

soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä 

kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida 
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kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. 

Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. 

Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista 

sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia 

arviointimenetelmiä. 

 Valtakunnalliset syventävät kurssit 

 1. Monitieteinen ajattelu (TO1) 

 Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-

alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat 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 ajatteluaan itsenäisesti ja 

yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat 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 (TO2) 

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, 

toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin 

ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai 

muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. 

Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään 

työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai 

useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin. 

3.  Osaaminen arjessa (TO3) 

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan 

kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön 
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työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa 

hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä.  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan 

toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun 

ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia 

osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle 

voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen 

muualla hankittu osaaminen. 

  

4.23   Lukiodiplomit 
  
Lukion opetussuunnitelmassa määriteltäviin soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri 

aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit. Lukiodiplomien tehtävänä on 

antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa erityistä osaamistaan ja 

harrastuneisuuttaan pitkäkestoisen näytön avulla. Lukiodiplomi kuvaa monipuolisesti 

opiskelijan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. 

Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuurisesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille 

ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, tuottamisen, tulkinnan 

ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta. 
  

Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa koulussamme kuvataiteessa, liikunnassa, 

mediassa ja musiikissa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden arvioida 

lukio-opintojen aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen 

näkökulmasta. Lukiodiplomit täydentävät lukion päättötodistuksen ja 

ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. 
  

Lukiodiplomeja on koulutuksen järjestäjän päätöksellä mahdollista suorittaa lukiossa 

yhdessä tai useammassa aineessa ja aineryhmässä. Opetushallitus antaa ohjeet 

kunkin lukiodiplomin suorittamisesta. 
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Opetuksen tavoitteet 
  

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija: 

x asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat ja tavoitteet 

x työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa 

x tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedonaloille ominaisilla tavoilla 

x soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtoista harrastuneisuutta 

x valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja ja ilmaisun 

keinoja 

x arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja 

kokonaisuutta. 
  
  
Arviointi 

  
Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti 

toteuttamaan lukioaikaisen erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. 

Opiskelijan toteuttama lukiodiplomi arvioidaan kokonaisuutena kurssin päätyttyä. 

Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta lukiodiplomille asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arviointi on monipuolista ja luotettavaa, 

ja se vastaa opiskelijan aineessa tai aineryhmässä osoittamaa osaamisen tasoa. 

Lukiodiplomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia. 
  
  
   

  
Valtakunnalliset soveltavat kurssit 

  
  

Kuvataiteen lukiodiplomi (KULD) 
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta 

osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin 

tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin 

laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti 
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erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille 

asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja 

toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä 

työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta 

portfoliosta. 
 
  
  

Liikunnan lukiodiplomi (LILD) 
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta 

osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin 

tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuolisesti liikunnan merkitystä elämässään 

samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista erityisosaamistaan, 

harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan 

osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. Liikunnan 

lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaamisen, 

harrastuneisuuden ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän 

itsearvioinnin muodostamasta kokonaisuudesta. 
  
  

Median lukiodiplomi (MELD) 
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta 

mediaosaamisestaan ja harrastuneisuudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on 

edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustaitoja sekä median 

välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään 

informaation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, 

mediasuhteen pohdintaa ja median toimintaympäristön hahmottamista. Kurssin 

keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja 

toteutustapaan. Median lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama 

kokonaisuus. 
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Musiikin lukiodiplomi (MULD) 
  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta 

erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija 

osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin 

taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun 

lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑ toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi 

toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat 

musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi 

muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, 

musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. 

Koulussamme on ollut tapana sisällyttää diplomiin kirjallinen osuus (portfolio Musiikki 

ja minä) sekä esityksellinen osuus. 
 

4.24 Taiteiden väliset kurssit 
Taiteiden väliset kurssit ovat eri taiteenaloja yhdistäviä opintoja. Kurssien tehtävänä 

on laajentaa ja eheyttää musiikin, kuvataiteen ja opetussuunnitelmassa päätettävien 

mahdollisten muiden taideaineiden opetusta. Taiteiden väliset kurssit tarjoavat 

mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle 

taideoppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja 

arvottamista omassa elämässä. Kursseilla tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri 

taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvistaa 

opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja 

globaalissa maailmassa. Taiteiden väliset opinnot luovat mahdollisuuksia lukion 

toimintakulttuurin kehittämiselle sekä yhteistyölle lukion ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. 

 

Koulutuksen järjestäjä voi päätöksellään tarjota opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyjä taiteiden välisiä kursseja. Mikäli lukio järjestää mahdollisuuden suorittaa 

taiteiden välisiä kursseja, niiden tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan 

opetussuunnitelmassa. 
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Opetuksen tavoitteet 

Taiteiden välisten kurssien tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää kulttuurista osaamistaan taiteenalojen välisiä yhteyksiä 

hyödyntämällä 

● tutkii itselle merkityksellisiä ilmiöitä ja teemoja yksin ja yhteistyössä 

 muiden kanssa 

● hyödyntää ja soveltaa eri taiteen- ja tieteenaloilta hankkimaansa 

osaamista  

● soveltaa eri taiteenaloille ominaisia tiedon tuottamisen tapoja ja niiden 

yhdistelmiä 

● kehittää osaamistaan taiteenaloille ominaisia työtapoja, teknologioita, 

 työskentelyprosesseja ja opiskeluympäristöjä käyttämällä 

● työskentelee  tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä 

● kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja 

toiminnallisuutta hyödyntämällä.   
 

Arviointi 

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. 

Taiteiden välisen kurssin arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden 

toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu 

myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi kohdistuu tavoitteellisuuteen, 

suunnitelmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen.  

 

Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon osaamisen kehittyminen, työtapojen ja 

opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä toteutetut 

teokset, produktiot ja esitykset. Opiskelijoille annetaan palautetta myös 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja 

teknologioiden käytöstä. 
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Valtakunnalliset soveltavat kurssit 

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti (TA1) 

 

Kurssi tarjoaa opiskelijalle tilaisuuden kehittää musiikillista ja muuta taiteellista 

luovaa ajatteluaan, harjoitteluaan ja ilmaisutaitojaan taiteidenvälisessä 

työskentelyssä ja yhteistyössä muiden kanssa. Tavoitteena on, että kurssin aikana 

opiskelija suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti tai ryhmätyönä taiteelliseen ilmaisuun 

liittyvän kokonaisuuden, musiikkiesityksen, musiikkiliikunnallisen esityksen, 

portfoliotyön tai kuvataiteellisen työn musiikin aiheesta. Suunnittelussa ja 

toteutuksessa opiskelija soveltaa aiemmin hankkimaansa kulttuurista, musiikillista 

ja/tai taiteellista osaamistaan. Oppimis - ja harjoitusprosessin aikana opiskelija arvioi 

työskentelyään ja oppii toimimaan kokonaisuuden kannalta mielekkäällä tavalla. 

Kokonaisuuden toteutuksessa voi käyttää myös teknologian tarjoamia ilmaisun 

keinoja. 
 

Opiskelija valmistaa kurssilla vapaavalintaisen esityksen (esim. musiikkiesitys, 

portfoliotyö, powerpoint-esitys, musiikkiin liittyvä kuvataiteellinen työ, 

musiikkiliikunnallinen esitys, video), jossa yhdistyy monitaiteellisuus myös ilmaisu - ja 

puhetaitoon. 
 

2. Nykytaiteen keinoin (TA2)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija syventää omakohtaista suhdettaan 

kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin nykytaiteelle ominaisin keinoin. 

Opiskelijat tutkivat kulttuurisia ilmiöitä eri taiteenalojen ilmaisun keinoja käyttämällä 

ja soveltamalla. Kurssilla hyödynnetään visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon 

tuottamisen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä.  

 

Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja 

yhteiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistumisen ja vaikuttamisen 

muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot 

valitaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kurssilla toteutetaan monitaiteellisia teoksia, 

produktioita ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin.  
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Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä paikallisten ja helsinkiläisten 

toimijoiden kanssa. Keskeisiä sisältöjä ovat tutustuminen nykytaiteen 

moninaisuuteen ja visuaalisiin alakulttuureihin sekä opiskelijoiden omiin 

kuvakulttuureihin. Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään.  

 

3. Taidetta kaikilla aisteilla (TA3) 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan ja arvioimaan eri taiteenalojen 

ajankohtaisia toimintatapoja ja ilmiöitä. Kurssilla tarkastellaan taiteiden ja kulttuurien 

suhdetta sekä taiteen merkityksiä omassa elämässä, yhteiskunnassa ja maailmassa. 

Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen keinoin 

ja niitä yhdistellen.  

 

Kurssi on kahden taideaineen yhteinen kurssi oppiaineita ja kokonaisuuksia 

vaihdellen. Kurssin sisällöt nousevat vuosittain valittavasta aihekokonaisuudesta, ja 

ne pyritään kytkemään ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kurssisuoritus sisältyy kuvataiteen oppimäärään. 

Media 1, 2 ja 3 - koulukohtaiset soveltavat kurssit 

 
Media 1 

Keskeiset tavoitteet: 

● tutustuttaa opiskelija median muotoihin, historiaan ja tuotannon taustoihin 

● syventää ja sitoa yhteen eri oppiaineissa saatuja mediatietoja ja -taitoja 

● tarjota opiskelijalle työkaluja oman mediasuhteen pohtimiseen ja median 

kritiikkiin 

● antaa valmiuksia toimia alati muuttuvassa mediaympäristössä 

Keskeiset sisällöt: 

● mediaympäristöt  

● mediavälineiden historia ja kehitys 

● tuotantoprosessit 

● mediaesitysten tulkinnan keinot 
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● erilaiset toiminnalliset tehtävät, esim. mainosten tekeminen 
 

Strada - taiteen, median ja kulttuurin linjan kurssit: media 2 ja media 3 

Media 2 

Kurssi räätälöidään opiskelijan mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan yhdessä 

opiskelijan kanssa. Kurssi voi koostua osasuorituksista, esimerkiksi kahden 

lukuvuoden aikaisista Stradan torstaista.  

Media 3 

Kurssi muodostuu yhdestä kulttuurimatkasta tai -leiristä, joka päätetään joka 

lukuvuosi erikseen. Se voi suuntautua myös ulkomaille. Matka tai leiri toteutetaan 

kevätlukukaudella. Opiskelijat osallistuvat kurssin suunnitteluun. 

Ilmaisutaidon peruskurssi (IT 1) - koulukohtainen soveltava kurssi 

Keskeiset tavoitteet: 

● tarjota opiskelijalle työkaluja erilaisiin esiintymistilanteisiin 

● vapauttaa opiskelijan omaa ilmaisua 

● vähentää mahdollista esiintymisjännitystä 

● tarjota työkaluja vuorovaikutukseen ja elämänhallintaan 

Keskeiset sisällöt: 

● ilmaisutaidon perusharjoituksia 

● sanallinen ja sanaton viestintä 

● kokonaisilmaisu: rentoutus, hengitys ja äänenkäyttö, keskittyminen ja 

kontakti, improvisaatio 

● tutustuminen johonkin teatteri-instituutioon 

 
Ilmaisutaidon produktiokurssi (IT 2) 
Keskeiset tavoitteet: 

● syventää teatteritaiteen tuntemusta oman työskentelyn kautta 

● soveltaa ja yhdistää opittuja taitoja ja taiteellista ajattelua  
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● tutustua erilaisiin työtehtäviin teatteriproduktiossa 
 

Keskeiset sisällöt 

● valmistetaan esitys, jonka kaikkiin työvaiheisiin opiskelijat itse osallistuvat 

● roolityön lisäksi tehtävä voi olla lavastuksen, puvustuksen, musiikin, 

tanssin tai dramaturgian alalta 

 

4.25 Strada- median, kulttuurin ja taiteen linja  
 
Tavoitteet  
 

Strada - median, kulttuurin ja taiteen linja kokoaa yhteen erilaiset lukion syventävät 

sekä koulukohtaiset kurssit, joihin liittyy lähinnä kuvataiteen, musiikin, äidinkielen ja 

kirjallisuuden, ilmaisutaidon ja median kursseja. Mukana voi olla myös muita 

oppiaineita sen mukaan, mitä opiskelija haluaa painottaa ja mitkä sopivat 

kokonaisuuteen. Strada tukee laaja-alaisesti nuoren kasvua, itsensä ymmärtämistä, 

hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Linjalla opiskelija pääsee itse suunnittelemaan, 

luomaan tavoitteita ja toteuttamaan erilaisia kulttuurin ja taiteen projekteja omien 

kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Moninainen luovuus tulee näkyville: Stradan 

suoritusmalli onkin aina persoonallinen sen mukaan, mitkä ovat kunkin opiskelijan 

vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita (sosiaalisuuden, taiteen, kulttuurin jne. 

vahvuudet). Opiskelija oppii arvostamaan omia taitojaan, kehittyy vastuullisuudessa, 

pääsee toteuttamaan omaa luovuuttaan ja oppii itsenäistä ajattelua. 
 

Sisältö 

 

Strada kokoaa yhteen kursseja eri oppiaineista, niin valtakunnallisia syventäviä ja 

soveltavia kuin myös koulukohtaisia kursseja, joista opiskelija kerää itselleen sopivan 

kokoelman. Opiskelija voi valita Strada-kokonaisuuteen lisäksi ns. jokerikurssin  eli 

minkä tahansa oppiaineen kurssin, kun hän perustelee sen merkityksen esim. 

lopputyötään ja oppimisprosessiaan ajatellen tarpeelliseksi. Kokonaisuuden 

kerättyään opiskelija saa Strada-linjan todistuksen, joka kattaa vähintään 12 kurssia. 
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Todistuksesta saattaa olla hyötyä jatko-opinnoissa. Stradalle ei ole pääsykoetta, ja 

siihen voi osallistua osittainkin. Strada ei ole sidottu jaksoihin. 
 

Lopputyössä opiskelija tekee työnsä tavoitteellisen suunnitelman, toteuttaa työn tai 

projektin, dokumentoi ja lopuksi julkaisee; muodoltaan se voi olla hyvin moninainen 

ja riippua taidelajista. Julkaiseminen on lähtökohtaisesti aina opiskelijan oma valinta, 

mutta häntä kannustetaan ja rohkaistaan tutkimaan monia julkaisukanavia ja 

aktiivisesti toteuttamaan niiden mahdollisuuksia.  
 

Stradalla on puolivuosittain omat teemansa ja painotusalueensa, jolloin pystytään 

reagoimaan nopeasti ajankohtaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja vastaamaan opiskelijan 

omiin kiinnostuksen kohteisiin. Opiskelijat sitoutetaan opiskeluun ja suunnittelemaan 

Stradan sisältöjä. Joka kuussa on kulttuuri-ilta tai -iltapäivä, Stradan torstai,  joka 

myös suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa. Asiantuntijavierailijoita kutsutaan 

koululle ja vieraillaan erilaisissa tapahtumissa ja näyttelyissä. Joka lukuvuosi 

tehdään jokin opintomatka tai pidetään leiri, jonka kohde ja teemat päätetään 

erikseen osallistujien mukaan. 
 

Alueellinen toiminta on näkyvästi mukana yhteistyössä, esimerkiksi Maunula-talo 

erilaisine toimijoineen. Strada-väylä myös tukee tekemään diplomitöitä, esimerkiksi 

kuvataiteessa, musiikissa ja mediassa. 
 

