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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. Lukio-

opetus harjaannuttaa opiskelijaa ymmärtämään elämässä ja maailmassa vallitsevia monitahoisia keskinäisriip-

puvuuksia sekä jäsentämään laaja-alaisia ilmiöitä.  

Ähtärin lukio jatkaa perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää. Lukio on ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-

opintoihin valmentava oppilaitos, joka tarjoaa kaupunkimme ja sen naapurikuntien nuorille mahdollisuuden 

korkeatasoiseen ja laaja-alaiseen yleissivistävään koulutukseen. 

Lukio-opetuksen päämääränä on itsetunnoltaan terve, eettisesti vahva, itseään kehittävä sekä omaan ja yhtei-

sönsä tulevaisuuteen myönteisellä tavalla vaikuttava ihminen.  

 1.2 Arvoperusta 

Lukiomme arvopohjana on suomalainen sivistysperinne, jonka mukaan opiskelu ja oppiminen uudistavat yh-

teiskuntaa ja kulttuuria. Opiskelijoita kasvatetaan paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen kulttuuriperinnön 

arvostamiseen ja kehittämiseen nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Kasvatus-työssämme pyrimme akti-

voimaan nuoria kansainvälistymiseen ja lisäämään ymmärrystä naapurimaista, Euroopan unionista ja globali-

soitumisesta. 

Lukio-opetuksemme lähtökohtana on elämän, ihmisen arvon ja luonnon kunnioittaminen. Sivistys on yksilöi-

den ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan 

harkinnan avulla. Pyrimme oikeudenmukaisuuteen ja yhteisvastuullisuuteen. Haluamme kannustaa nuoria ot-

tamaan itse vastuuta omasta oppimisestaan ja kriittisestä maailmankuvansa rakentamisesta. Näin opiskelijat 

kasvavat oman elämänsä itseohjautuviksi rakentajiksi, mihin liittyy myös fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoin-

nista huolehtiminen. 

Lukiossamme pidetään tärkeänä luovuutta ja hyviä ihmissuhteita. Työskentelyssä korostetaan avointa päätök-

sentekoa, tasa-arvoa ja kaikkien hyvinvointia. Kasvatuksessamme keskeisiä periaatteita ovat yhdessä toimimi-

nen, kannustava vuorovaikutus ja luottamus sekä työnteko.  
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2. OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 

2.1 Oppimiskäsitys 

Opetuksemme perustuu oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, ta-

voitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi 

eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien koke-

mustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa 

kehittämään ajatteluaan ja työskentelyään tarkoituksenmukaisella tavalla. Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuk-

sessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantunti-joiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. 

Tälle kaikelle edellytyksenä on opiskelijan oma aktiivinen ja motivoitunut toiminta. Oppiminen on sitä tehok-

kaampaa, mitä syvemmin oppija ymmärtää oppimistapahtuman vuorovaikutuksena opettajan, muiden opiskeli-

joiden ja ympäristön kanssa. Oppiminen on ennen kaikkea tietojen ja taitojen aktiivista käsittelyä, kriittistä tul-

kintaa ja soveltamista arkitodellisuuteen. 

2.2 Opiskeluympäristöt ja –menetelmät 

Lukio on turvallinen ja terveellinen opiskeluympäristö, jossa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja op-

pia toimimaan itsenäisesti kulkien henkilökohtaisia oppimispolkujaan. Heille annetaan mahdollisuuksia kokeil-

la erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös 

tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.  

Opiskelutaidoissa painotetaan kykyä toimia yhdessä toisten kanssa erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa, jolloin 

oman ilmaisun ja toisten huomioon ottamisen taidot korostuvat. Ohjauksessa otetaan huomioon oppilaiden eri-

lainen kyky opiskella itsenäisesti. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, 

havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia. Heidän valmiuksiaan pohtia asioita 

eri näkökulmista kehitetään. 

Opiskelijoille tulee antaa välineitä ja taitoja tiedon hankkimiseen ja tuottamiseen sekä tiedon luotettavuuden 

arviointiin ohjaamalla heitä käyttämään kuhunkin oppiaineeseen soveltuvia työtapoja. Opiskelijoita ohjataan 

hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn infor-

maation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen.  

Osa opiskelusta voidaan järjestää etäopiskeluna yhteistyössä muiden toisen ja korkeamman asteen oppilaitosten 

kanssa sekä Opinlakeuden kautta. Kursseja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti. Kurssin itsenäistä suorit-

tamista suositellaan ainoastaan silloin, kun opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan tai kurssin suorittaminen 

muulla tavoin on mahdotonta. Kurssin itsenäinen suorittaminen vaatii aina kyseisen aineen opettajan suostu-

muksen. 

Lukio-opetuksemme kannustaa opiskelijoita taiteelliseen toimintaan, taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen 

sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävään elämäntapaan. Näitä toteutetaan lukiossamme näytelmäprojektein, 

kulttuurimatkoin ja liikuntatapahtumin. 
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Ähtärin lukion omat soveltavat kurssikokonaisuudet: 

• Kansainvälisyys, matkailu- ja talous – kurssikokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä Haaga-Helia -

ammattikorkeakoulun kanssa 

• Seinäjoen ammattikorkeakoulun tarjoamat kurssit tekniikan, sosiaali- ja terveysalan sekä ravitsemuksen 

aihepiireistä 

• Yksilön lajiharjoittelua tukevat kurssit liikunnassa 

2.3 Toimintakulttuuri 

Lukiomme toimintakulttuurissa kiinnitämme erityistä huomiota sivistyneeseen käytökseen ja hyvän yhteishen-

gen ylläpitämiseen, mikä näkyy sekä arkityössä että yhteisissä tilaisuuksissa. Olemme välittävä lukio, jossa jo-

kainen opiskelija huomataan ja häntä kannustetaan hänen opinnoissaan. Toiminta-kulttuuriimme kuuluu toimin-

tamme jatkuva arviointi opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta sekä erilaisin kyselyin hankitun tiedon varas-

sa.  

Oppiva yhteisö 

Ähtärin lukio on oppiva yhteisö, joka edistää kaikkien jäsentensä oppimista ja haastaa tavoitteelliseen työsken-

telyyn. Toiminta on opiskelijalähtöistä ja vahvistaa opiskelijoiden omaa toimijuutta, kehitystä ja oppimista. Op-

piminen perustuu dialogisuudelle ja hyvälle pedagogiikalle. Myönteinen asenne oppimiseen luo perustaa tule-

vaisuuden taidoille ja elinikäiselle oppimiselle. Oppiva yhteisö luo toimintatapoja vuorovaikutukselle niin oppi-

laitoksen sisällä kuin ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tämän vuoksi yhteistyötä tehdään kotien, muiden oppi-

laitosten ja koulutusasteiden sekä työ- ja yrityselämän kanssa. Opiskelijoita ohjataan toimimaan myös verkos-

toituneessa ja globalisoituneessa maailmassa.  

Ähtärin lukion ja Koulutuskeskus SEDU:n Ähtärin toimipisteiden välillä tehdään kiinteää yhteistyötä. Opiskeli-

jat voivat suorittaa kursseja molemmissa oppilaitoksissa ja liittää niitä tutkintoonsa erillisen suunnitelman mu-

kaisesti. Lukio tarjoaa ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille mahdollisuuden myös ylioppilastutkinnon 

suorittamiseen.  

Yhteistyötä tehdään myös Virtain lukion kanssa. Yhteistyön avulla pyritään varmistamaan laaja lukio-opintojen 

tarjonta Ähtärissä myös tulevaisuudessa esimerkiksi videoneuvottelua tai verkko-opintoja hyödyntäen. HAA-

GA-HELIAn ammattikorkeakoulun kautta opiskelijat voivat suorittaa korkeakouluopintoja. HAAGA-HELIAN 

kurssien myötä myös yhteistyö eri yritysten kanssa on lisääntynyt. Lakeudenportin kansalaisopistossa on mah-

dollista suorittaa mm. lukion kielivalikoimaa täydentäviä ja avoimen yliopiston opintoja. Seinäjoen ammatti-

korkeakoulu tarjoaa Ähtärin lukion opiskelijoille kursseja tekniikan, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ravitse-

muksen alalta. 