Strada tehdään näkyväksi ja opiskelusta tiedotetaan sekä opiskelijoiden töitä 

julkistetaan koulun kotisivuilla, sosiaalisessa mediassa, kuten facebookissa. Töiden 

ja projektien tiedottamiseen sitoutetaan opiskelijoita sekä kannustetaan heitä 

julkistamaan omia tuotoksiaan. Linjalle luodaan oma blogi. Medianäkyvyyteen 

pyritään ja siihen kannustetaan. 
 

Kaikessa taide- ja kulttuuritoiminnassa painotetaan erityisesti taiteen ja kulttuurin 

voimauttavaa vaikutusta, hyvän mielen tuomista ja yhteisöllistä vaikuttamista. 

Opiskelijoita kannustetaan vaikuttamiseen taiteen ja kulttuurin avulla.      
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Arviointi 
 

Strada noudattelee opetussuunnitelman arviointikäytäntöä niiltä osin, kuin kurssit 

ovat syventäviä. Muutoin yksittäiset osasuoritukset arvioidaan S-merkinnällä ja aina 

suhteessa opiskelijan omaan kasvuprosessiin ja kehittymiseen peilaten sekä 

yhdessä opiskelijan kanssa. Monenlaiset taidot ja luovuuden osa-alueet sekä 

monenlainen osaaminen huomioidaan. Opiskelijan vahvuudet nostetaan esiin, niiden 

kehittämiseen kannustetaan niin, että opiskelija samalla kulttuurisen tiedon 

kartuttamisen lisäksi kasvaa itseään arvostavaksi ja yhteisölliseksi toimijaksi niin, 

että huomaa toisten taitoja ja oppii toimimaan yhdessä toisten kanssa.  
 

 
Taulukosta näkee, mitkä kurssit liittyvät Strada - taiteen, median ja kulttuurin 
kokonaisuuteen. Näiden lisäksi opiskelija voi valita minkä tahansa oppiaineen 
kurssin ns. Jokeri-kurssiksi, kun se vain opiskelijan mielestäsi sopii kokonaisuuteen 
ja tukee sitä. 
 
oppiaine     kurssitunnus 

suomen kieli ja kirjallisuus ÄI7, ÄI10, ÄI11 

kielet ENA11, EAB39, 
kulttuuri ja mediat -kurssi, kansainvälinen 
toiminta 

musiikki MU3, MU4, MU6, MU7, MU8 

kuvataide KU3, KU4, KU5, KU6, KU7 

media media 1 

ilmaisutaito IT1, IT2 

teemaopinnot TO1, TO2, TO3 

lukiodiplomit KULD, MELD, MULD 

taiteiden väliset kurssit TA1, TA2, TA3 

Stradan omat  media 2 (osasuoritukset, esim. Stradan 
torstait), media 3 (matka tai leiri) 
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5. Matematiikkalukio 
 
Matematiikkalukion tarkoitus 

Helsingin matematiikkalukiolla on valtakunnallinen matematiikan erityistehtävä. 
Koulun tavoitteena on vahvistaa matemaattisten taitojen osaamista Suomessa. 

Yleissivistävän lukiokoulutuksen ohella Matematiikkalukio tarjoaa opetusta ja 
yhteisön matematiikan, luonnontieteiden ja ohjelmoinnin harrastajille, 
erityislahjakkaille ja kaikille, jotka haluavat kehittää matemaattisen ajattelun taitojaan 
tavallista lukio-oppimäärää laajemmin. 

Matematiikkalukio on yhteisö, jossa matemaattisesti ja laajemmin älyllisesti 
suuntautuneet nuoret voivat kohdata toisensa, kokea kuuluvansa ryhmään ja ruokkia 
toistensa intoa oppimiseen. Vanhojen opiskelijoiden yhteisö laajentaa näkökulmia ja 
tuo perinteisiin jatkuvuutta. 

Matematiikkalukio tekee laajaa ja avointa yhteistyötä muiden 
matematiikkaharrastusta tukevien tahojen kanssa. Korkeakoulut, toiset 
painotuslukiot, yläasteet, tiedekerhot ja kilpailut tekevät kaikki samansuuntaista työtä 
nuorten hyväksi. Matematiikkalukio tarjoaa tähän verkkoon oman osaamisensa. 

Matematiikkalukioon saapuu monenlaisia opiskelijoita ja heidän tarpeensa ovat 
yksilöllisiä. Opinnot pyritään sovittamaan ja rytmittämään kunkin tarpeisiin sopiviksi. 
Osalle se voi tarkoittaa korkeakouluopintoja lukioaikana tai yläasteella opiskeltujen 
lukio-kurssien tenttimistä; toisille tukea oppimisvaikeuksien tai sosiaalisten taitojen 
kanssa. 

Lahjakkuus on arvokasta mutta into ja keskittynyt opiskelu vievät pisimmälle. Kuka 
tahansa voi kehittää itseään merkittävästi eikä yksilön kykyjen rajoja voi etukäteen 
tietää. Matematiikkalukio tarjoaa ohjelman ja ympäristön, jossa jokaisen on turvallista 
työskennellä, epäonnistua, oppia ja kasvaa yli odotusten. 

5.1 Opetus 

Matematiikkalukion opinto-ohjelma rakentuu matematiikan, luonnontieteiden, yleisten 
tiedeopintojen ja tietotekniikan ympärille. Tavoitteena on, että matematiikkalukiosta 
valmistuvalla ylioppilaalla on lukio-oppimäärän ylittävää matemaattisten alojen 
yleissivistystä. 
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Matematiikkalukiolaiset opiskelevat monet valtakunnalliset matemaattis-
luonnontieteelliset kurssit omina ryhminään, mikä mahdollistaa asioiden 
syvällisemmän käsittelyn. Kokonaan lukio-oppimäärän ylittäviin teemoihin 
perehdytään koulun omilla soveltavilla kursseilla, joita on tarjolla runsaasti niin 
matematiikassa kuin luonnontieteissäkin. 

Matematiikan opetusohjelmaan kuuluu sekä syventävää teoria-asiaa (matriisit, 
differentiaaliyhtälöt, kompleksiluvut) ongelmanratkaisua (kuten kilpa-matematiikkaa) 
että matemaattisen ajattelun laajentamista (tilastotiede, peliteoria, 
matematiikkamaanantai). Opiskelija voi koostaa soveltavista kursseista itseään 
kiinnostavan kokonaisuuden. Osa matematiikan kursseista opetetaan Lapin 
kesäkouluissa ja varsinaisen koulupäivän jälkeen matematiikkamaanantaissa. 

Luonnontieteissä valtakunnallisia kursseja täydentävät syventävät teoreettiset 
kurssit, työkurssit, vierailut ja retket. Fysiikan, kemia ja biologian työkursseilla 
päästään yhdistämään teoria käytäntöön. Lapin kesäkoulussa tutustutaan 
tunturiluontoon biologian tai maantieteen retkikurssilla. 

Oman kokonaisuutensa muodostavat yleiset tiedeopinnot, jotka valmentavat 
itsenäisen tutkimuksen tekoon ja opettavat tieteen työtapoja. 

Ohjelmoinnin perusteet opetetaan kaikille matematiikkalukiolaisille. Syventäviä 
taitoja kerätään verkkokursseilla, yliopistojen tarjonnasta ja vertaisoppimisen kautta. 
Muualla hankittu osaaminen luetaan hyväksi lukio-opinnoissa. 

5.2 Tuntijako 

Matematiikkalukion opiskelijalla on valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan nähden 
12 pakollista kurssia enemmän matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa. 
Vastaavasti muissa aineissa on mahdollisuus opiskella 8 pakollista kurssia 
vähemmän. 

Pakollisten kurssien muutokset suhteessa valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan 
ovat seuraavat: 

matematiikka            +4  (maa11, maa12, maa13, maa15) 
fysiikka                       +1  (fy2) 
kemia              +1 (ke2) 
yleiset tiedeopinnot       +2     (ti1 ja ti2) 
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Näiden lisäksi opiskelijan on opiskeltava vähintään 4 vapaasti valittavaa 
matemaattis-luonnontieteellistä syventävää tai soveltavaa kurssia. 

Opiskelija voi jättää suorittamatta korkeintaan 8 pakollista kurssia muista aineista. 
Vähintään puolet jokaisen aineen pakollisista kursseista täytyy kuitenkin suorittaa. 
Vapautus ei koske niitä aineita, jotka opiskelija kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. 

Kokonaisuutena Matematiikkalukion tuntijako on seuraava. 
 
 

  pakolliset syventävät soveltavat 

Äidinkieli ja kirjallisuus  6 5 1 

Suomi toisena kielenä  6 3   

A-kieli        

 Englanti 6 1 2 

 Ranska 6 2   

 Ruotsi 6 3   

 Saksa 6 2   

 Venäjä 6 2   

B-kieli        

 Ruotsi 5 3 1 

B2-kieli        

 Espanja   8   

 Ranska   8   

 Saksa   8   

B3-kieli        

 Espanja   8   

 Ranska   8   

 Saksa   8   
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 Venäjä   8   

Muut kielet    8+8   

Matematiikka        

 pitkä 14 1 17 

Ympäristö ja 
luonnontieteet 

       

 Biologia 2 3 7 

 Maantiede 1 3 5 

 Fysiikka 2 6 5 

 Kemia 2 4 3 

Yleiset tiedeopinnot  2   1 

Humanistis-
yhteiskunnalliset tieteet 

       

 Filosofia 2 2 1 

 Psykologia 1 6   

 Historia 3 3 1 

 Yhteiskuntaoppi 3 1 2 

Uskonto ev.lut  2 4 2 

Uskonto ort  2 4   

Uskonto islam  2 4   

Elämänkatsomustieto  2 4   

Terveystieto  1 3 3 

Taito- ja taideaineet        

 Liikunta 2 3 6 

 Musiikki 1-2 7   

 Kuvataide 1-2 5   

Opinto-ohjaus  2     

Teemaopinnot    3   

Lukiodiplomit      4 
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Taiteiden väliset kurssit      3 

Muita koulukohtaisia 
kursseja 

       

 Tietotekniikka     8 

 Ilmaisutaito     2 

 Liikennekasvatus       

 Kansainvälisyyskurssi       

 Opi oppimaan     1 

 Media     2 

 

 

5.3 Yleiset tiedeopinnot 
  
Matematiikkalukion pakolliseen ohjelmaan kuuluvat yleiset tiedeopinnot valmentavat 
itsenäisen tutkimuksen tekoon ja ohjaavat tieteellisiin työtapoihin. 
  
Pakolliset kurssit 
  
Seminaari (Ti1) 
  
Kurssin tavoitteena on opettaa tieteellistä ajattelua ja tukea itsenäisesti toteutettavan 

tutkielman suunnittelussa ja toteuttamisessa. 
 

Kurssi opetetaan kahdessa osassa: ensimmäisessä perehdytään tieteen työtapoihin, 

valitaan tutkimukselle aihe ja laaditaan tutkimussuunnitelma. Kurssin toisessa 

osassa opetellaan tieteellistä kirjoittamista ja esitellään oman tutkimuksen tuloksia 

seminaariesitelmässä. 

 

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla tai erikoistapauksessa suoritusmerkinnällä.  
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Tutkimuskurssi (Ti2) 
  

Kurssin tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pieni tieteellinen tutkimus, keksintö tai 

muu projekti. Työ raportoidaan kirjallisesti. Työn aihe voi liittyä mihin tieteenalaan 

hyvänsä, esimerkiksi matematiikkaan, luonnontieteisiin, tekniikkaan, historiaan tai 

kirjallisuuteen. Työtä ohjaa ja tukee ohjaava opettaja. 

 

Kurssi arvioidaan numeroarvosanalla tai erikoistapauksessa suoritusmerkinnällä. 

Kurssin voi korvata teemaopintokurssilla 2. 
  
Soveltava kurssi 
  
Vierailuluennot (Ti3) 
  
Kurssin voi suorittaa osallistumalla lukion aikana erilaisille tieteellisille tai muuten 

informatiivisille luennoille, kuten Tieteen päiville, yritysvierailuille, koululla vierailevan 

asiantuntijan luennoille ja niin edelleen. Opiskelija pitää itse kirjaa suorituksista, ja 

opettaja kuittaa suorituksen hyväksytyiksi. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 
  

5.4 Matematiikka 
 
 

1.  Luvut ja lukujonot (MAY1) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● pohtii matematiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

● kertaa ja täydentää lukualueet, kertaa peruslaskutoimitukset ja 

prosenttilaskennan periaatteet 

● vahvistaa ymmärrystään funktion käsitteestä 

● ymmärtää lukujonon käsitteen 

● osaa määrittää lukujonoja, kun annetaan alkuehdot ja tapa, jolla 

seuraavat termit muodostetaan 
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● saa havainnollisen käsityksen lukujonon summan määrittämisestä 

● osaa ratkaista käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja 

niistä muodostettujen summien avulla 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion kuvaajan ja lukujonojen 

tutkimisessa sekä lukujonoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
  
Keskeiset sisällöt 

● reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta 

● funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta 

● lukujono 

● rekursiivinen lukujono 

● aritmeettinen jono ja summa 

● logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys 

● muotoa , x ∈ℕ olevien yhtälöiden ratkaiseminen 

● geometrinen jono ja summa 
 

2.  Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)  
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita 

● osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen 

lukumäärää 

● osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan 

ratkaista ilman polynomien jakolaskua 

● osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja 

polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin 

liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat 

● 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 
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● 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 

● polynomifunktio 

● polynomiyhtälöitä 

● polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 
  
  
3.  Geometria (MAA3)   
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa 

tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa 

● harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista 

tietoa käsitteleviä lauseita               

● osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja 

kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta 

sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa 

ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus 

● sini- ja kosinilause 

● ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

● kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja 

tilavuuksien laskeminen 
 

  
4.  Vektorit (MAA4) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin 

● osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla 
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● ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen 

● osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja 

kulmia vektoreiden avulla 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja 

tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● vektoreiden perusominaisuudet 

● vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla 

● koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo 

● yhtälöryhmän ratkaiseminen 

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

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja 

algebrallisten käsitteiden välille 

● ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden 

avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja 

● syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan 

sellaisia yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka 

ovat tyyppiä 

●  | f(x) | = a  tai  | f(x) | = | g(x) | 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä 

yhtälöiden, yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden 

ratkaisemisessa sovellusongelmissa.  
  
Keskeiset sisällöt 

● pistejoukon yhtälö 

● suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 

● itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 
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● pisteen etäisyys suorasta 
  
  
6.  Derivaatta (MAA6)   
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia 

rationaaliepäyhtälöitä 

● omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja 

derivaatasta 

● osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat 

● osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen 

ääriarvot 

● tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan 

tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa 

sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä 

sovellusongelmissa.  
  
Keskeiset sisällöt 

● rationaaliyhtälö ja ‑ epäyhtälö 

● funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta 

● polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen 

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

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla 

● osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiäsin    

f(x) = a  tai  sin f(x) = sin g(x) 
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● osaa trigonometristen funktioiden yhteydet  ja  

● osaa derivoida yhdistettyjä funktioita 

● osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla 

● osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia 

ilmiöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden 

tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja 

trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä 

sovellusongelmissa. 
  
Keskeiset sisällöt   

● suunnattu kulma ja radiaani 

● trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen 

● trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen 

● yhdistetyn funktion derivaatta 

● trigonometristen funktioiden derivaatat 
  

8.  Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit 

● tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa 

ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä 

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

● osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen 

ja vähenemisen ilmiöitä 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja 

logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja 

logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja 

logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● potenssien laskusäännöt 
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● juurifunktiot ja -yhtälöt 

● eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 

● logaritmifunktiot ja -yhtälöt 

● juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 
  
  
9.  Integraalilaskenta (MAA9)  
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään 

alkeisfunktioiden integraalifunktioita 

● ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan 

● osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla 

● perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja 

integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin 

laskemisessa sovellusongelmissa. 
  
Keskeiset sisällöt   

● integraalifunktio 

● alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

● määrätty integraali 

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

  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä 

määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja 

● perehtyy kombinatorisiin menetelmiin 

● perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien 

laskusääntöihin 
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● ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii 

määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä 

● perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii 

soveltamaan normaalijakaumaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan 

hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen 

määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman 

ja parametrien avulla. 
  
Keskeiset sisällöt 

● diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma 

● jakauman tunnusluvut 

● klassinen ja tilastollinen todennäköisyys 

● kombinatoriikka 

● todennäköisyyksien laskusäännöt 

● diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma 

● diskreetin jakauman odotusarvo 

● normaalijakauma 
  
  

Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat matematiikkalukiossa pakollisia 

  
11.  Lukuteoria ja todistaminen (MAA11) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä 

harjoittelee todistamista 

● hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin 

● osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen 

kongruenssin avulla 

● syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa. 
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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 pinta-alaa 

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja 

laskutoimituksissa. 
  
Keskeiset sisällöt 

● iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä 

● polynomien jakoalgoritmi 

● polynomien jakoyhtälö 

● Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja 

Simpsonin sääntö 
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13.  Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13) 
  
Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

● syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden 

tuntemustaan 

● osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita 

● täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa 

jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen 

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

● osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja 

derivaatan laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten 

integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laskemisessa 

sovellustehtävissä. 
  
Keskeiset sisällöt   

● funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen 

● jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia 

● käänteisfunktio 

● kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta 

● funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä 

● epäoleelliset integraalit 

● lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa 
  

Koulukohtaiset syventävät kurssit 
  
14.  Kertauskurssi (MAA14) 
 

Kurssilla kerrataan lukion pitkän matematiikan keskeiset sisällöt ja harjoitellaan 

matematiikan ylioppilaskirjoitustehtäviin vastaamista. Kurssia suositellaan kaikille, 

jotka kirjoittavat pitkän matematiikan ylioppilaskirjoituksissa. 
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Matematiikkalukion kurssit 
 

Matematiikan kurssit 15 - 31 näkyvät todistuksessa omana kokonaisuutenaan. 

Kokonaisuudesta annetaan numeroarvosana vain, jos suoritettuna on vähintään 

kolme numeroarvosanalla arvioitua kurssia. Muussa tapauksessa arvosanaksi tulee 

S (suoritettu).  
 

15. Harrastajan matematiikka (MAA15), pakollinen matematiikkalukiossa 

Kurssin tavoitteena on perehdyttää lukion aloittavat opiskelijat matematiikan 

monimuotoisuuteen sekä ruokkia heidän mielikuvitustaan ja luovuuttaan. Lukio-

oppimäärää syventävien aiheiden lisäksi käsitellään matemaattista 

ongelmanratkaisua. Kurssi opetetaan valtakunnallisten kurssien 1 ja 2 rinnalla. 
 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
 

16-17. Matematiikkamaanantai 1 ja 2 (MAA16 ja MAA17) 
Matematiikkamaanantai opetetaan maanantai-iltaisin varsinaisen koulupäivän 

jälkeen. Opetus on suunnattu kaikille lukiolaisille vuosiluokasta riippumatta. Kurssilla 

käsitellään yksittäisiä lukio-oppimäärää syventäviä aiheita. Aikaisempien vuosien 

aiheita ovat olleet muun muassa harppi ja viivain –geometria, kilpailumatematiikka, 

fraktaalit, korkeammat tilaulottuvuudet, suhteellisuusteoria ja niin edelleen. 

Vierailevat luennoitsijat pitävät osan tunneista. 

Yhden lukuvuoden aikana voi saada suorituksen sekä kurssiin maa16 

(syyslukukaudella) että kurssiin maa17 (kevätlukukaudella). Aiheet vaihtuvat 

vuosittain, joten kurssit voi suorittaa useampana vuotena, jolloin kummankin kurssin 

suorituslaajuus voi nousta kahteen kurssiin. Suoritusmerkintä tulee läsnäolon 

perusteella. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. 
 

18. Matriisilaskenta (MAA18) 
Kurssi sisältää matriisilaskennan perusteet. Keskeisiä sisältöjä ovat lineaariset 

yhtälöryhmät, Gaussin eliminaatiomenetelmä, matriisin ja vektorien 

peruslaskutoimitukset, käänteismatriisi ja determinantti. Sovelluksina käsitellään 

esimerkiksi todennäköisyyslaskentaa Markovin ketjuilla, pienimmän neliösumman 

käyriä tai analyyttistä geometriaa. 
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Suositellut lähtötiedot: MAA4 ja MAA5 
 

19. Vaihtuva-aiheinen erikoiskurssi (MAA19) 
Kurssin aihe vaihtelee vuosittain. Aiheina on ollut menneinä vuosina muassa 

syventävää lukuteoriaa, matematiikan historiaa, Fourier-analyysia ja epäyhtälöitä. 
 

20. Differentiaaliyhtälöt (MAA20) 
Kurssilla opiskellaan differentiaaliyhtälöiden perusteet: suuntakentät, separoituvat ja 

lineaariset differentiaaliyhtälöt sekä toisen kertaluvun differentiaaliyhtälöt. Teoria 

kytketään käytäntöön luonnontiedesovellusten, erityisesti fysiikan kautta. 

Kurssi vastaa sisällöiltään fysiikan kurssia Mekaniikan mestarikurssi (FY12); 

opiskelija  voi saada kurssisuorituksen vain toisesta näistä kursseista. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA8 

 

21. Matemaattinen mallinnus (MAA21) 
Kurssilla tutustutaan luonnonilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen ja mallien 

käsittelyyn tietokoneen avulla. Esimerkkejä poimitaan varsinkin biologiasta ja 

fysiikasta: populaatiomalleja, sairauksien leviämistä, lämmön johtumista, 

ilmanvastuksen alaista liikettä ja laajempia kokonaisuuksia. Keskeisenä 

matemaattisena sisältönä käsitellään ainakin differentiaaliyhtälön numeerinen 

ratkaisu. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA8 

 
22. Analyysin perusteet (MAA22) 
Kurssi suoritetaan itseopiskeluna opettajan ohjauksessa. Sisältönä on analyysin 

teoriapohja: reaalilukujen aksioomat, raja-arvon epsilon-delta-määritelmä sekä 

funktioiden jatkuvuus ja derivoituvuus. Kurssin varsinaisena tavoitteena on 

harjaannuttaa opiskelija vaikean materiaalin itsenäiseen opiskeluun. Kurssi voidaan 

suorittaa myös itseopiskelemalla jokin muu vastaavan tasoinen kokonaisuus. 
 

Suositellut lähtötiedot: MAA6 
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23. Kompleksiluvut ja funktiot (MAA23) 
Kurssi sisältää kompleksiluvut ja niiden laskutoimitukset, syventävää 

polynomilaskentaa sekä tärkeimmät kompleksifunktiot. 

 

Suositellut lähtötiedot: MAA2, hyödyllisiä myös MAA6, MAA7 ja MAA8. 

 
24. Klassinen geometria (MAA24) 
Kurssilla on kaksi tavoitetta: täsmälliseen todistustekniikkaan harjaantuminen sekä 

geometrian klassisiin tuloksiin tutustuminen. Keskeisinä sisältöinä ovat 

perusgeometrian todistukset, harppi ja viivain –konstruktiot, kolmion merkilliset 

pisteet, pisteen potenssi, Cevan ja Menelaoksen lauseet, Eulerin suora, 9 pisteen 

ympyrä, homotetia ja inversio. 

 
Suositellut lähtötiedot: MAA3 
 
25. Peliteoria (MAA25) 
Kurssilla perehdytään peliteorian alkeisiin ja joihinkin sovelluksiin. Sisältönä ovat 

täydellisen informaation pelit, nollasummapelit ja minimax-strategiat, ei-

nollasummapelit ja Nashin tasapainot. Sovelluksia poimitaan pokerista, taloudesta ja 

varsinkin biologiasta (evolutiivisesti stabiilit strategiat). 
 

Suositellut lähtötiedot: MAA10 (ei välttämätön) 

 
26. Tilastotiede (MAA26) 
Kurssi sisältää valtakunnallisella kurssilla MAA10 opiskellun 

todennäköisyyslaskennan täydennyksen sekä tilastotieteen alkeet: jakaumat, 

tilastolliset testit ja tilastollinen päätöksenteko, korrelaatio. Kurssilla käsitellään myös 

tilastollisen tutkimusten tekemistä, siihen liittyviä vaikeuksia sekä tilastotieteen 

yhteiskunnallista merkitystä. 

 
Suositellut lähtötiedot: MAA10 
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27. Olympiavalmennus (MAA27) 
Tähän kurssiin saa suorituksia osallistumalla kilpamatematiikkavalmennukseen 

kansallisessa valmennuksessa (1 kurssi / 3 viikonloppua) tai ulkomailla. Suorituksen 

maksimilaajuus on viisi kurssia. 

 
28. Mallinnusprojekti (MAA28) 
Kurssisuorituksen saa osallistumalla hyvällä kilpailutyöllä kansainväliseen MCM-

mallinnuskilpailuun (Mathematical Contest in Modeling) tai muuhun vastaavaan 

projektiin. MCM-kilpailu on tarkoitettu yliopisto-opiskelijoille, mutta lukiolaisetkin 

hyväksytään mukaan. Kilpailu järjestetään vuosittain kevättalvella. 

 
29-31. Syventävä matematiikka 1 – 3 (MAA29, MAA30, MAA31) 
Näille numeroille merkitään suoritukset kursseista, joilla ei ole omaa vakinaista 

numeroa, koska ne eivät kuulu säännölliseen opetusohjelmaan. 

Suorituksia myönnetään esimerkiksi seuraavista: 

● yksittäiset korkeakoulutasoiset erikoiskurssit, jotka pitää ulkopuolinen 

asiantuntija 

● ylimääräinen kertaus 

● ulkomaiset leirikoulut esimerkiksi Venäjällä tai Unkarissa 

● yliopistolla suoritettujen opintojen hyväksiluku 
 
 

5.5 Tietotekniikka 
 

Ohjelmointi on keskeinen osa nykypäivän matemaattista yleissivistystä. Koulussa 

opiskelun lisäksi opiskelijat voivat hyväksilukea muualta saamaansa oppia. 

Esimerkiksi moni yliopisto tarjoaa ohjelmoinnin verkkokursseja. 
 

Ohjelmoinnin alkeet (At1) 
 

Kurssilla perehdytään ohjelmoinnin perusteisiin aloittelijaystävällisesti jonkin sopivan 

ohjelmointikielen kautta.  Perussisältöön kuuluvat tietokoneen toimintaperiaate, 
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tietotyypit, ohjaus- ja toistorakenteet, tiedostojen luonti ja luku. Kurssin päättää pieni 

oma projekti. Kurssi kuuluu matematiikkalukion ensimmäisen vuoden ohjelmaan. 
 

 

Yliopiston ohjelmointikurssi (At2) 
 

Kurssin voi suorittaa osallistumalla jonkin yliopiston ohjelmoinnin verkkokurssille ja 

suorittamalla sen hyväksytysti. Kurssin laajuuden tulee olla It1-kurssia suurempi. 
 

Projektikurssi (At3) 
 

Kurssisuoritus myönnetään omasta ohjelmointiprojektista, jonka laajuudesta sovitaan 

ohjaajan kanssa. Hyvin dokumentoitu projekti ja selkeä koodi katsotaan eduksi. 
 

Algoritmit (At4) 
 

Kurssi suoritetaan itsenäisesti jonkin yliopiston tarkoitukseen soveltuvan 

verkkokurssin avulla. Kurssilla opiskellaan eri tietorakenteiden ja algoritmien 

tehokasta ja tarkoituksenmukaista käyttöä. 
 

Kilpaohjelmointi (At5) 
 

Kurssin voi suorittaa osallistumalla kilpaohjelmoinnin opetukseen tai 

ohjelmointikilpailuihin. Arvostelu suoritusmerkinnällä. 
 

 

Syventävä ohjelmointi (At6 - At8) 
 

Näihin kursseihin kirjataan suoritukset muista yliopistojen tai vastaavan tasoisista 

ohjelmointikursseista. 
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 6   OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI 

6.1   Arvioinnin tavoitteet 
 

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä 

kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja 

työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti.” 

(Lukiolaki 629/1998, 17 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008) 

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää opiskelijan oppimista. 

Lähtökohtana on, että opiskelijat ymmärtävät, mitä heidän on tarkoitus oppia ja miten 

oppimista arvioidaan. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan omien tavoitteiden 

asettamiseen 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 asetettuja tavoitteita ja kehittämään työskentelyään tavoitteiden 

suuntaisesti. 
 

Opiskelijan oppimisen arviointi antaa opiskelijalle palautetta opintojen edistymisestä 

ja oppimistuloksista sekä lukio-opintojen aikana että opiskelun päättyessä. Lisäksi 

arviointi antaa tietoja opiskelijan huoltajalle sekä jatko-opintojen järjestäjien, 

työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen 

arviointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden 

arvioinnissa. Arvosanan antaminen on yksi arvioinnin muoto. 

 

6.2   Kurssisuorituksen arviointi 
Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla edistetään opiskelijan 
oppimista ja annetaan palautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 
Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Arvosana on 
numeerinen pakollisista ja syventävistä kursseista, mutta soveltavat kurssit 
arvioidaan S- eli suoritusmerkinnällä. Annettavan arvosanan tulee perustua 
monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten 



301 
 

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 ja asenteisiin tai 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.  
 
Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin ainekohtaisissa 
opetussuunnitelmissa. 
"Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta 
häneen." (Lukiolaki 629/1998, 17 § 2 mom., muutettu lailla 1116/2008) 
Yleisten arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin tavoitteet ja arviointiperusteet on 
selvitettävä opiskelijalle kurssin alussa, jolloin niistä keskustellaan opiskelijoiden 
kanssa. Arviointiperusteista 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 osoittamista, tulee ottaa huomioon arvioinnissa siten, että 
opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa 
osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan 
kurssiarvosanaa. 
 