Merikanto-opistossa opiskelevat lukiolaiset voivat täydentää lukion musiikin kurssejaan musiikkiopistossa 

opistotason musiikkiopinnoilla. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten seurakuntien ja eri kansalaisjärjestöjen 

kanssa. 
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Osallisuus ja yhteisöllisyys  

Osallisuus ja demokraattinen toiminta luovat perustaa opiskelijoiden kasvulle aktiiviseen kansalaisuuteen. Äh-

tärin lukiossa on vireä opiskelijakunta, jonka hallitus kantaa vastuuta monista yhteisistä asioista. Opiskelijakun-

ta suunnittelee ja toteuttaa hallituksensa johdolla erilaisia kulttuuritapahtumia ja kerää opiskelijoilta tietoa opis-

keluviihtyvyydestä. Hallitus vastaa omalta osaltaan myös koulumme traditioiden toteutuksesta yhdessä opetta-

jien kanssa. Opiskelijakunnan ohjaajana toimii yksi opettajistamme.  

Lukiossamme on myös aktiivista tutortoimintaa, jonka tavoite on rakentaa yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta 

opiskelijoiden välille.  

Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus 

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. 

Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja maapallon kestokyvyn rajoihin. 

Lukion tulee kannustaa opiskelijoita toimimaan oikeudenmukaisen ja kestävän tulevaisuuden puolesta. Kestä-

vän kehityksen haasteita tarkastellaan monesta eri näkökulmista: historiallisesta perspektiivistä tiedostaen ihmi-

sen toiminnan ympäristöllisiä seurauksia kulttuurievoluution aikana, nykyhetken ympäristön uhkatekijöiden ja 

elämäntapavalintojen yhteyksien näkemisen ja tulevaisuuteen vaikuttamisen näkökulmasta yksilön ja yhteisön 

eettistä vastuuta korostaen.  

Vastuullinen suhtautuminen ympäristöön heijastuu arjen valintoihin ja toimintatapoihin. Toimintatavat ja käy-

tännöt 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.  

Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus 

Lukiossamme arvostetaan kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta. Eri kielet, uskonnot ja katsomukset elävät 

rinnakkain ja vuorovaikutuksessa keskenään. Yhteisömme hyödyntää oman maan ja paikkakunnan kulttuuripe-

rintöä, mutta myös kansallis- ja vähemmistökieliä sekä omaa ja ympäristön kulttuurista, kielellistä, uskonnollis-

ta ja katsomuksellista moninaisuutta. Kielellä on keskeinen merkitys oppimisessa ja vuorovaikutuksessa sekä 

identiteettien rakentumisessa ja yhteiskuntaan sosiaalistumisessa. Jokaisella oppiaineella on tapansa käyttää 

kieltä, oma käsitteistönsä ja omat tekstikäytäntönsä, jotka avaavat samaan ilmiöön eri näkökulmia.  

2.4 Opintojen rakenne 

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot muo-

dostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtio-

neuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät 

kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatko-

kursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventä-

vinä opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä kursse-



9 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

ja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valtakunnallisten syventävien kurssien 

lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja. 

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia 

opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. 

Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä 

paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat myös eri aineissa ja aineryhmissä suo-

ritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lu-

kiodiplomit sekä ne taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman 

perusteet. 

Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään lukion opetussuunnitelmassa. 
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3. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN 

3.1 Kodin ja koulun yhteistyö 

Nuorten lukiokoulutuksessa tulee olla yhteistyötä kotien kanssa (lukiolaki 629/1998, 2 §). Yhteistyön lähtökoh-

tana on avoin ja yhdenvertainen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö tukee opiskelijan oppi-

misen edellytyksiä, tervettä kehitystä ja hyvinvointia. Sen tarkoituksena on edistää myös opiskelijoiden, huolta-

jien ja kotien osallisuutta sekä oppilaitosyhteisön yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Yhteistyö huol-

tajien ja kotien kanssa kuuluu lukion toimintakulttuuriin, ja se jatkuu opiskelijan koko lukio-opiskelun ajan.  

Huoltajilla tulee olla riittävästi mahdollisuuksia perehtyä lukion työhön. Lähtökohtana lukion ja kodin yhteis-

työssä on aikuistuvan nuoren ja täysi-ikäisen opiskelijan itsenäisyyden ja vastuullisuuden huomioon ottaminen, 

mutta myös huolenpito erityistä tukea tarvitsevista opiskelijoista.  

Lukiomme kutsuu vuosittain opiskelijoidemme huoltajat vanhempainiltoihin, joissa kerrotaan yleisesti lukio-

opiskelusta ja jatko-opintomahdollisuuksista sekä tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun opet-

tajien kanssa. Lukio antaa alkajien vanhemmille koulun alettua tietopaketin lukio-opintojen luonteesta ja raken-

teesta sekä syksyn alussa kaikille opiskelijoille lukuvuositiedotteen. Lisäksi huoltajilla on mahdollisuus tutustua 

lukion toimintaan myös internetissä lukion kotisivulla www.ahtari.fi/lukio. 

Opiskelijoille annetaan jaksoittain (6/vuosi) sähköinen arviointi Wilmassa. Myös huoltaja saa Wilman perus-

teella tiedon opintojen edistymisestä sekä alaikäisen opiskelijan poissaoloista ja myöhästelyistä kyseisessä jak-

sossa ja kaikkiaan kuluvana lukuvuonna. Wilman avulla voidaan myös lähettää viestejä kodin ja koulun välillä. 

Ryhmänohjaaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori tai rehtori ottaa yhteyttä alle 18-vuotiaan opiskelijan 

huoltajiin opiskelua ja opiskelijan hyvinvointia koskevissa asioissa. Täysi-ikäisen opiskelijan asioita käsiteltä-

essä koti toimii osana tukiverkostoa, jonka kokoonpanosta sovitaan yhdessä opiskelijan kanssa. Vanhemmat 

voivat osallistua lukion kehittämiseen eri palautejärjestelmien kautta tai kertomalla mielipiteensä rehtorille.  

3.2 Ohjaus 

Ohjaustoiminta muodostaa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukion eri vaiheissa sekä 

kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelijoiden 

ohjaus on erityisen tärkeää lukion alkaessa, jotta opiskelijat omaksuvat uudet työskentelytavat mahdollisimman 

nopeasti. 

Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -

ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osal-

lisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen 

yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja 

heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta 

huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskelu-huoltohenkilöstön kanssa.  
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Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Lukion opet-

tajat ohjaavat opiskelijoita aineensa tehokkaisiin opiskelutapoihin ja tutoropiskelijat tukevat uusien opiskelijoi-

den integroitumista oppilaitokseemme. 

Rehtori antaa yleisinformaation lukion toiminnasta ja opinnoista sekä seuraa opinto-ohjaajan työparina opinto-

jen etenemistä. Ryhmänohjaaja ohjaa tarvittaessa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintosuunnitelmien tekemis-

tä, seuraa näiden opintojen etenemistä ja heidän sitoutumistaan opiskeluun.  

Opinto-ohjaaja perehdyttää yhteistyössä ryhmänohjaajien kanssa opintonsa aloittavia nuoria lukion työskentely-

tapoihin ja ohjeisiin. Opinto-ohjaaja on säännöllisesti viikoittain lukiolaisten tavattavissa erillisinä vastaanotto-

aikoina ja muina sovittuina aikoina. Opinto-ohjaaja haastattelee jokaisen lukiolaisen kahdenkeskisesti sekä jat-

kaja- että abiturienttivuotena opiskelumotivaation parantamiseksi sekä ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-

opintomahdollisuuksiin perehdyttämiseksi. Tällöin opiskelijalla on mahdollisuus keskustella myös henkilökoh-

taisista asioistaan. Tarvittaessa opinto-ohjaaja järjestää opiskelijalle tämän suostumuksella jatkopalveluja. 

3.3 Oppimisen ja opiskelun tuki  

Oppimisen ja opiskelun tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa. Tuki järjeste-

tään ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, 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. 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 opiskelus-

taan, sen suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista. Opiskelijoille ja huoltajille annetaan tietoa tuen saannin 

mahdollisuuksista ja huoltajia kannustetaan tukemaan osaltaan opiskelijan tavoitteellista oppimista.  

Ähtärin lukion opetuksessa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden tarpeet. Huomioiminen al-

kaa jo ennen opiskelijan opintojen alkamista lukiossa. Mikäli opiskelijalle on perusopetuksen aikana laadittu 

henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, lukion opettajat käyvät yhdessä opiskelijan 

huoltajien ja perusopetuksen opettajien kanssa keskustelun opiskelumahdollisuuksista lukiossa. Mikäli esimer-

kiksi lukihäiriö havaitaan vasta lukiossa tukitoimien suunnittelu ja toteuttaminen aloitetaan välittömästi. 