6.3 Keskeneräisen kurssisuorituksen arviointi 
Jos opiskelijalla on tekemättä joko loppukoe tai niin paljon kurssiin kuuluvia töitä, että 

opettaja ei voi antaa kurssista numeroarvosanaa, arvioidaan kurssi merkinnällä O 

(=osallistunut). Opettajan on O-merkinnän antaessaan kirjattava Wilman lisätietoja -

kenttään tiedoksi, mitä kurssisuorituksia opiskelijalla on tekemättä. Opiskelijan on 

tehtävä puuttuvat työt ennen seuraavan koeviikon alkua tai sovittava ajankohta 

puuttuvan kokeen suorittamiselle seuraavan koeviikon aikana. Mikäli opiskelija ei ole 

seuraavan koeviikon loppuun mennessä suorittanut puuttuvia kurssitöitä, O-merkintä 

vanhenee ja se poistetaan. Opiskelija joutuu tämän jälkeen suorittamaan ko. kurssin 

kokonaan uudelleen. 
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1. Opiskeluhuoltoa koskevat liitteet 
 

Liite 1.1. Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin 
matematiikkalukion opiskeluhuoltosuunnitelma 

 
Lukion opiskeluhuolto 
Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja 
fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.  
Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskeluympäristö sekä ennaltaehkäistä 
syrjäytymistä.  
 
Maunulan yhteiskoulun lukiossa ja Helsingin matematiikkalukiossa järjestetään sekä 
yhteisöllistä että yksilöllistä opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollon työkenttänä on 
tunnistaa oppimisen esteitä, vaikeuksia sekä muita nuoren elämään liittyviä ongelmia 
mahdollisimman varhain ja puuttua niihin nopeasti. Vastuu opiskeluhuollon 
toteutumisesta on kaikilla oppilaitoksessa työskentelevillä.  Erityisvastuun 
toiminnasta kantavat opiskeluhuoltoryhmien vakinaiset jäsenet. Koululla 
työskentelee päivittäin terveydenhoitaja, psykologi ja kuraattori.  Koulutuksen 
järjestäjän velvollisuudesta opiskeluhuollon järjestämiseen säädetään Lukiolaissa 
(629/98) §10 ja §11. 
 
Opiskeluhuoltotyön eettiset periaatteet 
Maunulan yhteiskoulun lukion ja Helsingin matematiikkalukion opiskeluhuoltotyössä 
huomioidaan Valtakunnallisen varhaisen puuttumisen verkoston (Varpu) laatimia 
varhaisen puuttumisen eettisiä periaatteita. Varhainen puuttuminen tarkoittaa 
reagoimista omaan huoleen ja huolen puheeksi ottaminen niiden kanssa joita asia 
koskee. 
  otetaan oma vastuu 
Jokaisella on inhimillinen vastuu sekä itsestään että lähimmäisestään. Heräävään 
huoleen on puututtava mahdollisimman pian. Vastuu varhaiseen puuttumiseen on 
sillä, jolla huoli herää. 
 otetaan huolet puheeksi 
Jokaisella on velvollisuus ottaa huolensa puheeksi kunnioittavasti, siellä missä ne 
ilmenevät ja kun ne ilmenevät. Kunnioittava puheeksi ottaminen edistää yhteistyötä. 
  tuetaan osallisuutta 
Yhteistyö edellyttää vuoropuhelua, on tärkeää kuunnella ja tulla kuulluksi. 
Keskusteluissa on kuitenkin vältettävä liiallista asiantuntijakeskeisyyttä. Yhdessä 
laadittu suunnitelma kantaa. 
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toimitaan avoimesti ja yhdessä 
Palvelun käyttäjän tai perheen asioita käsitellään heidän luvallaan ja läsnä ollessaan.  
Kohtaamisten tulee olla kunnioittavia ja edistää vuoropuheluja.   
   ei leimata ketään 
Varhainen puuttuminen ei tarkoita ihmisten luokittelua toimenpiteiden kohteiksi. 
Varhaisen puuttumisen nimissä ei saa laatia rekistereitä, jotka loukkaavat tietosuojaa 
ja avoimuuden eettisiä periaatteita. Varhaisen puuttumisen tulee tapahtua 
avoimessa yhteistyössä, joka tukee osallisuutta. 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kehittänyt huolen vyöhykkeistön lasten, 
nuorten, perheiden ja heidän kanssaan työskentelevien työntekijöiden yhteistyön 
välineeksi. Huolen vyöhykkeistön avulla koulun työntekijä voi jäsentää nuoren ja 
hänen perheensä tilanteesta kokemaansa huolen astetta, omien 
auttamismahdollisuuksiensa riittävyyttä sekä lisävoimavarojen tarvetta. Vyöhykkeistö 
on apuväline tilanteen jäsentämiseksi ja avoimen yhteistyön kehittämiseksi. Koulun 
työntekijän tehtävänä on ottaa mahdollinen huoli puheeksi nuoren ja/tai perheen 
kanssa kunnioittavasti ja pyytää apua huolensa vähentämiseksi ja nuoren 
tukemiseksi. Ks. Liite 1.auttamisprosessi lukiossa. 
 
Yhteisöllinen opiskeluhuolto  
Yhteisöllinen opiskeluhuolto ymmärretään keskeisenä osana koko oppilaitoksen 
toimintakulttuuria ja käytännön toimia. Koulun työntekijät tekevät opiskeluhuoltotyötä 
päivittäin koulun arjessa, kuten esimerkiksi ryhmänohjaaja hoitaessaan 
ryhmänohjaajan tehtäviään. Yksityiskoulun yhteisöllinen toimintakulttuuri 
rakenteineen edistää kokonaisuudessa yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. 
Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia, 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvää oppimista. Samalla huolehditaan koko 
kouluympäristön terveellisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta.  
 
Opiskeluhuoltotyön keskeisin toimintaperiaate on opiskelijan ja huoltajien osallisuus 
ja arvostava kohtaaminen. Vaikka kodeilla on päävastuu nuoren kasvun ja 
kehityksen kannalta, on koulu keskeinen nuoren kehitysympäristö.   Aktiivinen 
opiskelijakuntatoiminta on aidon osallisuuden ja vaikuttamisen kanava.  Osallisuuden 
ja yhteenkuuluvuuden kokemus on hyvinvoinnin keskeinen elementti.  Aitoon 
osallisuuteen pyritään muun muassa tavoitteellisella ryhmäyttämisellä erityisesti 
uusien opiskelijoiden tullessa kouluyhteisöön. 
 
Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa tärkeimmät välineet tiedon kokoamisessa ovat 
kouluterveyskyselyt, ympäristön terveellisyyden ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin 
tarkastukset sekä Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyt, 
sekä koulun omat hyvinvointikyselyt.  Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä 
suunnitellaan kootun tiedon perusteella yhteisön hyvinvointia lisääviä toimia. 
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Yksityisillä opetuksen järjestäjillä on yhteinen opiskeluhuollon seurantatyhmä, jossa 
sovitaan opiskeluhuollon keskeiset periaatteet sekä opiskeluhuoltotoiminnan yleinen 
suunnittelu, ohjaus ja arviointi. Arviointi on ohjausryhmän erityinen tehtävä. 
 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä 
Yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän keskeinen tehtävä kietoutuu kouluyhteisön 
voinnin tarkasteluun ja sen pohjalta tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnitteluun. 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä on moniammatillinen ryhmä, jossa eri 
ammattiryhmät yhdistävät tietonsa ja taitonsa edistääkseen opiskelijoiden 
hyvinvointia. Yhteistyö on opiskelijalähtöistä ja toistensa ammattitaitoa arvostavaa.  
Toimiva yhteistyö vaatii yhteisesti sovitut rakenteet, tietoista kehittämistä 
rakentavaan keskusteluun sekä oman toiminnan ja yhteistoiminnan arviointia. 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko.  
Ryhmän puheenjohtajana toimii rehtorin nimeämä henkilö, joka on tällä hetkellä 
lukion psykologi.  Ryhmän muut vakinaiset jäsenet ovat koulun rehtori, lukion 
apulaisrehtori, peruskoulun apulaisrehtori, vararehtori, terveydenhoitaja ja kuraattori.  
Lisäksi kokouksiin kutsutaan erikseen eri opettajia ja/ tai henkilökuntaa 
kokousteemasta riippuen.  
Yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä ei käsitellä yksilöllisiä oppilashuollollisia 
asioita.  
 
Yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä tekee yhteistyötä oppilaskunnan sekä 
vanhempien/huoltajien kanssa. Opiskelijakunnan edustajat ovat sovitusti mukana 
kokouksissa suunnittelemassa yhteisöllisiä aktiviteetteja. Opiskeluhuoltoryhmän 
jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaskunnan hallituksen kokouksiin. 
Huoltajia kehotetaan olemaan aktiivisesti yhteydessä opiskeluhuollon työntekijöihin. 
 
Yksilökohtainen opiskeluhuolto 
Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
palveluja, psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä monialaista yksilökohtaista 
opiskeluhuoltoa, jota tarjotaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Yksittäisen 
nuoren asiat tai huolet, jotka vaativat moniammatillista asiantuntemusta käsitellään 
opiskelijan läsnä ollessa. Kaikki yksilökohtainen opiskeluhuollon työ perustuu 
kuitenkin vapaaehtoisuuteen, laki ei tunne käsitettä ”pakkoauttaminen”. 
Moniammatillinen asiantuntijaryhmä kootaan silloin, kun koulun työntekijän huoli 
nuoresta on tuntuvaa ja työntekijän omat auttamiskeinot eivät riitä.  Koulun 
työntekijän tulee olla yhteydessä siihen opiskeluhuoltoryhmän jäseneen, kenen 
asiantuntijuuteen asia liittyy.  Jos työntekijällä on epävarmuutta asian suhteen, 
opiskeluhuoltoryhmän jäseniä voi konsultoida asiasta etukäteen ilman opiskelijan 
nimen mainitsemista. 
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Yksilökohtaisen opiskeluhuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee huolen/asian sisällöstä 
riippuen ja se kootaan aina yksilöllisesti opiskelijan tarpeiden mukaisesti.  Opiskelija 
osallistuu itse omien asioidensa käsittelyyn ja saa myös itse päättää haluaako 
huoltajan paikalle.  Opiskelija voi toivoa tiettyä koulun työntekijää osallistumaan ja/tai 
kieltää jotakin tiettyä työntekijää osallistumasta asioidensa käsittelyyn. 
 
Opiskeluhuollon eri työntekijöiden tulee keskustella hyvissä ajoin nuoren kanssa 
siitä, mitä nuoren asioita työntekijä voi tuoda esiin yksilökohtaisessa 
opiskeluhuoltoryhmässä.  Ryhmän keskeisimmät toimet yksittäisen nuoren asiassa 
ovat esille tulleen asian käsittely, toimenpiteistä ja työnjaosta sopiminen sekä 
seuranta. Toiminta on avointa, rehellistä ja opiskelijan tarpeista lähtevää. Opiskelija 
voi luottaa siihen, ettei hänen asioistaan puhuta asiantuntijaryhmän ulkopuolella.  
Sovitut asiat kirjataan opiskeluhuoltokertomukseen, joka on salassa pidettävä 
asiakirja. Sitä voivat lukea vain asianomaiset henkilöt, ellei toisin sovita.   
 
Lukion opintojen seurantaryhmä 
Lukion opintojen seurantaryhmän tehtävänä on seurata lukiolaisten opintojen 
etenemistä ja antaa pedagogista ohjausta ja tukea muun muassa konsultoimalla 
ryhmänohjaajia ja aineopettajia. Ryhmän keskeinen tehtävä on suunnitella 
oppimisen tukea sitä tarvitseville oppilaille. Tavoitteena on ehkäistä opiskelijoiden 
opintojen keskeytymistä. Jos opinnot kuitenkin jostain syystä keskeytyvät, ryhmän 
tehtävänä on tarjota siirtotukea jatkopolulle.  
 
Opiskelun seuranta työryhmää koordinoi ja johtaa lukion apulaisrehtori.  Muut 
ryhmän vakinaiset jäsenet ovat lukion laaja-alainen erityisopettaja sekä lukion 
opinto-ohjaajat. Konsultoivassa roolissa ja yksilötason keskusteluissa ovat mukana 
tarvittaessa terveydenhoitaja, kuraattori ja/tai psykologi. Opiskelun seurantaryhmä 
kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa ja tapaa jokaisen ryhmänohjaajan kerran 
lukukaudessa, tarvittaessa useammin. Kokousajat ilmoitetaan etukäteen opettajille, 
jotta he voivat miettiä ja etukäteen koota yhteen mahdollisia ryhmäänsä koskevia 
huolenaiheita. Ryhmässä ei käsitellä yksilöllisiä opiskeluhuollollisia asioita. 
 
Opiskeluhuoltotyötä tekevien tehtävät ja työnjako 
Opiskeluhuoltotyötä tekevien henkilöiden yhteystiedot löytyvät koulun kotisivuilta. 
Vanhempainilloissa tiedotetaan opiskeluhuoltohenkilöstön keskeisistä työtehtävistä 
ja siitä, miten heidät voi parhaiten tavoittaa. Myös ryhmänohjaustuokiot, wilma sekä 
luokkavierailut toimivat tiedottamisen välineinä. Kaikki opiskeluhuoltotyötä tekevät 
henkilöt työskentelevät koululla joka arkipäivä. 
 
Lukion apulaisrehtori 
Lukion apulaisrehtori vastaa lukion opiskelija-asioista. Apulaisrehtorin tehtävänä on 
koordinoida ja johtaa lukion opiskelun seurantaryhmän toimintaa.  Apulaisrehtori on 
myös yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän jäsen. Hän välittää tietoa näiden ryhmien 
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toiminnasta ja tarpeista lukion opiskelijahuollon eri toimijoiden välillä. Apulaisrehtori 
myös informoi rehtoria ja johtoryhmää lukion opiskeluhuollon asioista. 
 
Lukion opinto-ohjaaja 
Lukion opinto-ohjaajien keskeisenä tehtävänä on antaa tukea ja ohjausta opiskelukäytännöissä, 
opiskelutaidoissa ja arjenhallinnassa, aine- ja kurssivalinnoissa, omien vahvuuksien ja 
voimavarakentän kartoittamisessa sekä auttaa kaikin tavoin opiskelijaa ammatilliseen 
suuntautumiseen ja jatkokoulutukseen liittyvissä ongelmissa. Erittäin olennainen osa opinto-
ohjaajien työtä ovat henkilökohtaiset ohjauskeskustelut, jotka tarjoavat opiskelijoille 
mahdollisuuden luottamuksellisiin kahdenkeskisiin keskusteluihin. Tarvittaessa opinto-ohjaajat 
ohjaavat opiskelijan muihin asiantuntijapalveluihin, kuten erityisopettajan, psykologin tai 
kuraattorin luokse. 
 
Opinto-ohjaajat ovat mukana opiskeluhuollon suunnittelussa, kehittämisessä, toteuttamisessa ja 
arvioinnissa yhdessä koulun muun henkilökunnan kanssa. Tiivis yhteistyö aineenopettajien 
kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Opettajilta saadun palautteen pohjalta opinto-ohjaajat 
konsultoivat opiskelijahuoltoryhmän jäseniä ja tarvittaessa myös opiskelijan huoltajia opintoihin 
liittyvissä kysymyksissä. Opinto-ohjaajat järjestävät ja osallistuvat tarvittaessa huoltajatapaamisiin, 
verkostotapaamisiin sekä nuoren opiskelun jatkosuunnitteluun opintojen mahdollisesti 
keskeytyessä. Pedagogisen ryhmän kokouksissa opinto-ohjaajat kartoittavat opiskelijoiden yleistä 
koulumenestystä ja ilmapiiriä. Yksilöllisessä opiskelijahuollossa opinto-ohjaajat ottavat esille 
henkilökohtaisissa ohjauskeskusteluissa esille tulleita asioita ja yhdessä muiden ryhmän jäsenten 
kanssa pohtivat sopivia tukitoimenpiteitä opiskelijan auttamiseksi.  
 
 
 
Terveydenhoitaja 
Terveydenhoitajan rooli opiskeluhuoltoryhmässä on toimia terveydenhuollon 
asiantuntijana. Terveydenhoitaja osallistuu yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän 
jäsenenä koko opiskeluyhteisön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Toiminta 
sisältää opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden seuraamista, arviointia ja 
edistämistä, sekä oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien 
tunnistamista ja selvittämistä yhteistyössä muun opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa.  
 
Opiskelijoiden terveyden edistämiseksi opiskeluympäristön terveellisyys ja 
turvallisuus tarkastetaan joka kolmas vuosi. Tarkastus tehdään yhteistyössä 
opiskeluterveydenhuollon, oppilaitoksen ja sen opiskelijoiden, terveystarkastajan, 
henkilöstön työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden kesken. Tarkastuksessa todettujen puutteiden korjaamista 
seurataan vuosittain. Lisäksi terveydellisten olojen valvonta edellyttää 
jatkuvaa havainnointia opiskeluympäristössä 
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Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset 
 
Terveystarkastuksen tehtävänä on edistää opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia. 
Nuorta ohjataan tekemään terveyttä edistäviä valintoja ja tuetaan itsenäistymisessä. 
Terveystarkastuksessa selvitetään opiskelijan opiskelukykyä ja elämäntilannetta, 
itsetuntoa, voimavaroja ja vastuuta omasta terveydestään. Tarvittaessa tehdään 
laajempi motivaation, riskien, muutoshalukkuuden ja muutoksen esteiden 
selvittäminen. Opiskeluterveydenhuollossa on tärkeää tunnistaa opiskelijat, jotka 
tarvitsevat erityistä tukea ja heitä ohjataan opiskelun aikana tarvittavien tukitoimien 
piiriin (Asetuksen 380/2009 soveltamisohje; STM 2009:20). 
 
Opiskelukykyyn voivat vaikuttaa mielenterveys- ja päihdeongelmat, sosiaaliset 
ongelmat, muutto toiselta paikkakunnalta, pitkäaikaissairaus, kiusaaminen tai 
oppimisvaikeudet. 
 
Muut mahdollisesti tukea tarvitsevat 
• maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset opiskelijat 
• uudelleenkoulutukseen tulevat opiskelijat 
• opiskelijat, joiden edellisistä opinnoista on kauan 
• perheelliset opiskelijat 
• opiskelun ohessa työssäkäyvät opiskelijat 
 
Opiskelijoiden terveystarkastustoiminnan tavoitteena on 
• selvittää yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan elämäntilanne, elämäntavat, 
sosiaaliset verkostot ja opiskelu osana hyvinvoinnin kokonaisuutta 
• tukea ja vahvistaa opiskelijan voimavaroja 
havaita elämäntapoihin liittyviä riskejä ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden 
vähentämiseksi 
• arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta, 
huomioida syrjäytymisvaarassa olevat opiskelijat 
• ohjata opiskelija tarvittavien palvelujen piiriin, jos toimintakykyä uhkaavia tai sitä 
haittaavia ongelmia havaitaan 
• selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve 
• suunnitella tarvittaessa kroonisten sairauksien seuranta, hoito ja kuntoutus 
opiskelun 
ajaksi 
• selvittää erityisopiskelijan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä 
oppilaitoksen ja 
muiden tahojen kanssa 
• arvioida jatkotapaamisten tarve 
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• tiedottaa opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista 
 
Opiskelijan terveystarkastuksessa tulee arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista 
selviytymisen kannalta. Palveluja kohdennetaan koko ikäluokan kattavien 
määräaikaisten 
terveystarkastusten lisäksi erityisesti niille, jotka tarvitsevat enemmän 
opiskeluterveydenhuollon 
ammattihenkilöiden apua tai ohjausta. 
 
Terveystarkastuksesta poisjääneiden osalta selvitetään mahdollisen tuen tarve. 
Terveystarkastuksesta pois jääneelle opiskelijalle tarjotaan uutta aikaa. Jos 
opiskelija toistuvasti 
jättää tulematta terveystarkastukseen, otetaan yhteyttä alle 18-vuotiaan vanhempiin 
ja 
tarvittaessa opiskelijan tilannetta selvitetään opiskelijahuoltoryhmässä. 
 
Psykologi 
Lukion psykologitoiminnan tavoitteena on nuorten opiskelun, oppimisen ja 
hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen sekä yksilö- että yhteisötasolla. Psykologi 
tarkastelee ilmiöitä ja ongelmia niin yksilön, perheen, ryhmän, yhteisön kuin 
organisaationkin näkökulmasta. Psykologi on terveydenhuollon laillistettu 
ammattihenkilö, jonka työtä valvoo Valvira. Lisäksi työtä säätelevät ammattieettiset 
periaatteet. Maunulan yhteiskoulun lukiossa ja Helsingin matematiikkalukiossa 
priorisoidaan suora asiakastyö, henkilökohtaiset auttamisprosessit vaativat aikaa ja 
yksilöllistä työotetta.  
 
Lukion psykologi tapaa nuoria tavallisesti tukikäynneillä asiassaan 1-5 kertaa, 
tarpeen mukaan enemmän. Tarvittaessa ja opiskelijan suostumuksella tehdään 
myös perhe- ja verkostotyötä.   
Haastattelun ja psykologisten tutkimusmenetelmien avulla psykologi selvittää mm. 
nuoren mielenterveyttä, tunne-elämää, opiskelu- ja toimintakykyä.  Keskustelun ja 
muiden menetelmien avulla psykologi tekee interventioita, joiden tavoitteena on 
opiskelu- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen. Psykologi antaa opiskelijalle 
ohjausta ja neuvontaa mielenterveyteen, psykologisiin kehitystehtäviin ja 
ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa, sekä neuvontaa hoidon tai muiden palveluiden 
piiriin hakeutumisesta. Psykologin työhön kuuluu myös lähetteiden ja lausuntojen 
kirjoittaminen. 
 
Psykologin tehtävänä on koordinoida ja kehittää koulun yhteisöllistä opiskeluhuoltoa 
yhdessä muiden opiskeluhuoltotyötä tekevien ryhmän jäsenten, lukion 
oppilaskunnan, opettajien ja henkilökunnan kanssa.   Psykologi toimii tarvittaessa 
yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän puheenjohtajana.  
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Kuraattori 
Lukion kuraattoritoiminnan tavoitteena on oppilaiden psyykkisen ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen sekä yksilö- että kouluyhteisö tasolla. Lukion kuraattorin 
tekemä asiakastyö sisältää opiskelijan kokonaiselämäntilanteen selvitystä sekä 
tarvittaessa hoitoonohjausta eteenpäin. Asiakastyön painopisteinä ovat sosiaaliset 
haasteet, perhetilanteet, päihteet, ohjaus sosioekonomisissa asioissa ja yleinen 
elämänhallinta lukio-opintojen turvaamiseksi. Opiskelijan suostumuksella tehdään 
tarvittaessa moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. 
 
Lukion kuraattorin työhön kuuluu sosiaalisen selvityksen laatiminen sekä 
asiakastyön dokumentointi ja tarvittaessa lausuntojen laatiminen. Moniammatillinen 
yksilökohtainen yhteistyö lukiolaisen asioissa on luottamuksellista ja kuraattorin 
työparin /-ryhmän muodostavat opiskelijan hyväksymä/-t koulun aikuiset sekä 
huoltajat.  
 
Salassapito 
Tiedot, joita opiskelijahuoltotyötä tekevät saavat, ovat usein arkaluonteisia ja 
koskevat opiskelijan tai hänen läheisensä yksityiseen liittyviä asioita.  Opiskelijan 
asemaa suojaa luottamuksellisuus, joka ilmenee lainsäädännössä 
salassapitovelvollisuutta koskevina säännöksinä. 
 
Lukiolaki §23: Opiskelijaa koskevaa, opetuksen järjestämisen kannalta välttämätöntä 
tietoa voidaan vaihtaa opetushenkilöstön, terveydenhuollon tai muusta 
oppilashuollosta vastaavien henkilöiden kesken. 
 
Lukiolain mukaan oppilaitoksen henkilöt eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille, 
mitä he ovat tehtävää hoitaessaan saaneet tietää opiskelijoiden sekä heidän 
perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudellisesta asemasta.  
Vaitiolovelvollisuus koskee myös suullista tietoa.  Vaikka koko lukion henkilökunta on 
vaitiolovelvollinen, yksittäisen opiskelijan henkilökohtaisia asioita ei saa käsitellä 
yleisesti, esimerkiksi henkilöstön kokouksissa tai opettajanhuoneessa. Samoin tulee 
huolehtia siitä, että työntekijöiden kahdenkeskiset keskustelut opiskelija-asioista 
tapahtuvat tiloissa, joissa ei ole muita kuulijoita. 
On hyvä muistaa, että opiskelijahuollollista konsultointia voi tehdä myös nimiä 
mainitsematta.  Konsultaatiossa voidaan käsitellä esim. opiskelijoiden oppimis- ja 
keskittymisvaikeuksia, vuorovaikutusongelmia, tunne-elämän vaikeuksia, 
haasteellisia perhesuhteita tai traumaattisia kokemuksia. 
Lain 24§:n mukaan salassa pidettäviä asioita ovat mm. opiskelijahuoltoa koskevat 
asiakirjat sekä opiskelijahuoltoryhmän työskentelystä tehdyt kirjaukset, tiedot 
terveydentilasta, sosiaalihuollon asiakkuus, psykologiset testit/tutkimukset, henkilön 
yksityiselämä.   
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Huoltajalla on oikeus saada tietoonsa opiskelijahuoltoryhmässä käsitellyt asiat oman 
lapsensa kohdalta.  Myös nuorella itsellään on oikeus saada tietoonsa häntä 
koskevat merkinnät ja tiedot. 
Yksittäisen nuoren asiassa kirjataan asia esille tuoja, aihe, päätetyt 
jatkotoimenpiteet, seuranta ja vastuuhenkilöt.  Tehty muistio on virallinen. Kirjausten 
avulla voidaan myöhemmin osoittaa, miten asiaan on puututtu.  Omat 
henkilökohtaiset muistiinpanot eivät ole julkisia. 
 
Tiedon luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten 
Nuorisolaki velvoittaa opetuksen tai koulutuksen järjestäjää luovuttamaan nuoren 
yksilöinti- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite) nuoren kotikunnan etsivälle nuorisotyölle alle 25-vuotiaasta 
nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa koulutuksessa tai 
lukiokoulutuksessa ilman jatkosuunnitelmia. Nuoren suostumus on aina ensisijainen 
vaihtoehto em. tietojen luovuttamiselle. Vaikka nuori kieltäisi tietojen luovuttamisen, 
lukion on luovutettava tiedot etsivää nuorisotyötä varten jos arvioidaan, että nuori on 
tuen tarpeessa. Tästä kerrotaan nuorelle. Vastuu tietojen luovuttamisesta on lukion 
oppilashuoltoryhmällä. Tietoja ei luovuteta sellaisesta nuoresta, josta on 
lastensuojelulain mukaan tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalitoimesta vastaavalle 
toimielimelle. 
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa 
hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja 
itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Helsingissä 
etsivän nuorisotyön projektikoordinaattorina toimii Anna Lyra-Katz. (040 7466736, 
anna.lyra-katz@hel.fi. 
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Liite 1.2 
 KRlISISUUNNITELMA 
 
KRlISI 
Äkillinen, odottamaton tai epätavallisen voimakas tapahtuma, esimerkiksi  

● oppilaan tai koulun työntekijän kuolema  
● vakava onnettomuus  
● väkivalta tai vakava fyysisen vahingoittumisen uhka  
● vakava "läheltä piti" – tilanne 

 
TOIMINTAMALLI  

● välitön ensiapu  
● hätäkuulutus tarvittaessa keskusradion kautta  
● vastuuhenkilö kutsuu työryhmän kokoon, toimintaohjeet opettajille  
● toimintaohjeet annetaan myös kirjallisesti: ohjeet ovat opettajien 

puhelinkopin seinällä  
 
RYHMÄT: 
 

KOULUN KRIISIRYHMÄ: 
Rehtori Carita Jalasto, apulaisrehtori Virpi Vatanen, psykologi Terhi Rawlings, lehtori 
Tiina Öster, terveydenhoitaja Marketta Hyvärinen 
 
VASTUUHENKILÖT 
Rehtori Carita Jalasto, varalla apulaisrehtori Päivi Kousa, varalla opettajien 
luottamushenkilö Ritva Pulkkinen 
 
TIEDOTUSVASTAAVA 
Apulaisrehtori Päivi Kousa, vararehtori Terhi Olkkonen, varalla rehtori Carita Jalasto 
(sopivat yhdessä, mitä ja miten tiedotetaan ja mitä toimenpiteitä tarvitaan) 
 
KÄYTÄNNÖN TOIMIEN RYHMÄ 
Vastuuhenkilöt ovat apulaisrehtori Virpi Vatanen, vahtimestari Jouni Ahlgren ja 
opinto-ohjaaja Tiina Öster 

● kukat, kynttilät, päivänavaus, lippu ym. 
● arkityön jatkumisesta huolehtiminen 
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ERITYISTEHTÄVÄT 
Terveydenhoitaja Marketta Hyvärinen, kuraattori Anna-Maija Juutila ja psykologi Terhi      
Rawlings.  Varahenkilöinä ovat erityisopettaja Alina Markkanen ja opinto-ohjaaja Marja 
Loukola 

● oman ammattitaitonsa rajoissa ensiapu ja henkisen tuen koordinointi.  
● Käytetään tarvittaessa sopimuskoulujen yhteisen kriisityöryhmän 

palveluja. 
 Yhteyshenkilö psykologi Kati Kivisaari 045 7731 3129.   
 

 
KOULUTAPATURMAOHJEET ovat punaisessa kansiossa opettajanhuoneessa, 
välihuoneen hyllyssä. 
 

KRIISITILANTEESSA TOIMI OMAN TERVEEN JÄRJEN MUKAAN JA OTA YHTEYS 
REHTORIIN TAI KRIISIRYHMÄN JÄSENIIN. 

 
TÄRKEITÄ PUHELINNUMEROITA 
 
Yleinen hätänumero (ambulanssi, palokunta)  112 
Poliisi        0295474300 
Terveysasema Maunula, Suursuonlaita 3 A  0931069100  
Sairaanhoitopalvelujen neuvonta    31010023  
Myrkytyskeskus      471 977 
Huumeambulanssi 24h/vrk     278 77 27 
Taksi Maunula      0100 6232 
Helsinki        0100 0700 
Sosiaalipäivystys , 24h     020 696 00 
Maunulan sosiaalitoimisto, Suursuonlaita 1 vaihde  310 69 602, 0504025902  
Nuorten turvatalo (SPR) Hki, Uudenmaankatu 32 A 6  6224322  
Hgin Nuorisoasema, Siltasaarenkatu 4                                    0406883377 
Nuorten Kriisipiste      0453410583 
Sopimuskoulujen yhteinen kriisityöryhmä, 
psykologi Kati Kivisaari      045 7731 3129 

 

  



O
piskelijan auttam

isprosessi lukiossa  

EI H
UO

LTA  
 

 
Koulun työntekijä kokee opintojen ja 
opiskelijan m

uiden asioiden sujuvan hyvin. 
    Opinnot etenevät norm

aalisti. 
Vuorovaikutus on sujuvaa, kannustavaa ja 
välittävää. 
    Edistetään hyvinvointia lukion käytänteiden 
m

ukaan (esim
. ro-tunnit, opon tapaam

iset, 
terveystarkastukset) 
                               Liite 1.3 

PIEN
I H

U
O

LI 
Koulun työntekijällä käy pieni huoli tai 
ihm

ettely m
ielessä, jopa toistuvasti. 