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan lukiossa suunnitelma opetuksen yksilöllisistä erityisjärjeste-

lyistä. Tukimuotoina voivat olla opetuksen eriyttäminen ja muut pedagogiset ratkaisut, kurssien valintamahdol-

lisuuksien hyödyntäminen, monipuolinen opinto-ohjaus ja ryhmänohjaajan tuki. Oppimistilanteet ja kokeet py-

ritään järjestämään siten, että opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opiskelijalla on mahdollisuus 

tukiopetukseen hänen sitä pyytäessään ja opettajan arvioidessa sen tarpeelliseksi. Oppimistilanteet ja kokeet 

voidaan järjestää siten, että opiskelija saa lisäaikaa, mahdollisuuden käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa ja 

tulkkipalveluita. Hänelle voidaan laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät, järjestää suullinen koe tai mahdolli-

suus täydentää suullisesti kirjallista koetta sekä tarvittaessa järjestää muuta tukea. 

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 tukitoi-
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met ja tuki eri oppiaineissa voidaan sopia kirjattavaksi opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 

Opiskelijaa ohjataan tarvittaessa hakemaan lukiolain 29 §:n 2 momentin mukaisia palveluja. Oppimisen ja 

opiskelun tuen rinnalla opiskelija voi saada myös yksilökohtaista opiskeluhuoltoa.  

3.4 Opiskeluhuolto  

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoit-

teena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä.  

Opiskeluhuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, 

että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoi-

den ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuollossa huolehditaan 

kaikkien opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opiskeluhuollon suunnitteluun ja kehittämiseen. Opiskelu-

huolto on kaikkien oppilaitoksissa työskentelevien ja opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden teh-

tävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla.  

3.4.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 

Ähtärin lukion opiskeluhuolto on kytköksissä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan 2013-2020, joka on 

yksi Ähtärin kaupungin strategisista asiakirjoista.  Kaupunginhallitus ja –valtuusto ovat hyväksyneet suunni-

telman ja se on huomioitava kaupungin talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma päivitetään 

vuosittain. Tarkempi läpikäyminen ja tarkistaminen tehdään kerran valtuustokaudessa. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto 

Lukion oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opinto-ohjaaja, kuraattori, terveydenhoi-

taja, koulupsykologi ja tarvittaessa oppilaskunnan edustaja. Ryhmä kokoontuu jaksojen nivelvaiheessa. Ryhmä 

pyrkii ennaltaehkäisemään oppilashuollollisia ongelmia ja edistämään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, 

hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvoin-

tia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 4 

§.)  

Yksilökohtainen opiskeluhuolto 

Lukiolla on yhteinen terveydenhoitaja yhteiskoulun kanssa sekä kuraattori yhteiskoulun ja Koulutuskeskus 

SEDU Ähtärin toimipisteiden kanssa. He ovat opiskelijoiden saavutettavissa päivittäin kiireellisissä tapauksissa 

ja muuten säännöllisen viikko-ohjelman mukaisesti. Terveydenhoitaja ja kuraattori arvioivat yhdessä opiskeli-

jan kanssa tarvetta muiden asiantuntijoiden kuten lääkärin, psykologin, sosiaali- tai nuorisotyöntekijän sekä po-

liisin avun käyttämiseen.  

Joka lukuvuosi lukiolaisen terveystarkastuksen olennainen osa on haastattelu ja vuorovaikutuksellinen keskus-

telu nuoren kanssa. Huomioon otetaan opiskelijan psyykkinen ja fyysinen terveys, terveyskäyttäytyminen ja 

nuoruusiän kehityksen olennaiset kohdat. Näitä ovat suhteet vanhempiin ja ikätovereihin, suhtautuminen omaan 

kehoon, tulevaisuuteen ja omaan aikuistumiseen.  
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Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiske-

lijan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä itseään koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. 

Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus 

sekä opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajal-

leen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä 

lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 11 ja 18 §.)  

Opiskeluhuoltoryhmät monialaisessa yhteistyössä 

Koulutuksen järjestäjä asettaa opiskeluhuollon ohjausryhmän ja oppilaitoskohtaisen opiskeluhuolto-ryhmän. 

Yksittäistä opiskelijaa koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntija-ryhmässä. Kaikki 

opiskeluhuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa, että ryhmässä on mukana opetushenkilöstöä, opiskelu-

terveydenhuoltohenkilökuntaa sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen edustajia.  

Opiskeluhuollon ohjausryhmällä, oppilaitoskohtaisella opiskeluhuoltoryhmällä ja yksilökohtaisella opiskelu-

huoltoryhmällä on jokaisella oma tehtävä ja ryhmien kokoonpanot määräytyvät näiden tehtävien mukaan.  

3.4.2 Opiskeluhuollon suunnitelmat ja niiden laatiminen  

Oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma 

Ähtärin lukion opiskeluhuoltosuunnitelma on osa kaikkien Ähtärin koulujen oppilashuoltosuunnitelmaa, jossa 

lukio on merkitty omaksi alaluvukseen.  

Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut 

Opiskeluhuoltohenkilöstön esimiehet arvioivat keväällä Ähtärin lukion opiskeluhuollon kokonaistarpeen ja 

käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut. Arviossa otetaan huomioon opiskelijoiden terveyteen ja hyvinvoin-

tiin sekä opiskeluyhteisöön ja ympäristöön liittyvät tarpeet. Arviota laadittaessa hyödynnetään monipuolisesti 

näihin liittyviä selvityksiä ja seurantatietoja, opiskeluhuollossa muodostunutta tietoa sekä huoltajilta ja erityi-

sesti opiskelijoilta saatavaa tietoa. Arvioinnissa auttaa Ähtärin opiskelijahuollon ohjausryhmä, joka tekee opis-

keluhuoltopalveluiden kehittämis- ja arviointityötä kaikilla opetuksen asteilla. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat 

Ähtärin lukion yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmän muodostavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, ku-

raattori ja psykologi. Ryhmä kokoontuu lukion jaksojen nivelvaiheessa. Ryhmän koollekutsujana on rehtori, 

joka myös laatii kokouksista muistiot. Ryhmään kutsutaan tarvittaessa mukaan henkilökunnan, opiskelijakun-

nan ja huoltajien edustajia sekä muita yhteistyökumppaneita. Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä käsittelee 

lukuvuoden alussa nivelvaiheyhteistyökumppaneiden kanssa ajankohtaisia yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä. 

Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaa arvioidaan erilaisin kyselyjen, mm. valtakunnallisen kouluter-

veyskyselyn, kouluviihtyvyyskyselyn ym. avulla. vuosittainen arviointi ja kehittäminen kuvataan koulun toi-

mintasuunnitelmassa 
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Suunnitelma opiskelijan suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä 

Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama opiskelija joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten 

tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamista tukee myös sen hiljainen hyväksyminen eli puuttu-

matta jättäminen. 

Jos opiskelijaa kiusataan, niin jokainen lukion työyhteisön jäsen on velvollinen puuttumaan asiaan heti. Ongel-

man purkaminen ja hoitaminen etenee rehtorin tai hänen nimeämänsä henkilön johdolla mahdollisimman nope-

asti ja hän kokoaa tarvittaessa opettajakunnan ja opiskeluhuoltoryhmän työnsä tueksi. 

Kiusaamista ennalta ehkäistään: 

• riittävällä valvonnalla oppitunneilla, koulun tilaisuuksissa 

• tutortoiminnalla 

• vaikuttamalla opiskelijoiden tietoisuuteen, asenteisiin ja tunteisiin 

Jos kiusaamista todetaan tapahtuneen, niin ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin 

• Kiusaamisen havainnut henkilö ottaa yhteyden ryhmänohjaajaan/rehtoriin, kuraattoriin tai muuhun kou-

lun aikuiseen 

• RO/Rehtori keskustelee asianomaisten kanssa ja kiusaajalle/kiusaajille tehdään selväksi, että kiusaamis-

ta ei hyväksytä ja sen tulee loppua. Tarvittaessa muu henkilökunta pyydetään avuksi selvittämiseen.  