Työntekijällä on kuitenkin keskustelukontakti.  
Pienen huolen vyöhykkeellä on hyvät 
m

ahdollisuudet varhaiseen puuttum
iseen. 

 Esim
. nuoren oppim

isvaikeudet, 
opiskelum

otivaation lasku, opintosuoritusten 
heikentym

inen, yksinäisyys, ylitunnollisuus, 
m

uutokset käyttäytym
isessä, poissaolot. 

 Aineenopettajan tukitoim
et:  

– keskustelu nuoren kanssa (” M
itä kuuluu?”, 

”M
iksi olit pois oppitunnilta?”) 

– sopim
inen tukiopetuksesta ja/tai m

uista 
opiskelujärjestelyistä 
– tarvittaessa konsultoi ohr:n jäseniä 
– ao inform

oi tukitoim
istaan ryhm

änohjaajalle 
ja kertoo nuorelle asiasta. 
   Ryhm

änohjaajan tukitoim
et: 

– kun useita huoliviestejä ro keskustelee 
nuoren kanssa 
– ro on yhteydessä alaikäisen huoltajan 
vanhem

piin (ro kertoo nuorelle 
yhteydenotosta) 
– tarvittaessa konsultoi ohr: jäseniä 
     O

pinto-ohjaajan tukitoim
et 

– tarvittaessa nuoren kokonaistilanteen ja 
opinto-ohjelm

an tarkistus yhdessä  
nuoren kanssa 
   O

piskeluhuoltoryhm
än jäsenet 

– tarvittaessa konsultaatioavun antam
inen 

   

TUN
TU

VA H
UO

LI 
Työntekijän huoli on tuntuvaa ja kasvaa 
edelleen.  Om

at auttam
iskeinot ovat käytetty 

tai ne ovat vähissä.  Tarvitaan lisävoim
avaroja 

ja m
uita työntekijöitä. 

  Työntekijän toim
enpiteistä huolim

atta nuoren 
opiskelu ei suju, poissaolot lisääntyvät jne. 
  Aineenopettajan tukitoim

et: 
– Kertoo nuorelle, että hänen om

a huolensa on 
niin suuri, että tarvitsee m

uiden työntekijöiden 
apua, koska om

at auttam
iskeinot eivät riitä 

– kertoo ryhm
änohjaajalle kasvaneesta 

huolesta 
– ohjaa harkintansa m

ukaan nuoren esim
. 

erityisopettajalle, psykologille tai kuraattorille 
– jatkaa nuoren opiskelun ja hyvinvoinnin 
tukem

ista 
  Ryhm

änohjaajan tukitoim
et: 

– keskustelee nuoren kanssa ja ottaa yhteyttä 
alaikäisen huoltajaan 
– opiskelijan ja huoltajan kanssa sovitaan 
etenem

isestä 
      - yksilöllinen opiskeluhuolto 
      - huoltajatapaam

inen 
– ohjaa harkintansa m

ukaan opiskelijan  
jollekin ohr:n jäsenelle  
- jatkaa nuoren tukem

ista ja opintojen 
seuraam

ista 
 O

pinto-ohjaajan tukitoim
et 

– ohjaa harkintansa m
ukaan nuoren esim

. 
erityisopettajalle, psykologille tai kuraattorille 
– jatkaa nuoren tukem

ista ja opinto-ohjelm
an 

seuraam
ista 

 O
piskeluhuoltoryhm

än jäsenet 
– ohr:n työntekijät tukevat nuorta 
tukikäynneillä 
– tarvittaessa yksilöllisen 
opiskeluhuoltoryhm

än kokoam
inen  

  

SU
URI H

UO
LI 

Työntekijä arvioi nuoren tilanteen edelleen 
pahenevan, ellei tilanteeseen saada m

uutosta. 
Om

at keinot ovat lopussa. 
   Opiskeluun ja eläm

änhallintaan liittyvät 
ongelm

at lisääntyvät 
  Yksilöllinen O

piskeluhuoltoryhm
ä 

käsittelee nuoren asiaa, nuoren läsnäolo on 
välttäm

ätöntä. 
– Tapaam

isesta laaditaan 
opiskeluhuoltokertom

us, jossa sovitaan 
tukitoim

enpiteistä ja vastuuhenkilöstä koululla. 
  – vastuun ottava työntekijä inform

oi sovitusti  
asianom

aisia esim
. tarvittavista erityisistä 

tukitoim
ista. 

– nuori ohjataan tarvittaessa lukion 
ulkopuoliseen apuun 
 Aineenopettajan, ryhm

änohjaajan ja 
opinto-ohjaajan tukitoim

et: 
Jatkavat nuoren oppim

isen ja hyvinvoinnin 
tukem

ista sekä opintojen seuraam
ista. 
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Liite 1.4 

MAUNULAN YHTEISKOULUN TASA-ARVO- JA 
YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 
  
 
LÄHTÖKOHTIA 
 
Tasa-arvo merkitsee samanarvoisuutta. Tasa-arvolaki (2014) ja yhdenvertaisuuslaki 
(2014) velvoittavat koulutuksen järjestäjän laatimaan tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelman koulun opetussuunnitelman liitteeksi. 
Tasa-arvolain päämäärä on estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää 
sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lain tarkoitus on estää sukupuoli-identiteettiin tai 
sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. (Tasa-arvolaki 1-3§ ). 
Tasa-arvolain hengen mukaisesti koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että 
tytöillä ja pojilla ja naisilla ja miehillä on tasavertaiset mahdollisuudet koulutukseen ja 
ammatilliseen kehitykseen. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään opetuksessa 
ja koulutuksessa nuoren ikä ja kehitystaso huomioon ottaen. (Tasa-arvolaki 5§) 
  
 
TASA-ARVO/ YHDENVERTAISUUS 
 
Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä. Yhdenvertaisuudella ymmärretään 
perustuslain nojalla kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua. Ketään ei saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eriarvoiseen asemaan henkilöön liittyvän syyn 
perusteella. (Perustuslaki 6§) 
 
Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on ehkäistä syrjintää ja viime kädessä tehostaa 
syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Tavoitteena on yhdenvertaisuuden 
edistäminen oppilaitoksessa, opiskelijoiden osallisuuden lisääminen ja sellaisten 
käytänteiden luominen, jotka edesauttavat opiskelijan kohtaamista ja kuulluksi 
tulemista tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. 
 
Koulun käytänteitä ja toimintatapoja on arvioitava myös tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusnäkökulmasta. Hyvin toimivassa koulussa yhteisöllinen 
toimintakulttuuri rakentuu yhdessä opiskelijoiden, opettajien, rehtorien ja koulun 
muun henkilökunnan sekä huoltajien kanssa. Eriarvoisuutta ei voi hyväksyä ja 
eriarvoinen opiskelijoiden kohtelu on syrjintää. 
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HÄIRINTÄÄN JA SYRJINTÄÄN PUUTTUMINEN 
 
Häirinnässä on kyse ihmisarvoa loukkaavasta käyttäytymisestä. Häirintää voivat olla 
esim. ikävät puheet, sähköpostiviestit, ilmeet, eleet tai epäasiallisen materiaalin esille 
laittaminen sosiaalisessa mediassa tai muunlainen viestintä. 
Syrjintä voi olla tahallista tai tahatonta. Se voi olla harkittua tai suunnitelmallista tai 
se voi johtua tavoista tai käytänteistä, joihin ei ole kiinnitetty huomiota. Toistuva tai 
jatkuva opiskelijan vähättely, poissulkeminen ryhmästä, sivuuttaminen tai tuen puute 
on piilosyrjintää. 
 
Syrjintää ennaltaehkäistään osaltaan pitämällä huolta siitä, että ihmisten erilaisia 
sukupuoli-identiteettejä ja sukupuolen ilmaisun tapoja kunnioitetaan. Jokainen saa 
olla sellainen kuin on; on lupa sanoa ääneen oma seksuaalinen suuntautumisensa. 
Koulumme on sitoutunut sukupuolivähemmistöön kuuluvien häirinnän ja muun 
syrjinnän torjuntaan. Koulussamme on nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, 
epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen. 
 
Yhdenvertaisuuden toteutuminen koulussa edellyttää opettajien ja oppilashuollon 
työntekijöiden omien asenteiden ja arvojen tiedostamista. Arvot ohjaavat 
kouluyhteisössä aikuisten toimintaa. Opettajien ja muun henkilökunnan 
ammattieettisyyden ja oikeudenmukaisuuden tulee näkyä arkityössä; erityistä 
sensitiivisyyttä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmasta tarvitaan moninaisissa 
ongelmanratkaisutilanteissa. 
 
Tavoitteena on, että koulun henkilökunnalla on herkkyys havaita ja valmius ratkaista 
mahdollisia ongelmatilanteita. 
  
 
MAYK:N TOIMINTAMALLI 
 
Tarvitaan enemmän luontevaa ja avointa keskustelua tasa-arvosta ja 
yhdenvertaisuudesta. Keskustelun pohjana toimivat esimerkiksi erityyppiset tasa-
arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyt. 
 
Jos koet joutuneesi epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi, toimi 
seuraavasti: 
 
x ilmoita asiasta ryhmänohjaajalle, terveydenhoitajalle, koulupsykologille tai 

kuraattorille tai rehtorille.  
x kerro häiritsijälle, miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen toimintansa 

epäasialliseksi. Kehota häntä lopettamaan häirintä, näin annat hänelle 
mahdollisuuden korjata toimintaansa.   

x jos epäasiallinen käytös jatkuu, kerro asiasta viipymättä ryhmänohjaajalle, 
luokanvalvojalle, jollekin opettajalle tai oppilashuollon työntekijälle.  
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x mikäli häiritsijänä tai kiusaajana on opettaja/koulun muun henkilökunnan jäsen, 
tulee opiskelijan ilmoittaa asiasta rehtorille 

 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista koulussa seurataan ja 
arvioidaan mm. säännöllisin väliajoin toteutettavin kyselyin. 
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Liite 2. 

PÄIHDESUUNNITELMA (lukion OPS:n liite) 
 
Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä, 
elämänhallintaa sekä päihteettömiä elämäntapoja. Terveyskasvatuksella lukiossa 
pyritään lisäämään oppilaiden tietoa päihteistä ja tukemaan terveellisiä elämäntapoja 
ja -valintoja sekä omaa tietoisuutta ja vastuullisuutta niissä tilanteissa, joissa 
päihteitä nuorille on tarjolla. 
 Päihdeasioita käsitellään lukion terveystiedon oppitunneilla.  Hyvään terveyteen ja 
elämänhallintaan liittyvät teemat ovat esillä myös liikunnassa ja kemiassa. 
Yhteisöllisinä tapahtumina on järjestetty esim. vierailijaluentoja tai terveystiedon 
teemoja käsitteleviä teatterivierailuja. Hyvinvointi- iltapäivässä on ollut esillä ennalta 
ehkäisevän päihdetyön teemoja. Yhteistyökumppanina tällöin on ollut esim. Klaari 
Helsinki ja Poliisi.  
Valtakunnallinen Kouluterveyskysely antaa opiskelijoiden vastauksissa suuntaa 
yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työn kehittämiselle.  Kouluterveydenhoitajan 
asiakastyöhön liittyy myös opiskelijan yleisen terveydentilan yhteydessä kysymyksiä 
päihdeasioista. 
Koululääkäri sekä opiskelijahuollon työntekijät auttavat sekä ohjaavat tarvittaessa 
eteenpäin lukiolaista päihdeasioiden selvittelyssä. Hoitoonohjauksessa opiskelijan 
motivointi on tärkeää, jotta päästään asetettuihin tavoitteisiin. Luottamuksellisuus on 
tässä yksilöllisessä moniammatillisessa opiskelijahuoltotyössä ensiarvoisen tärkeää. 
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Liite 3.  

KIUSAAMISEN JA HÄIRINNÄN 
EHKÄISY/käytänteet LUKIOSSA 
 
Oppilas– ja opiskelijahuoltolain  21. pykälän nojalla opiskelijalla on oikeus 
turvalliseen opiskeluympäristöön. Siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen 
turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja koulun 
henkilökunnan turvallisuuden ja viihtyvyyden takaaminen kaikissa tilanteissa. 
Oppimisympäristön turvallisuuden vaaliminen on osa kouluyhteisön 
toimintakulttuuria, mikä tulee ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa. 
  
  
Kiusaamisen määrittely 
 
Kiusaaminen on tahallista, toistuvaa, systemaattista samaan tai samoihin henkilöihin 
kohdistuvaa sanallista tai fyysistä kielteistä toimintaa, joka aiheuttaa kiusatulle pahaa 
mieltä. Monasti kiusaaminen tapahtuu ryhmässä. Ominaista kiusaamistilanteelle on 
kiusaajan ja kiusatun välinen voimasuhteiden epätasapaino. Kiusaaminen voi 
tapahtua myös sosiaalisessa mediassa.  
  
Seksuaalinen häirintä ja rasistinen kielenkäyttö on kiusaamista.  Minkäänlainen 
syrjintä seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei ole koulussa hyväksyttävää. 
Koululla on vastuu turvata opiskelijoille moninaisuuden ja avoimuuden ilmapiiri sekä 
oikoa tarvittaessa heidän väärinkäsityksiään. Koulussa voidaan todeta ääneen, että 
meitä on lupa olla moneksi.  
  
Kiusatuksi tuleminen on kiusatulle henkilökohtainen kokemus. Kiusaamiseen 
puututaan aina, kun opiskelija on kokenut tilanteen kiusaamisena. Kiusaamiseen 
puututaan aina, kun sitä havaitaan, nähdään tai kuullaan tapahtuneen esim. 
opiskelijoiden, opettajien, henkilökunnan tai huoltajien kertomana. 
  
Opiskelijan elämäntilanne voi olla vaikea pitkään. Näihin tilanteisiin saattaa liittyä 
muiden opiskelijoiden toistuvaa kiusaamista. Tällaisissa tilanteissa tarvitaan 
moniammatillista opiskeluhuollollista tukea sekä yhteistyötä huoltajien kanssa. 
Tarvittaessa käytetään myös lukiolain kurinpitotoimia ja koulun sanktioita.  
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Kiusaamisen ennaltaehkäisy 
 
Kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluu kaikille 
kouluyhteisössä työskenteleville.  
  
Pääpaino koulussa on kiusaamisen ennaltaehkäisyssä. Koko kouluyhteisö: opettajat, 
opiskelijat, opiskeluhuollon henkilöstö, tutor opiskelijat, luokkien luottamusoppilaat, 
opiskelijakunnan hallitus, kouluavustajat sekä muu henkilökunta luovat toiminnallaan 
perustan toimivalle koululle, jossa kaikkien on hyvä oppia ja olla! Suvaitsevaisuus 
sekä positiivinen ja opiseklijoita kannustava ilmapiiri ovat hyvä yhteinen arvoperusta.  
  
  
Yhteisöllinen toiminta 
  
Kouluvuoden aikana kunkin lukujärjestysjakson ensimmäisenä tai toisena päivänä 
kaikilla lukion opiskelijoilla on ryhmänohjaajan tunti. Tunnilla on mahdollisuus 
keskustella koulun tai ryhmän yhteisistä asioista, mm. ilmapiiristä, viihtyisyydestä, 
turvallisuudesta ja tulevista koulun tapahtumista.  Tällöin on myös mahdollisuus 
suunnitella luokan tai koko koulun yhteisiä tapahtumia. Opiskeluhuoltoryhmän 
jäsenet osallistuvat tuntien sisältöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä 
ryhmänohjaajien kanssa.  Tuntien fokuksena on yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 
tukeminen.   
 
Lukion tutortoiminta ja opiskelijakuntatoiminta pyrkivät kouluyhteisön viihtyvyyden 
lisäämiseen järjestämällä vuosittain erilaisia tapahtumia.  esim. Halloween juhla ja 
puurojuhla. Lukuvuoden alussa uudet lukiolaiset tutustuvat toisiinsa ja tutorit 
ryhmäyttävät ja ohjaavat heitä lukion käytännöistä.  Lukion ryhmänohjaaja 
haastattelee ensimmäisen vuoden opiskelijat ja kysyy myös kiusaamisesta, 
kouluviihtymisestä ja kaverisuhteista. Terveystarkastuksessa opiskelijat vastaavat 
kysymyksiin kiusaamisesta. Lukion opinto-ohjaajat sekä ryhmänohjaajat seuraavat 
aktiivisesti opiskelijoiden koulunkäynnin säännöllisyyttä ja ovat tarvittaessa 
yhteydessä opiskelijan suostumuksella opiskeluhuollon työntekijöihin. 
  
Koulun aikuisten ja opiskelijoiden yhteistyötä ovat esim. kouluvuoden perinteiset 
juhlat, yhteiset teemat, leirikoulut, vierailut koulun ulkopuolella, retket, vieraat 
koulussa , Comenius toiminta ja aktiviteetit koulun ulkopuolisten tahojen kanssa eri 
opiskelijaryhmille Näiden toimintojen suunnittelu– ja toteutustyötä tekevät koulun 
moninaiset  tiimit. Yhteisöllinen toiminta edistää hyvää ilmapiiriä ja turvaa siten 
yhteisön hyvinvointia!  
  
Kouluyhteisön järjestyssäännöt yhteisen viihtyvyyden takaamiseksi tulevat tutuksi 
kaikille oppilaille aina lukuvuoden alussa. Lukiolaisille ne ovat myös lukiolaisen 
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opinto-oppaassa.  
  
   
Kiusaamistapausten selvittely, lukio 
  
1. Opettaja voi opiskelijan suostumuksella tuoda tiedon kiusaamisesta lukion 
apulaisrehtorille, joka selvittää asiaa opiskelijoiden kanssa. Keskustelussa voi 
tarvittaessa olla mukana opiskelijan ryhmänohjaaja tai aineenopettaja. Opiskelijoita 
kuullaan yksilökeskustelussa. Huoltajat tai opiskelija voivat ottaa yhteyttä 
ryhmänohjaajaan, rehtoriin tai opisekeluhuollon työntekijään kiusaamisasiassa. 
  
2.Asioiden selvittelyssä on keskeistä arvostava ja luottamukseen perustuva 
kohtaaminen ja rakentava keskustelu. Prosesseissa pyritään oikaisemaan 
mahdolliset väärinymmärrykset ja haetaan muutosta parempaan positiiviseen 
vuorovaikutukseen. .Eri osapuolten välinen keskustelu järjestetään tarvittaessa, 
mutta kuitenkin vasta kun akuutti tilanne on saatu purettua.  
  
3.Kiusaamistapauksen lopputuloksena on sovittelun hengessä  aikaansaatu sopimus 
ja tilannearvio, myös kirjallista sovittelusopimusta voi käyttää. Sovitaan opiskelijoiden 
kanssa seurannasta. 
  
4.Yksittäisen opiskelijan asiassa moniammatillinen ryhmä voi tarvittaessa opiskelijan 
suostumuksella edelleen syventää  mahdollisen riita– tai kiusaamistilanteen 
käsittelyä ja oppilaan tukeminen voi luontevasti jatkua 
koulukuraattorin/koulupsykologin asiakkuudessa. Alaikäisen kyseessä ollen yhteistyö 
toteutetaan tarvittaessa huoltajien kanssa yhdessä. Toisaalta huoltaja ei voi kieltää 
nuorta käyttämästä koulun opiskelijahuoltopalveluita. 
  
  



321 
 

 
Liite 4 
 

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio 
  
Järjestyssäännöt 
  
  
1. Järjestyssäännöt on laadittu lukion ja peruskoulun oppilaskuntien sekä koulun 
opettajien ja rehtoreiden yhteistyönä ja hyväksytty Maunulan yhteiskoulun ja 
Helsingin matematiikkalukion johtokunnassa 11.5.2010. 

  
2. Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulutyön häiriötön sujuminen sekä 
edistää koko kouluyhteisön turvallisuutta, hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 
  
3. Säännöt ovat voimassa kouluaikana, koulumatkoilla ja kaikissa koulunkäyntiin 
liittyvissä toimissa ja tilaisuuksissa. 
  
4. Järjestyssäännöt koskevat kaikkia Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin 
matematiikkalukion oppilaita ja opiskelijoita. 
  
5. Koulun työrauhaa ja toimintaa häiritsevää peruskoulun oppilasta tai lukion 
opiskelijaa voidaan rangaista perusopetus- ja lukiolaissa määritellyllä tavalla. 
  

Päivittäinen työskentely 
 
6. Peruskoulun oppilaan ja lukion opiskelijan on tehtävä työnsä tunnollisesti ja 
käyttäydyttävä asiallisesti ja hyvien tapojen mukaisesti kaikkia kouluyhteisön jäseniä 
kohtaan. Opiskelutarvikkeet, kuten kirjat ja kirjoitusvälineet, on pidettävä mukana. 
  
7. Minkäänlaista kiusaamista tai syrjimistä ei sallita. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen 
on omasta puolestaan tuettava koulun yhteishenkeä sekä tarjottava apuaan ja 
tarvittaessa pyydettävä aikuisia apuun kiusaamista tai muita ongelmia 
kohdatessaan. 
  
8. Jokaisen kouluyhteisön jäsenen on varjeltava sekä muiden että koulun 
omaisuutta. Työympäristö on pidettävä siistinä. Roskat on laitettava roska-astioihin. 
  
9. Arvoesineiden, rahan, kännyköiden ja muun koulutyöhön kuulumattoman 
omaisuuden tuominen kouluun on sallittua ainoastaan omalla ja vanhempien 
vastuulla. Musiikkilaitteita ei käytetä oppitunneilla. Tabletteja, kannettavia 
tietokoneita ja kännyköitä käytetään oppitunneilla vain opiskelutarkoituksiin. 



322 
 

  
10. Oppilas/opiskelija on vastuussa koulun ja muiden omaisuudelle aiheuttamastaan 
vahingosta. 
Mikäli koulun tai jonkun kouluyhteisön jäsenen omaisuus vahingoittuu, 
oppilas/opiskelija on velvollinen ilmoittamaan asiasta henkilökunnalle ja 
asianomaiselle, jota asia koskee. 
 
11. Päivittäisessä työskentelyssä noudatetaan hyväksyttyä työjärjestystä. Oppitunnit 
alkavat ja päättyvät työjärjestyksessä ilmoitettuina aikoina. 
  
12. Välitunnit saa viettää joko sisällä tai ulkona. Peruskoulun oppilaat eivät saa 
poistua koulun alueelta ilman lupaa. 
  
13. Ruokailussa pitää käyttäytyä hyvien ruokatapojen mukaisesti. Oppilaat/opiskelijat 
ruokailevat heille ilmoitettuna ruoka-aikana. Yleistä viihtyvyyttä ja ruokarauhaa on 
kunnioitettava. Ruokala on pidettävä siistinä ja jokaisen on siivottava omat jälkensä 
pois pöydästä. 
  
14. Oppitunneilla syöminen sekä virvoitusjuomien, makeisten ja välipalaruokien 
tuominen oppitunneille on kiellettyä. 
  
15. Polkupyörät, mopot, autot ja muut kulkuvälineet on pysäköitävä asianmukaisesti. 
Piha-alueella on otettava huomioon muut kulkijat ja noudatettava erityistä 
varovaisuutta ja liikenneturvallisuutta. 
  
16. Tupakointi sekä tupakkatuotteiden, päihteiden ja huumeiden hallussapito ja 
käyttö tai niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koulussa, koulun 
alueella, koulumatkoilla ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. 
  
17. Painotuotteiden tai tiedotusten jakaminen, julisteiden kiinnittäminen ja 
keskusradiossa kuuluttaminen on sallittua ainoastaan asianomaisen opettajan tai 
rehtorin luvalla. 
  
18. Kirjasto on tarkoitettu hiljaiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea lukiolaisten 
opiskelukäyttöön. Kirjaston käytössä noudatetaan siitä erikseen annettuja ohjeita. 
 

Poissaolot 
  
19. Muusta kuin sairaudesta johtuvaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luvan 1 – 3 
oppitunnin poissaoloon voi myöntää kyseisen aineen opettaja. Enintään kolmen 
päivän poissaoloon luvan myöntää luokanvalvoja tai ryhmänohjaaja. Pitempiin 
poissaoloihin lupa anotaan rehtorilta. 
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20. Poissaoloista, joihin oppilas ei ole ennalta saanut lupaa, on toimitettava 
kirjallinen selvitys. Peruskoululaisen ja alaikäisen lukiolaisen poissaoloselvityksen 
varmentaa huoltaja. Täysi-ikäinen lukiolainen selvittää poissaolonsa asianmukaisesti 
itse. Yli kolmen päivän poissaoloista on ilmoitettava luokanvalvojalle tai 
ryhmänohjaajalle jo poissaolon aikana. 
  
21. Jos peruskoulun oppilas sairastuu koulupäivän aikana, on lupa kotiinlähtöön 
haettava terveydenhoitajalta, luokanvalvojalta tai rehtoreilta. Luvan voi antaa myös 
asianomainen opettaja. 
  
22. Runsaat tai selvittämättömät poissaolot vaikuttavat lukio-opiskelijan 
kurssiarvosanaan. Poissaolot voivat johtaa myös ko. kurssin keskeytymiseen. 
  
Lopuksi 
  
23. Järjestyssääntöjä täydennetään vuosittain jaettavilla käytännön ohjeilla eri 
menettelytavoista. 
  
24. Muilta osin noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja asetuksia. 
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LIITE 6 

Maunulan yhteiskoulun lukio ja       OHJAUSSUUNNITELMA 1(7)  
Helsingin matematiikkalukio 

 

Ohjauksen tavoitteet 

Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukion aloittamisesta lähtien aina jatko-opintoihin asti. 
Lukioaikana ohjauksen tavoite on auttaa opiskelijaa suunnittelemaan lukioaikaista opinto-
ohjelmaansa sekä tekemään jatko-opintosuunnitelman. Ohjauksella tuetaan myös oppimaan 
oppimisen ja yhteistyötaitojen kehittymistä.  

Ohjauksen avulla pyritään tukemaan opiskelijan itsetuntemusta siten, että hänelle kehittyy käsitys 
omista mahdollisuuksistaan ja tavoitteistaan. Ohjauksella annetaan valmiuksia itseohjautuvaan 
päätöksentekoon niin lukioaikaisissa kuin jatko-opintoasioissa. Ohjaustoiminta tukee opiskelijan 
hyvinvointia, kasvua ja kehitystä.  

Ohjauksen kehittämisen välineeksi on laadittu ohjaussuunnitelma. Ohjaussuunnitelma kertoo, mitkä 
ovat eri toimijoiden tehtävät sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. 
Ohjaussuunnitelmasta käy ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja 
työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken. Siinä näkyy ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa 
sekä kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten 
jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen kanssa. 
Ohjaussuunnitelmassa ilmenee myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.  

Ohjauksen työnjako  

Ohjaus lukiossa on koko henkilöstön tehtävä. Alla on kuvattu Maunulan yhteiskoulun ja Helsingin 
matematiikkalukion ohjauksen toteuttaminen ja työnjako. Henkilöstö tuntee ohjauspalvelut ja pystyy 
ohjaamaan opiskelijan tuen piiriin. Ohjauksen muodot ovat neuvonta, ryhmänohjaus, 
kurssimuotoisena ohjaus, henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus, vertaisohjaus sekä näiden 
yhdistelmänä. Ohjauksen keskiössä on opiskelija.  

Opiskelija  

Opiskelija laatii henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, 
ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman ja päivittää niitä tarvittaessa. 
Opiskelija on vastuussa omien opintojensa etenemisestä. Opiskelija saa tarvittaessa tukea ja apua 
koulun ohjaustahoilta.  

Opinto-ohjaajat  

Opinto-ohjaaja on päävastuussa opinto-ohjauksen kokonaissuunnittelusta, hän koordinoi koulun 
ohjaustoimintaa. Opinto-ohjaajan päätehtävä on opiskelun, elämänsuunnittelun ja uravalinnan ohjaus. 
Tätä ohjausta hän toteuttaa neuvonnan sekä luokka-, pienryhmä ja yksilöohjauksen keinoin. Opinto-
ohjaaja tukee opiskelijaa hänen laatiessaan itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman sekä 
jatko-opintosuunnitelman.  



 

 

 

Ryhmänohjaajat       2(7) 

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja, joka kannustaa ja ohjaa opiskelijoitaan koko lukio-
opintojen ajan. Hän työskentelee ryhmäläistensä opintojen sujumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi 
yhdessä muiden ohjauksen toimijoiden kanssa. Lähiohjaajana hän tuntee opiskelijan opiskelu- ja 
elämäntilanteen. Ryhmänohjaajana hän luo yhteisöllisyyttä ja turvallista opiskeluilmapiiriä 
ryhmässään ja lukiossa. Ryhmänohjaaja on säännöllisesti yhteydessä opiskelijoihin 
ryhmänohjaustunneilla ja henkilökohtaisissa tapaamisissa. Ryhmänohjaajan tehtävä on seurata 
ryhmäläistensä kurssikertymää ja poissaoloja sekä puuttua ongelmiin mahdollisimman pian. Hän 
huolehtii myös yhteyksistä huoltajiin ja opiskelijan luvalla opiskeluhuoltoryhmän jäseniin tai -
jäseneen. Ryhmänohjaaja keskustelee tarvittaessa opiskelijan kanssa ja ohjaa hänet hakemaan 
tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja.  

Aineenopettajat  

Aineenopettaja tuntee oman aineensa opiskelutekniikoita ja ohjaa opiskelijaa oppimaan oppimisen 
taidoissa sekä kursseilla että opiskelijan valmistautuessa ylioppilastutkintoon. Aineenopettaja 
huomioi opetuksessa ja arvioinnissa myös erilaiset oppijat. Aineenopettaja on selvillä oman aineensa 
jatkokoulutusmahdollisuuksista ja työelämän tarpeista, ja esittelee niitä kursseillaan. Aineenopettaja 
seuraa opiskelijansa menestymistä oman aineensa edeltävillä kursseilla.  