• Mikäli kiusaaminen vielä jatkuu, kiusatun ja kiusaajan/kiusaajien vanhempiin otetaan yhteyttä, sovitaan 

yhdessä keinoista kiusaamisen lopettamiseksi. Lisäksi opiskeluhuoltoryhmä käsittelee asiaa. Kuraatto-

rin/psykologin apua tarjotaan sekä kiusatulle että kiusaajalle. Mikäli kiusaaminen koskettaa useita opis-

kelijoita ryhmissä, niin tarvittaessa pidetään vanhempainilta ti-lanteen selvittämiseksi. 

• Mikäli koulun ja vanhempien yhteistyö ei poista kiusaamista, pyydetään apua viranomaisilta. 

• Ryhmänohjaaja kirjaa kiusaamistilanteet ja toimenpiteet kirjataan. 

Toimintaohje väkivallan uhkatilanteissa 

Kun koulussa ilmenee työrauhahäiriöitä tai joko fyysistä tai henkistä väkivaltaa, on niihin puututtava nopeasti 

ja tehokkaasti. 

• arvioi tilanne ja sen syy 

• vältä aggressioita herättävää käyttäytymistä 

• mieti mitä sanot ja miten sanot 

• puhu ja esiinny määrätietoisesti ja rauhallisesti  

• säilytä malttisi 

• mieti perääntymistie 
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• huolehdi aina ensin henkilöturvallisuudesta, ei omaisuudesta ja yritä saada apua muilta työyhteisön jä-

seniltä 

• muista, että päihteiden, erityisesti huumeiden vaikutuksen alainen saattaa käyttäytyä arvaamattomasti 

• kutsu tarvittaessa paikalle poliisi tai ambulanssi 

• ilmoita aina tapahtuma rehtorille, joka ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin 

• muista täyttää väkivallan uhkatilanneseurantakaavake ja toimita se opetustoimen työsuojeluvaltuutetulle 

• jos osapuolena on opiskelija, rehtori vie asian opiskelijahuoltoryhmän käsiteltäväksi, joka päättää jatko-

toimenpiteistä 

• -väkivallanuhkatilanteeseen joutunut ja tilanteen aiheuttaja tarvitsevat apua tapahtuman jälkeen (Väki-

valtatilanteen jälkeen monet kokevat unettomuutta, yksin olemisen pelkoa, avuttomuuden tai epätodelli-

suuden tuntemuksia.) 

• koulun kriisiryhmä vastaa jälkihoitotoimenpiteistä ja huolehtii tiedottamisesta koulun ulkopuolelle. 

Äkillisten kriisitilanteiden toimintasuunnitelma 

Kriisin sattuessa koulun kriisiryhmä kokoontuu heti. Kriisityön tavoitteena on tunnistaa kriisit ja toimia niissä 

nopeasti, tehokkaasti ja hallitusti. Ryhmä kerää tiedon tapahtuneesta sekä päättää työnjaosta ja toimintasuunni-

telmasta. Ähtärin lukion kriisiryhmään kuuluvat rehtori, vararehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraatto-

ri, uskonnonopettaja ja koulusihteeri. Mukaan voidaan kutsua asiaan liittyvä ryhmänohjaaja tai muu tapahtuman 

kannalta keskeisessä asemassa ollut työntekijä. 

Onnettomuuden tms. sattuessa työryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa. Työryhmän johtajana toimii rehtori 

tai rehtorin poissa ollessa vararehtori. 

Ähtärin lukiolla on kriisitoimintasuunnitelma ja pelastussuunnitelma, joissa käsitellään yksityiskohtaisemmin 

toimenpiteet eri tilanteissa. Nämä esitellään alkaville opiskelijoille lukuvuoden alussa. Kriisisuunnitelma on 

opetussuunnitelman liitteenä. 

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon järjestäminen  

Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään voivat kuulua terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, lääkäri, opetta-

ja, koulun tukityöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä tai muu siinä tilanteessa keskeinen henkilö. Koollekutsujana 

toimii se henkilö, jolle asian selvittäminen työtehtävän perusteella kuuluu. Yksilökohtaiseen opiskeluhuoltopa-

laveriin osallistuvat vain ne, jotka opiskelija ja hänen huoltajansa paikalle hyväksyvät. Koollekutsuja vastaa 

siitä, että käsittely kirjataan yksilölliseen opiskeluhuolto-kertomukseen ja asiakirja säilytetään lain vaatimalla 

tavalla. Yksilökohtainen opiskeluhuolto tapahtuu Ähtärin lukiossa aina opiskelijan suostumuksella. Tarvittaessa 

konsultoidaan opiskelijan ja/tai huoltajan luvalla muita opiskelijan kanssa toimivia tahoja. 

Yhteistyö opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa 
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Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Alaikäinen ja muu vajaa-

valtainen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muut henkilökohtaiset ominaisuutensa sekä asi-

an laatu, painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa osallistumasta itseään koskevan 

opiskeluhuoltoasian käsittelyyn sekä antamasta itseään koskevia salassa pidettäviä opiskeluhuollon tietoja huol-

tajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen, jollei se ole selvästi hänen etunsa vastaista. Arvion vajaavaltaisen 

edun toteutumisesta tekee opiskeluhuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö. 

Huoltajalla ei ole oikeutta kieltää alaikäistä käyttämästä opiskeluhuollon palveluja. 

Opiskeluhuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 

Ähtärin lukion opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista vastaa 

oppilaitoksen opiskeluhuoltoryhmä. Koulutuksen järjestäjä vastaa opiskeluhuoltosuunnitelman kokonaisuuden 

toteuttamisesta ja seuraamisesta yhteistyössä opetustoimen, sosiaali- ja terveystoimen opiskeluhuoltopalveluista 

vastaavien viranomaisten kanssa.  

3.5 Suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelyistä 

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 tai joka erityisesti soveltuu 

omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. Ähtärin lukion järjestys-

säännöt ja toimintaperiaatteet toimivat suunnitelmana kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä me-

nettelyistä.  

Ähtärin lukion järjestyssäännöt ja toimintaperiaatteet ovat seuraavat:  

Koulualue, kouluaika ja koulunkäyntiin välittömästi liittyvä tilaisuus 

1. Koulualue on koulun tontti. 

2. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä erikseen sovitut koulujen kerhoajat. 

3. Koulunkäyntiin välittömästi liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan koulun tai opiskelijakunnan järjestämä ti-

laisuus varsinaisen kouluajan ulkopuolella, joko koulussa tai kouluajan ulkopuolella. 

Päivittäinen työskentely: 

4. Oppitunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti työjärjestyksen aikataulun mukaan. 

5. Välitunnit suositellaan vietettäväksi ulkona. Opiskelija voi poistua koulun alueelta omalla vastuullaan 

6. Koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Kouluyhteisön jäsenet ovat velvollisia korvaamaan kou-

lun omaisuudelle tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingot. Aiheutuneesta vahingosta on 

ilmoitettava välittömästi rehtorille, jollekin opettajalle tai kiinteistönhoitajalle. 

7. Kouluyhteisön jäsenten on pidettävä koulualue siistinä. 

8. Tapaturman sattuessa on siitä ilmoitettava välittömästi terveydenhoitajalle, rehtorille tai lähimmälle opet-

tajalle ja annettava mahdollisuuksien mukaan ensiapu. 

9. Jos opiskelija tarvitsee vapautusta oppitunnista tai koulupäivästä, hänen on haettava siihen lupa lukuvuo-

sitiedotteen ohjeiden mukaan. Poissaoloista on annettava selvitys. 
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10. Koulun järjestyssääntöjä noudatetaan soveltuvin osin myös koulun tiloissa pidettävissä opiskelijoiden 

vapaa-ajan tilaisuuksissa. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan. Koulun tiloja luovutetaan var-

sinaisen kouluajan ulkopuolella ensisijaisesti opiskelijoiden vapaa-ajan harrastuksiin. Säännöllisistä 

käyttövuoroista laaditaan lukuvuosittain varauslistat. 

11. Koulun teknisten laitteiden ja tilojen käytöstä on sovittava asianomaisen opettajan/rehtorin kanssa. 

12. Opiskelijoilla on lain sallimissa rajoissa oikeus muodostaa koulu- ja ryhmäkohtaisia yhdistyksiä ja järjes-

töjä. Ne voivat liittyä valtakunnallisiin, alueellisiin tai paikallisiin organisaatioihin. 