Erityisopettaja  

Erityisopettaja tunnistaa erityisopetusta tarvitsevat opiskelijat yhteistyössä aineenopettajien ja kodin 
kanssa. Hän auttaa näitä opiskelijoita löytämään omat opiskelutapansa ja tukee aineenopettajia 
monipuolisten opiskelumetodien käytössä. Erityisopettaja huolehtii lukitestien järjestelystä ja 
lukilausunnoista sekä vieraskielisyystodistusten kirjoittamisesta. Hän suunnittelee tukitoimia yhdessä 
opettajien ja opiskeluhuollon jäsenten kanssa. Hän järjestää koeviikkojen/opintojen aikaisia 
erityisjärjestelyjä .  Erityisopettaja huolehtii erityisjärjestelyjen ja pistekompensaation hakemisesta 
Ylioppilastutkintolautakunnalta. Erityisopettaja järjestää yksilö-, pienryhmä ja kurssimuotoista 
oppimistekniikoiden opetusta. 

Kuraattori  

Koulukuraattori tuo sosiaalityön näkemystä ja asiantuntijuutta kouluun. Koulukuraattorille kuuluu 
oppilaan kanssa tehtävä yksilötyö, perheen kanssa tehtävä työ, ryhmätyö ja erilaisten sidosryhmien 
kanssa työskentely. Koulukuraattori tekee myös koulun opiskeluhuoltotyötä ja osallistuu 
yhteisölliseen opiskeluhuoltoon. Koulukuraattorin tekemän työn tarkoituksena on järjestää oppilaille 
riittävä tuki ja ohjaus sekä muut tarpeelliset toimet koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen 
liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. Koulukuraattori tarvittaessa etsii, 
ohjaa ja rakentaa nuoren ja/tai perheen ympärille ne tukevat aikuiset tai tahot, joita nuori ja/tai perhe 
sillä hetkellä tarvitsee. Oppilas voi hakeutua koulukuraattorille oma-aloitteisesti tai ohjautua 
vanhemman, ryhmänohjaajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana.  
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Psykologin työn tavoitteena on opiskelijoiden psyykkisen ja sosiaalisen kasvun edistäminen, 
hyvinvoinnin lisääminen sekä mielenterveyden ja oppimisen tukeminen. Psykologi on 
terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka työhön kuuluvat keskeisesti opiskelijoiden yksilötapaamiset, 
jatkotutkimusten ja -hoidon tarpeen arviot sekä ohjaaminen koulun ulkopuolisen tuen piiriin. 
Psykologi myös suunnittelee ja toteuttaa koulussa ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä. Psykologi 
tekee yhteistyötä vanhempien, opettajien, opiskeluhuoltohenkilöstön sekä erilaisten verkostojen 
kanssa. Psykologi tuo opiskeluhuoltoon ja kouluun asiantuntemusta liittyen psyykkiseen 
hyvinvointiin ja sen esteisiin sekä nuoruusiän ja varhaisaikuisuuden psyykkiseen kehitykseen. 
Opiskelija voi hakeutua psykologille oma-aloitteisesti tai ohjautua vanhemman, opettajan, 
terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana.  

Terveydenhoitaja  

Terveydenhoitaja auttaa opiskelijoita hahmottamaan terveiden elämäntapojen merkityksen opiskelun 
sujumisessa ja elämänhallinnassa. Terveydenhoitaja pyrkii tapaamaan opiskelijat ainakin kerran 
opintojen aikana ja seuraa näiden tapaamisten välityksellä opiskelijan hyvinvointia.  

Rehtori  

Rehtori luo edellytykset onnistuneelle lukion kokonaisohjaukselle järjestämällä riittävät resurssit, 
tukemalla ohjaajia ja luomalla ohjaukselle suotuisat rakenteet. Rehtori on vastuussa 
ylioppilastutkinnon järjestelyistä.  

Apulaisrehtori ja vararehtori 

Apulaisrehtori tai vararehtori tukee opiskelijoita heidän opinnoissaan ja tarvittaessa ohjaa 
ainevalinnoissa sekä ohjaa tukipalveluihin joko koulussa tai sen ulkopuolelle.  

Koulusihteeri  

Koulusihteeri tuntee lukion rakenteen ja toimintakulttuurin. Hän neuvoo opiskelijoita 
tarkoituksenmukaisesti käytännön tilanteissa.  

Lukion opiskelijahuoltoryhmä  

Lukion opiskelijahuoltoryhmä tukee opiskelijaa opintojen etenemisessä ja hyvinvoinnissa sekä 
ennaltaehkäisee ongelmia ja auttaa niiden ratkaisemisessa. Ryhmä edistää lukion yhteisöllisyyttä ja 
pyrkii luomaan  positiivisen opiskeluilmapiirin. Ryhmän jäseniä ovat apulaisrehtori, kuraattori, 
opinto-ohjaajat, erityisopettaja, psykologi ja terveydenhoitaja sekä tarvittaessa rehtori. Muut toimijat 
osallistuvat ryhmään tarpeen mukaan.  

Tutorit  

Tutorit toimivat vertaisohjaajina ja auttavat varsinkin lukio-opintojen alussa muun muassa 
kurssivalintojen tekemisessä. He tukevat opiskelijoiden tutustumista toisiinsa ryhmäyttämis- yms. 
tapahtumien avulla.  
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Oppilaskunnan hallitus huolehtii omalta osaltaan lukiolaisten hyvinvoinnista. Heidän tehtävänään on 
lisätä kouluviihtyvyyttä ja varmistaa, että opiskelijat saavat vaikuttaa heitä koskevaan 
päätöksentekoon.  

Oppilaitos antaa tietoa lukiokoulutuksesta Tarjotaan lukioinfoja sekä omalle että lähialueen 
yläkouluille Osallistutaan koulutusmessuille. Ylläpidetään koulun internetsivuja niin, että keskeinen 
informaatio on helposti löydettävissä. Järjestetään avoimia ovia oppilaille ja heidän huoltajilleen. 

Niveltietolomake  

Huoltaja ja oppilas toimittavat halutessaan niveltietolomakkeen. Jos on tarpeen, suunnitellaan 
opiskelijan tukitoimia tietojen pohjalta. Toimijoina erityisopettaja, opinto-ohjaaja  ja ryhmänohjaajat. 

Kesän ohjauspäivä  

Tuleva opiskelija kutsutaan vastaanottamaan opiskelupaikkansa. Ohjaustilanteessa tuleva lukiolainen 
vahvistaa alustavat kurssivalintansa ja saa tietoa ja ohjausta kurssivalintoihin ja koulun alkuun 
liittyen. Toimijoina opinto-ohjaajat, tutorit, apulaisrehtori  ja tutorit. 

Lukio-opintojen alku sekä ensimmäinen vuosi  

Opiskelijat perehdytetään koulun käytänteisiin sekä koulun keskeisiin toimijoihin. Keskeinen lukio-
opintoihin liittyvä tieto on koottu  opinto-oppaaseen joka on koulun kotisivuilla. Toimijoina 
ryhmänohjaajat, opinto-ohjaaja ja tutorit. 

Ryhmäytys järjestetään ryhmäytystapahtumana, jonka aikana uudet opiskelijat tutustuvat toisiinsa. 
Ryhmäytyksestä vastaa tutorohjaajat yhdessä ryhmänohjaajien kanssa. 

Tukitoimien esittely  

Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet esittäytyvät tuleville opiskelijoille ja kertovat, minkälaisissa asioissa 
heitä voi lähestyä. Vastaa opiskelijahuoltoryhmän jäsenet  

Lukihäiriöiden kartoitus  

Opiskelijat tekevät lukiseulat heti lukio-opintojen alkaessa. Niiden tarkoituksena on seuloa erityistä 
tukea tarvitsevat opiskelijat varhaisessa vaiheessa ja saada alulle tukitoimet ja mahdolliset 
erityisjärjestelyt. Vastaa erityisopettaja. 
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Opinto-ohjauksen tuntien aiheina ovat lukio-opiskelu, ylioppilastutkinto, kurssivalinnat sekä 
opiskelu- ja tiedonhankintataidot. Oppituntien tavoitteena on käynnistää lukio-opiskelun suunnittelu, 
lisätä itsetuntemusta ja antaa välineitä oppimaan oppimiselle ja jatko-opintojen pohtimiselle. 
Tunneilla tutustutaan myös sähköisiin ohjauspalveluihin ja hakujärjestelmiin. Vastaa opinto-ohjaajat.  

Kurssivalinnat  

Ensimmäisen lukuvuoden kurssivalinnat toteutetaan opinto-ohjauksen tuntien puitteissa. Vastaa 
opinto-ohjaajat, vararehtori ja tutorit. 

Ryhmänohjaajan tunnit 

Ro tunneilla käydään läpi koulun käytänteitä ja lukio-opiskelun perusteita sekä lukio-opintojen 
kannalta kulloinkin ajankohtaisia asioita sekä tutustutaan toisiinsa. Vastuun kantaa ryhmänohjaajat. 

Ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta  

Huoltajille kerrotaan koulun toiminnasta ja lukio-opiskelusta. Vastuuhenkilöt apulaisrehtori ja rehtori. 
Järjestelyissä auttavat opinto-ohjaajat. 

Opiskelutaidot ja oppimaan oppiminen  

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään 
oppimaan oppimisen taitojaan sekä kertoo oman aineensa/ kurssinsa arviointikriteereistä. Mikäli 
opiskelija tarvitsee apua opiskelutaidoissaan, hän voi kääntyä erityisopettajan puoleen. Mikäli oppilas 
saa kurssin arviointimerkinnäksi O, ohjaa aineenopettaja opiskelijan erityisopettajan luokse. 
Vastuuhenkilöt aineenopettajat ja erityisopettaja. Oppimaan oppimisen kurssi on tarjolla myös 
kaikille lukiolaisille vuosittain. 

Esivalinnat  

Opiskelijoille kerrotaan toisen vuoden kurssivalinnoista ja he tekevät alustavat valinnat. Esivalinnat 
tukevat henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadintaa. Vastuuhenkilö opinto-ohjaaja.  

Ryhmänohjaajan keskustelut 

Ryhmänohjaaja keskustelee opiskelijoittensa kanssa siitä, miten opiskelut ovat käynnistyneet. 
Keskustelut on hyvä sijoittaa ensimmäisen vuoden syyslukukaudelle. Vastuu ryhmänohjaajat. 

Ohjauskeskustelu  

Ohjauskeskustelun tarkoituksena on lukioaikaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
täsmentyminen, alustavan ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opintosuunnitelman alustava 
laadinta. Vastaa opinto-ohjaaja.  
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Henkilökohtaisen ohjaussuunnitelman sekä alustavan ylioppilastutkintosuunnitelman pohjalta 
opiskelija tekee seuraavan vuoden kurssivalinnat. Valinnat tehdään yhteistyössä opinto-ohjaajan 
kanssa. 

Opettajien vastaanotto huoltajille 

 Huoltajien on mahdollista tavata ryhmänohjaajia ja aineenopettajia sekä keskustella heidän kanssaan 
opintojen edistymisestä vanhempainillan yhteydessä. Vastuuhenkilöt ryhmänohjaajat ja 
aineenopettajat  

Toinen vuosi  

Ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintomenestystä, poissaoloja ja opintojen 
edistymistä. Hän ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja tiedottaa opinto-ohjaajaa tilanteesta.  

 Tutustuminen  jatko-opintovaihtoehtoihin  

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua eri alojen jatko-opintoinfoihin. Vastuuhenkilö opinto-
ohjaaja. 

Opinto-ohjauksen tunnit  

Opinto-ohjauksen tuntien aiheina jatko-opintovaihtoehdot, yrittäjyys sekä työelämä- ja 
työnhakutaidot. Tavoitteena on, että opiskelija saa aineksia jatko-opinto- ja urasuunnitelmaprosessiin. 
Oppitunneille järjestetään vierailijoita. Vastuuhenkilö opinto-ohjaaja. 

Henkilökohtaisten suunnitelmien täsmentyminen  

Ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opintosuunnitelman täsmentymistä tuetaan sekä opinto-
ohjauksen tunneilla että ohjauskeskusteluissa. Vastuuhenkilö opinto-ohjaaja. 

Opettajien vastaanotto huoltajille  

Huoltajien on mahdollista tavata ryhmänohjaajia ja aineenopettajia sekä keskustella heidän kanssaan 
opintojen edistymisestä vanhempainillan yhteydessä. Vastuuhenkilöt ryhmänohjaajat ja 
aineenopettajat. 

Ylioppilaskirjoituksiin ohjaaminen 

Opiskelijalle kerrotaan niin ylioppilaskirjoitusilmoittautumiseen kuin sen toteuttamiseen liittyvä 
keskeinen informaatio. Vastuuhenkilöt opinto-ohjaajat. Erityisjärjestelyhakemukset ja 
vieraskielisyystodistukset ennen yo-kirjoituksiin ilmoittautumista. Vastaa erityisopettaja. 

Tulevien abien vanhempainilta  



Huoltajille kerrotaan ylioppilaskirjoituksista ja kolmanteen opiskeluvuoteen liittyvistä keskeisistä 
asioista. Vastuuhenkilöt rehtori, apulaisrehtori ja opinto-ohjaajat.  
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Mahdollisuus tutustua jatko-opintovaihtoehtoihin 

 Abiturienteilla on mahdollisuus osallistua lähikorkeakoulujen avointen ovien –tapahtumiin sekä 
omassa koulussa järjestettyihin eri koulutusalojen jatko-opintoinfoihin. Studia messuilla jokaisella 
abilla on mahdollisuus tutustua koko maan kattavaan opiskelutarjontaan. Vastuuhenkilöt opinto-
ohjaajat. 

Opinto-ohjauksen tunnit  

Opinto-ohjauksen tuntien aiheina mm. ammattiala- sekä koulutusvaihtoehdot. Tunneilla perehdytään 
jatko-opintohakuihin. Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävästi tietoa, jonka pohjalta hän voi 
suunnata kohti jatko-opintoja. Vastuuhenkilö opinto-ohjaaja. 

Ohjauskeskustelut  

Keskustelun tarkoituksena on jatko-opinto- ja urasuunnitelmaprosessin sekä ylioppilaskirjoitus-
suunnitelman täsmentyminen. Henkilökohtainen ohjaus haun tekemiseen. Vastuuhenkilö opinto-
ohjaaja. 

Opettajien vastaanotto sekä info jatko-opintohauista huoltajille  

Huoltajien on mahdollista tavata ryhmänohjaajia ja aineenopettajia sekä keskustella heidän kanssaan 
opintojen edistymisestä. Samassa yhteydessä järjestetään info jatko-opintohauista. Vastuuhenkilöt 
rehtori, apulaisrehtori, ryhmänohjaajat, aineenopettajat ja opinto-ohjaajat.  

Jatko-opintohaut 

Opiskelijat hakevat jatko-opintoihin opinto-ohjaajan ohjeiden mukaisesti. Haut on mahdollista tehdä 
myös ohjatusti koululla. Vastuuhenkilö opinto-ohjaaja  

 