13. Opiskelijat saavat julkaista ja levittää painotuotteita ja muuta tiedotusmateriaalia, mikäli se ei haittaa 

koulun työrauhaa. Luokkahuone on luokan yhteinen tila, jossa voidaan pitää vain kyseiseen oppiainee-

seen liittyvää materiaalia. Kaupallista tai yleisiin poliittisiin vaaleihin liittyvää mainosaineistoa ei kou-

lussa saa julkaista tai levittää. 

Työrauhan ylläpitäminen: 

1. Kouluyhteisön jäsenten tulee asiallisella käytöksellä pyrkiä edistämään koulun työrauhaa. 

2. Opiskelijaa voidaan rangaista, jos hän rikkoo järjestyssääntöjä tai käyttäytyy epäasiallisesti. 

3. Koulun oikeus käyttää rankaisuvaltaa rajoittuu tapauksiin, jotka on tehty kouluaikana tai koulunkäyntiin 

välittömästi liittyvissä tilaisuuksissa. 

4. Opettaja voi poistaa opetusta häiritsevän opiskelijan luokasta enintään jäljellä olevan oppitunnin ajaksi. 

5. Mikäli opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijan kotiin. 

Tupakointi ja päihteet: 

1. Kouluyhteisön jäsen ei saa tuoda koulun alueelle huumeita tai päihteitä eikä olla niiden vaikutuksen alai-

sena koulussa tai koulun tilaisuuksissa. 

2. Tupakanpoltto on koulualueella kielletty. 

Opiskelijan oikeusturva: 

1. Opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön sekä opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen 

ja opinto-ohjaukseen. 

2. Opiskelijalla on oikeus tulla asiallisesti ja tasapuolisesti kohdelluksi. 

3. Mikäli opiskelija katsoo em. oikeusturvaansa loukatun, hän voi ilmoittaa siitä rehtorille, opiskelijakun-

nan ohjaavalle opettajalle / ryhmänohjaajalle suoraan tai ryhmänsä luottamusoppilaan kautta. Asian so-

vitteluun/neuvotteluun voivat tarvittaessa osallistua asianosaisten lisäksi ryhmänohjaaja, opiskelijakun-

nan ohjaava opettaja, rehtori, luottamusoppilas ja opiskelijakunnan hallitus. Tarvittaessa asia voidaan 

viedä opiskeluhuoltoryhmän käsittelyyn. Kaikkia asian käsittelyyn osallistuvia sitoo ehdoton vaitiolovel-

vollisuus. 

3.6. Kieleen ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä  

Ähtärin lukion opetuskieli on suomi. Kaikkien opiskelijoiden opetuksessa noudatetaan yhteisiä, lukion opetus-

suunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita ja periaatteita. Opiskelijoiden kielelliset valmiudet sekä kulttuuri-

tausta otetaan lukio-opetuksessa huomioon. Jokaisen opiskelijan kieli- ja kulttuuri-identiteettiä tuetaan moni-
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puolisesti. Opiskelijoita ohjataan ymmärtämään ja kunnioittamaan perustuslain mukaista oikeutta jokaisen 

omaan kieleen ja kulttuuriin. Opiskelijoita ohjataan tiedostamaan omat kielelliset ja kulttuuriset oikeutensa eri 

tilanteissa. 

Vieraskielisten opiskelijoiden opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan yhteisiä, lukion opetussuunnitelman pe-

rusteiden ja lukion opetussuunnitelman mukaisia tavoitteita ja periaatteita huomioiden opiskelijoiden taustat ja 

lähtökohdat, kuten suomen kielen taito, äidinkieli, suomalaisen lukiokoulutuksen ja opiskelukulttuurin tunte-

mus sekä aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu lukiossa tukevat opiskelijan opetuskielen hallintaa, mo-

nikielistä identiteettiä, oman kieli- ja kulttuuritaustan arvostusta sekä kasvua kulttuurisesti monimuotoisen yh-

teiskunnan aktiiviseksi ja tasapainoiseksi jäseneksi. 

Vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta 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. Vieraskielisiä 

opiskelijoita informoidaan heidän opiskelumahdollisuuksistaan ja tukijärjestelyistä lukiossa sekä heidän oi-

keuksistaan ylioppilastutkinnossa. 

Romaniopiskelijoiden opetuksessa otamme huomioon Suomen romanien aseman etnisenä ja kulttuurisena vä-

hemmistönä. Lukio-opiskelun erityisenä tavoitteena on, että nuoret voivat kasvaa omaan kieleensä, kulttuuriin-

sa ja yhteisöönsä sekä rakentaa yhteiskunnallista osallisuuttaan ja omaa identiteettiään. Tavoitteena on lisäksi 

edistää romaniopiskelijoiden siirtymistä jatko-opintoihin.  

Saamelaisopiskelijoiden opetuksessa otamme huomioon sen, että saamelaiset ovat alkuperäiskansa, jolla on 

oma kieli ja kulttuuri. Viittomakielisten opetuksessa noudatetaan lukion yleisiä kasvatus- ja oppimistavoitteita 

soveltaen niitä viittomakieliseen kulttuuriin ja viestintään. 

Jos opiskelija on suorittanut lukiokoulutuksen kursseja maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävässä lu-

kiokoulutukseen valmistavassa koulutuksessa, ne voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin. 

Tavoitteena on ohjata opiskelijoita arvostamaan eri kieliä ja kulttuureja sekä edistää kaksi- ja moni-kielisyyttä 

ja siten vahvistaa opiskelijoiden kielellistä tietoisuutta ja metakielellisiä taitoja. Lukio-opiskeluun voi sisältyä 

monikielisiä opetustilanteita. 
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4. OPPIMISTAVOITTEET JA OPETUKSEN KESKEISET SISÄLLÖT 

4.1 Opetuksen tavoitteet 

Lukion opetus ja muu toiminta järjestetään valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) määriteltyjen lukiokoulu-

tuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden mukaan siten, että opiskelijalla on mahdollisuus kasvaa sivisty-

neeksi yhteiskunnan jäseneksi, hankkia muuttuvan toimintaympäristön edellyttämiä tietoja ja taitoja sekä kar-

tuttaa 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 moni-

ulotteisuuden. Opetus kannustaa opiskelijaa tunnistamaan ja käsittelemään eettisiä kysymyksiä, ristiriitoja ja 

jännitteitä monista näkökulmista. Se rohkaisee opiskelijaa vaikuttamaan ja toimimaan nykyistä oikeudenmukai-

semman, kestävämmän ja ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavan yhteiskunnan ja maailman puolesta. 

Lukioaikana opiskelija saa monipuolisia kokemuksia uuden tiedon ja osaamisen rakentamisesta myös oppiai-

nerajat ylittäen. Opiskelija kehittää tiedonhankinta- ja soveltamistaitojaan sekä ongelmanratkaisutaitojaan. 

Opiskelija saa kokemuksia tutkivasta oppimisesta sekä osallisuudesta tieteen ja tutkimuksen tekoon. Opetus 

vahvistaa opiskelijan monilukutaitoa niin, että hän ymmärtää tieteen- ja tai-teenaloille ominaista kieltä sekä 

osaa tuottaa ja tulkita erilaisia tekstejä. Opiskelija tottuu arvioimaan tiedon luotettavuutta. Lukio-opetuksessa 

arvostetaan ja tuodaan näkyväksi kieliä monipuolisesti. Opiskelija harjaantuu toimimaan sekä molemmilla ko-

timaisilla kielillä, että vierailla kielillä. Opetus ohjaa opiskelijaa syventämään ymmärrystään tieto- ja viestintä-

teknologiasta sekä käyttämään sitä tarkoituksenmukaisesti, vastuullisesti ja turvallisesti niin itsenäisessä kuin 

yhteisöllisessäkin työskentelyssä. 

Lukio-opiskelu rakentaa yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia vahvistamalla vuorovaikutus-, yhteistyö- 

ja ilmaisutaitoja. Opiskelussa saadaan kokemuksia tavoitteellisesta toiminnasta ja vertaisoppimisesta tiimeissä 

ja projekteissa. Lukio-opetus kannustaa opiskelijoita eri taiteenaloille omi-naiseen ilmaisuun ja toimintaan sekä 

taide- ja kulttuurielämään osallistumiseen. Fyysinen aktiivisuus ja terveelliset elämäntavat ymmärretään ter-

veyden 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 merkityksen oppimiselleen, mikä vahvistaa hänen itseohjautuvuuttaan. Lukio-opetus auttaa opis-

kelijaa tunnistamaan hänelle sopivia opiskelustrategioita ja kehittymään niissä taitavaksi. Lukioaikana opiskeli-

jalle muodostuu vankka elinikäisen opiskelun taito ja tahto. 

Lukio-opetus lujittaa opiskelijan identiteettiä ja ohjaa oman ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen ja arvostami-

seen. Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ymmärtäminen luo edellytyksiä sukupuoli- ja 

tasa-arvotietoiselle opetukselle. Opetus antaa opiskelijalle koulutusmahdollisuuksista, yhteiskunnasta ja työ-

elämästä tietoja ja kokemuksia, joiden avulla hän osaa suunnitella omaa tulevaisuuttaan, jatkokoulutustaan ja 
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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. Samalla ne ovat ajan-

kohtaisia arvokannanottoja. Käytännössä aihekokonaisuudet ovat oppiainerajat ylittäviä teemoja ja laaja-alaisia 

osaamisalueita. Aihekokonaisuudet otetaan huomioon oppiainekohtaisissa osuuksissa ja Ähtärin lukion toimin-

takulttuurissa.  

Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija  

• havainnoi ja analysoi nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä 

• ymmärtää asioiden välisiä yhteyksiä, vuorovaikutussuhteita ja keskinäisriippuvuuksia sekä osaa jäsentää 

laaja-alaisia kokonaisuuksia tiedon- ja taidonalat ylittävästi ja yhdistävästi. 

• saa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen, vertaisoppimiseen ratkaisujen yhdessä ideointiin ja tuotta-

miseen sekä luovaan ongelmanratkaisuun ja ajatteluun 

• osaa esittää perusteltuja käsityksiä toivottavista muutoksista sekä rohkaistuu toimimaan hyvän tulevai-

suuden puolesta 

Kaikille lukioille yhteisiä aihekokonaisuuksia ovat:  

• aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämästä 

• hyvinvointi ja turvallisuus 

• kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 

• kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 

• monilukutaito ja mediat 

• teknologia ja yhteiskunta 

•  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 opis-kelijoille oppimisko-

kemuksia, jotka kannustavat aloitteellisuuteen, yrittäjämäiseen toimintaan, yhteistyöhön, vastuullisuuteen sekä 

rakentavaan ja tietoperustaiseen kriittisyyteen. Osallistumis-, vaikuttamis- ja työkokemukset sekä niiden reflek-

tointi ovat aihekokonaisuuden keskeistä sisältöä. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää kansalaisyhteiskunnan, yritysten ja julkisen vallan toimintaperiaatteita, analysoi yhteiskunnal-

lisia kysymyksiä ja laajentaa työelämän tuntemustaan 
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• ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden lähtökohtia sekä perehtyy yrittäjyyden ja työn tekemisen eri muo-

toihin, 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 taito-jaan, kuten kieli-, viestintä- 

ja vuorovaikutustaitoja 

• osaa käyttää sananvapauttaan sekä analysoida ajankohtaisten esimerkkien valossa vastuullisen sananva-

pauden rajoja 

• harjaantuu suunnittelemaan omaa toimintaansa, oppii ennakoivaa ajattelua ja ti-lannearviointia sekä ot-

tamaan 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. 

Ähtärin lukiossa aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä tulevat esiin oppilaskunnan toiminnassa. Opis-

kelijat järjestävät opiskelijakunnan hallinnon demokratian pelisääntöjen mukaisesti. Opiskelijakunnan toimin-

taan kuuluu esimerkiksi kanttiinin pito, jossa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjämäistä työskentelyä käy-

tännössä. Opiskelijoilta otetaan vastaan ehdotuksia siitä, mitä koulun soveltavina kursseina voisi toteuttaa. Yksi 

opiskelijalähtöisesti syntynyt kurssikokonaisuus on yhteistyössä Haaga-Helian kanssa järjestettävä Kansainväli-

syys, matkailu ja talous -kurssikokonaisuus. Kaikki viisi kurssia ovat yhteisiä projekteja oppilaitostemme välil-

lä. Opiskelijoilla on myös oikeus tutustua työelämää lukio-opintojensa aikana.    

 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 omaksumis-

ta, vahvistetaan mielenterveyden suojatekijöitä ja opitaan tunnistamaan mahdollisia riskitekijöitä. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa kuvata psyykkistä, sosiaalista, fyysistä ja kulttuurista hyvinvointia ymmärtäen inhimillistä moni-

naisuutta sekä ihmisten erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita 

• ymmärtää omaan, lukioyhteisön ja yhteiskunnan hyvinvointiin ja turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja 

osaa pohtia, miten niiden ylläpitämiseen voi osallistua 

• tunnistaa hyvinvointia heikentäviä tekijöitä, kuten kiusaamisen, häirinnän, rasismin ja yhteisön ulkopuo-

lelle jättämisen, sekä osaa puolustaa itseään ja muita näiltä 
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• osaa käsitellä ristiriitoja ja konflikteja rakentavasti ja myös sovittelun keinoin 

• osaa toimia ongelma- ja poikkeustilanteissa sekä tarvittaessa hakeutua ja ohjata toisia hakeutumaan pal-

velujärjestelmän tarjoaman avun piiriin 

• osaa toimia oman ja toisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden hyväksi lukiossa, lähiyhteisöissä ja yhteis-

kunnallisesti 

• tuntee hyvinvoinnin ja turvallisuuden yhteiskunnallisia edistämiskeinoja sekä osaa kohdata muuttuvan 

maailman epävarmuutta. 

Ähtärin lukion toimintakulttuurin tavoite on pitää yllä hyvinvointia ja turvallisuutta, jossa yhteisöllisyys ja kes-

kinäinen huolenpito korostuvat. Hyvinvointi- ja turvallisuusnäkökulmat liittyvät myös opiskelijakunnan toimin-

taan, kodin ja oppilaitoksen yhteistyöhön, oppilaitosruokailuun sekä opiskeluhuoltoon. Yhteisöllisyyttä ja toisen 

kunnioittamista sisällytetään mm. Ähtärin lukion perinteiden järjestämisessä, johon opiskelijat osallistuvat kes-

keisellä tavalla. Myös opiskelijoiden tutortoiminta paneutuu lukion yhteisöllisyyden kehittämiseen. Tarvittaessa 

hyvinvointiin, terveyteen turvallisuuteen liittyvissä teemoissa tehdään yhteistyötä nuoriso-, liikunta-, kulttuuri- 

ja sosiaalitoimen sekä poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa. 

 Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehi-

tyksen 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 toimivuudes-

ta huolehtiminen. Pyrkimyksenä on opiskelijoiden kasvaminen vastuullisiksi toimijoiksi, joilla on taito ja tahto 

toimia kestävän tulevaisuuden puolesta omassa elämässään. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee perusasiat kestävän elämäntavan ekologisesta, taloudellisesta sekä sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden yhteensovittaminen tekee elämäntavasta kestävän 

• osaa analysoida ja arvottaa luonnonympäristöissä, rakennetuissa ympäristöissä ja sosiaalisissa ympäris-

töissä 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 maailman-

laajuisesti sekä tuntee keinoja köyhyyden ja eriarvoisuuden lievittämiseksi 

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

teyksiä 

• osaa noudattaa luontoperustastaan ja kulttuuriperinnöstään ylisukupolvisesti huolehtivaa elämäntapaa 
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• 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 vas-

tuun näkökulman sisällyttäminen lukion toimintaan edistää kestävän elämäntavan oppimista. 

Kestävään kehitykseen kannustaminen on osa Ähtärin lukion arvopohjaa. Haluamme näyttää, kuinka kierrättä-

mällä ja analyyttisesti ajattelemalla vanhasta voidaan luoda uutta.  

Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden kulttuurien tuntemusta ja monikielisyyttä, antaa ai-

neksia kulttuuri-identiteettien rakentamiseen sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan kulttuurisesti moninaisissa 

toimintaympäristöissä. Aihekokonaisuuden keskeisenä lähtökohtana on lukion opiskelijoiden oma kokemus-

maailma, 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, keski-

näisriippuvuuksien muovaamassa maailmassa. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• tuntee ihmisoikeuksia ja osaa pohtia ihmisoikeuksien edistämistä kulttuurisesti ja katsomuksellisesti 

moninaisissa yhteisöissä 

• osaa reflektoida kulttuuriperintöjä, arvoja, taloudellisia toimintaympäristöjä ja muita seikkoja, joiden 

pohjalle kulttuuri-identiteetit ja elämäntavat rakentuvat omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja 

maailmassa 

• vahvistaa myönteisiä kulttuuri-identiteettejään ja kulttuurien tuntemustaan sekä oppii näkemään asioita 

toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin ja harjaantuu toimimaan kulttuuritulkkina 

• ymmärtää, miten aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö ovat muodostuneet sekä mikä voi olla hänen ja 

hänen yhteisöjensä tehtävä kulttuuriperinnön vaalimisessa ja uusintamisessa 

• vahvistaa kielitietoisuuttaan, monikielisyyttään ja monilukutaitoaan 

• osaa toimia kulttuurisesti moninaisissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä pyrkien keskinäiseen kun-

nioitukseen ja aitoon vuorovaikutukseen 

• saa tilaisuuksia harjoitella ja kartuttaa maailmankansalaisen osaamistaan tehden luovaa, monenkeskistä 

yhteistyötä hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Aihekokonaisuuden teemoja käsitellään mahdollisuuksien mukaan autenttisissa ja monikielisissä opiskeluym-

päristöissä. Opiskeluympäristöjen rakentamisessa lukio voi hyödyntää kansainvälisen toiminnan verkostojaan ja 

kotikansainvälisyyden keinovalikoimia. Yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kanssa. Toimintakulttuuria kehitet-
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täessä kiinnitetään huomiota lukioon kieli- ja kulttuuriympäristönä sekä hyvien tapojen edistämiseen. Lukion 

traditiot, juhlat ja muut tapahtumat voivat olla osa aihekokonaisuuden toteutusta. 

Toimintakulttuurissa Ähtärin lukio nähdään kulttuuriympäristönä, jossa hyviä tapoja noudatetaan niin arjessa 

kuin juhlassa. Vuosittain järjestetään erilaisia perinnejuhlia ja tapahtumia, sekä kulttuuri- ja opintomatkoja. 

Kulttuuri- ja opintomatkojen kohteet voivat olla maamme johtavia taidelaitoksia, yliopistoja, yhteiskunnallisen 

päätöksenteon eri laitoksia tai yrityksiä ja tehtaita. Myös paikallisia kulttuurikohteita voidaan hyödyntää lukion 

oppimisympäristöinä.  

Ähtärin lukiossa jokainen opiskelija saa opiskeluaikanaan mahdollisuuden erilaisiin kokemuksiin kansainväli-

syydestä ja kulttuurien tuntemuksesta. Ne voivat olla esimerkiksi vierailuja oppilaitoksissa ulkomailla, opiskeli-

jaryhmien vastaanottoa omaan kouluun, yhteydenpitoa tietotekniikan avulla muiden maiden opiskelijoihin ja 

muita yksittäisiä tapahtumia. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä järjestettävät Kansainväli-

syys, matkailu ja talouskurssit pitävät sisällään sekä suomalaiseen että muiden maiden kulttuuriin tutustumista.  

Myös valinnaisten kielten ryhmät voivat tehdä opintomatkoja maihin, jossa opiskeltavaa kieltä puhutaan.  

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, nu-

meeristen tai kinesteettisten symbolijärjestelmien tai niiden yhdistelmien muodostamia kokonaisuuksia. Mo-

nilukutaito tukee ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymistä sekä syventää kriittistä lukutaitoa ja kielitietoi-

suutta. Erilaiset lukutaidot kehittyvät kaikessa opetuksessa ja kaikissa oppiaineissa. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää ja kehittää monilukutaitoaan, erityisesti monimuotoisten tekstien tulkintaa, tuottamista ja ar-

vottamista 

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

• harjaantuu hakemaan, valitsemaan, käyttämään ja jakamaan monenlaisia teksti-aineistoja tiedonhankin-

nassa ja opiskelussa 

• syventää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojaan kehittämällä yhteisen media-tuottamisen osaamistaan 

yhdessä muiden kanssa eri viestintäympäristöissä ja eri välinein 

• harjaantuu mediakriittisyyteen perehtymällä medioiden toimintaan vaikuttaviin yhteiskunnallisiin, ta-

loudellisiin ja kulttuurisiin tekijöihin 

• tuntee tekijänoikeuksia ja sananvapautta koskevia keskeisiä normeja sekä osaa analysoida medioihin 

liittyviä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä 
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• osaa käyttää monilukutaitoa ja medioita itseilmaisussa ja vuorovaikutuksessa sekä toimia vastuullisesti 

sisällön tuottajana, käyttäjänä ja jakajana. 

Opiskelijoiden monilukutaidon kehittymistä tukee oppiaineiden välinen yhteistyö, kuten esim. poikkitaiteelli-

sella kurssilla, opiskelu monipuolisissa opiskeluympäristöissä, opiskelijoiden omien ideoiden ja toimintaympä-

ristöjen hyödyntäminen. Ähtärin lukion opiskelijat osallistuvat koulun toimintakertomuksen tekemiseen ja ke-

väisin julkaistavan Itu -lehden sisällön tuottamiseen.  Opiskelijat myös tiedottavat aktiivisesti tiedottaminen lu-

kion tapahtumista sosiaalisessa mediassa, maakunta- ja paikallislehdissä sekä mahdollisissa muissa viestimissä 

lisäävät kiinnostusta median seuraamiseen ja opettavat mediataitoja. 

Lukion tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma voi tukea aihekokonaisuuden toteutusta. 

Teknologia ja yhteiskunta 

Aihekokonaisuuden tavoitteena on syventää opiskelijan ymmärrystä teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityk-

sen vuorovaikutteisuudesta. Teknologian avulla ihminen rakentaa maailmaa tarpeidensa pohjalta uusia ratkaisu-

ja etsien ja luoden. Teknologisten ratkaisujen perustana on tietämys luonnonlaeista ja ilmiöistä. Luovuus ja on-

gelmanratkaisu, tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus sekä kestävä tulevaisuus ovat näkökulmia teknologian ke-

hittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologian kehityksen keskeisiä sisältöjä ovat elämäntapojen, toimintaympäris-

tön ja yhteiskunnan muuttuminen. Aihekoko-naisuutta voidaan lähestyä historiallisista, ajankohtaisista ja tule-

vaisuuden näkökulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija 

• käyttää eri oppiaineiden tietoja ja taitoja arvioidessaan teknologian eri ilmentymiä sekä pohtiessaan tek-

nologisten innovaatioiden vaikutuksia ja teknologian moninaisia kehittämismahdollisuuksia 

• ymmärtää ihmisen suhdetta teknologiaan sekä osaa pohtia teknologian osuutta ja merkitystä elämänta-

pojen 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 vaiku-

tusta 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 turvalli-

suusnäkökulmista. 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 opiskeli-joiden valinnoissa. 

Ähtärin lukion tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma tukee omalta osaltaan aihe-

kokonaisuuden toteutusta. 

4.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tar-

joaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää 

ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuoro-

vaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätie-teistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppi-

aine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on taito ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti eri tilantei-

den vaatimalla tavalla. Opetus tähtää sellaiseen kielen ja kirjallisuuden tuntemukseen sekä kielenkäyttö-, teksti-

, moniluku-, vuorovaikutus- ja mediataitoihin, joita jatko-opinnot, työelämä ja yhteiskunnassa toimiminen edel-

lyttävät. Opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jonka mukaan tekstit voivat koostua sanoista, kuvista, äänis-

tä, numeroista tai niiden yhdistelmistä tai muista symbolijärjestelmistä. Opetus ohjaa aktiiviseen tiedon hank-

kimiseen, tiedon kriittiseen käsittelyyn, tulkintaan ja eettiseen pohdintaan. 

Kirjallisuudenopetuksen tavoitteena on sekä kauno- että tietokirjallisuuden ymmärtäminen, lukukokemusten 

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 kulttuu-

riperintöön tutustumista. Kirjallisuuden lukeminen monipuolistaa omaa ilmaisua. 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus mahdollistaa omasta kielellisestä ja kulttuurisesta taustasta lähtevän identi-

teetin rakentamisen moninaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on oppia arvostamaan monikielisyyttä, kulttuu-

rista 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 opis-

kelijan käsitystä kielitaidon, kielitietoisuuden, omien kielten ja kulttuurien merkityksestä yksilön identiteetille 

ja yhteisöille. Opetuksessa otetaan huomioon suomen ja ruotsin kielen asema kansalliskielinä sekä suomen kie-
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len asema Suomen enemmistökielenä ja opetuksen kielenä sekä saamen kieli maan alkuperäiskansan kielenä. 

Suomen kieli on sekä opetuksen kohde että väline muiden oppiaineiden opiskelussa. Opetuksessa ohjataan poh-

timaan 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, vuorovaiku-

tus, 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 kun-

kin kurssin näkökulmasta. Kokonaisteosten lukeminen ja laajojen tekstien kirjoittaminen kuuluvat kurssien si-

sältöihin. 

Opetuksen tavoitteet 

Suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää ja monipuolistaa suomen kielen taitoaan sekä teksti- ja vuorovaikutus-taitojaan niin, että hän 

pystyy tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen  

• syventää ja monipuolistaa tietojaan kielestä, kauno- ja tietokirjallisuudesta, mediasta sekä vuorovaiku-

tuksesta 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 vuorovaikutustilan-

teita ja -suhteita tietoisena niiden konteksteista, niihin liittyvistä vuorovaikutusilmiöistä ja -taidoista se-

kä vuorovaikutusetiikasta  

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

yleiskielen normit  

• syventää kielen ja kirjallisuuden tuntemustaan ja kehittää siten ajatteluaan, laajentaa yleissivistystään, 

mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa ja identiteettiään  

• osaa kriittisesti arvioida erilaisia tietolähteitä, tiedon luotettavuutta, käyttökelpoisuutta ja tarkoitusperiä 

sekä etsiä ja valikoida tilanteeseen sopivan tietolähteen  

• ymmärtää ja noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää lähteitä oikein  

• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti kaikilla oppimäärän osa-alueilla sekä ym-

märtää digitaalisuuden vaikutuksia kieleen, teksteihin ja vuorovaikutukseen  

• nauttii kielestä ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta sekä ymmärtää niiden historiallisten 

juurten merkityksen ja näkyvyyden nykykulttuurissa.  
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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, itsearvi-

ointi, vertaisarviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään osaamistaan. Kurssiarvosanaan vaikuttavat mo-

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

kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja itsearvioin-

tiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään puhuja-

na, tekstien tuottajana ja tulkitsijana. 

Pakolliset kurssit  

1. Tekstit ja vuorovaikutus (ÄI01) 

Kuvaus: 

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 ympäris-

töissä. 

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, yhteisöl-

lisenä 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 yhdis-

telmät 

• tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien 

erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun 

• tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa 
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• 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 (ÄI02) 

Kuvaus:  

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 identiteetille ja yhteiskunnalle. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilölli-

sen, 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 

• 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, moni-kielisyys, 

kielten elinvoimaisuus  

• kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä 

• kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palaut-

teen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen, tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely  
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• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottami-

nen 

3. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI03) 

Kuvaus: 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta merkityksestä sy-

venee. 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 hyö-

dyntäen ja oppii perustelemaan tulkintaansa 

• oppii ymmärtämään kielen poeettista luonnetta 

• syventää ryhmäviestintätaitojaan. 

Keskeiset sisällöt: 

• kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus 

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

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

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taideku-

vien erittelyä ja tulkintaa 

• kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen 

• tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta 

4. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI04) 

Kuvaus: 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja sekä vuorovaikutusta erityisesti 

vaikuttamisen ja osallisuuden näkökulmista. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoin-niin keinoihin sekä 

syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• 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 eetti-

sistä lähtökohdista 

• osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja kulttuurista merki-

tystä. 

Keskeiset sisällöt: 

• vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot 

• vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot 

• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhe-

tavat 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 (ÄI05) 

Kuvaus: 

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 konteks-

teissa 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 ilmes-

tymisajankohdan, että nykyajan kontekstissa 
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• tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta 

• suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia 

• kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee 

6. Nykykulttuuri ja kertomukset (ÄI06) 

Kuvaus:  

Opiskelija oppii tarkastelemaan nykykulttuurin ilmiöitä erityisesti kertomusten ja kertomuksellisuuden näkö-

kulmasta. Opiskelijan käsitys suomalaisesta nykykulttuurista ja sen moninaisuudesta syvenee. Opiskelija syven-

tää 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 ker-

ronnan 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 ym-

päristöissä, kieli ja identiteetti 

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat 

• kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaali-

suus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa  

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

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

7. Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07) 

Kuvaus: 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan ja niihin liittyviä tietojaan sekä kehittää 

kykyään ennakoida, mukauttaa ja arvioida viestintäänsä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija oppii 
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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 vuorovaikutussuh-

teita  

• 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 

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä 

8. Kirjoittamistaitojen syventäminen (ÄI08) 

Kuvaus: 

Opiskelija syventää taitojaan tuottaa erilaisia tekstejä, erityisesti asiatyylisiä laajoja aineistopohjaisia tekstejä. 

Opiskelija perehtyy ajankohtaisiin kulttuurin, median ja yhteiskunnallisen keskustelun aiheisiin. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitojaan oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä,  lähteiden valinnassa, 

ajattelun itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä 
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• varmentaa taitoaan valmistella sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä 

• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia teemoja 

• löytää itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun 

• tuottamalla omaa tekstiä. 

Keskeiset sisällöt: 

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

kirjoittaminen, tekstien jakaminen 

• tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa 

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

tekstien pohjalta 

• mediatekstien tuottamista ja analyysia 

9. Lukutaitojen syventäminen (ÄI09) 

Kuvaus: 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan eritellä, tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä. Hänen kriit-

tinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee. Opiskelija harjaantuu tuottamaan tekstien tulkintoja sekä puhuen että 

kirjoittaen. 

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: 

• 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 oppiai-

neen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 
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10. Poikkitaiteellinen I (ÄI10) 

Kuvaus: 

Oman ilmaisun kehittämistä. Kurssin aikana voidaan toteuttaa poikkitaiteellinen näyttämöesitys, jossa yhdisty-

vät ilmaisutaide, tanssitaide, kuvataide ja musiikki. Näyttämöesitys tehdään yhteistyössä vastaavien musiikin ja 

kuvataiteen kurssien kanssa.  

Tavoitteet: Löytää uusia tapoja ilmaista itseä. Harjaantua esiintymistilanteisiin. 

Arviointi: Suoritusmerkintä 

11. Poikkitaiteellinen II (ÄI11) 

Kuvaus: 

Poikkitaiteellinen II -kurssin jatkokurssi, jolla opittuja tietoja ja taitoja syvennetään ja monipuolistetaan. 

Tavoitteet: Syventää opittuja taitoja. Uskaltaa kokeilla erilaisia rooleja.  

Arviointi: Suoritusmerkintä 

12. Kulttuurin kuluttajaksi (ÄI12) 

Kuvaus: 

Kurssi tehdään itsenäisesti lukio-opiskelun aikana. Oppilas osallistuu vähintään 20 kulttuuritilaisuuteen, jotka 

ovat monilta aloilta (taidenäyttelyt, konsertit, teatteri- ja lausuntaesitykset, elokuvat, tanssi- ja liikuntaesitykset, 

kulttuuri- ja yhteiskunnalliset luennot, urheilutapahtumat). Hän laatii näytekansion, blogin tai muun tekstido-

kumentin, jossa kommentoi tilaisuuksia omin sanoin ja johon kokoaa tilaisuuksiin liittyvää kuva- ja tekstimate-

riaalia. Kurssin tavoitteena on tehdä oppilas tietoiseksi kulttuuritarjonnasta ja kehittää hänen arviointitaitojaan. 

Kurssin voi suorittaa missä tahansa opintojen vaiheessa. 

Arviointi: suoritusmerkintä 

13. Kaikenkarvaista kirjoittamista (ÄI13) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan fiktiivisen tekstin kirjoittamista. Kurssilla tutustutaan kaunokirjallisuuden keinoihin so-

veltavasta näkökulmasta ja omaa luovaa ilmaisua korostaen. Kirjoitetaan sekä lyhyitä että pitkiä tekstejä. Pää-

paino on novellissa, mutta myös näytelmää ja runoa voidaan käsitellä. Kurssin voi suorittaa missä tahansa opin-

tojen vaiheessa. 

Arviointi: suoritusmerkintä 

14. Kielenhuolto (ÄI14) 

Kuvaus: 
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Yhteen vai erikseen? Isolla vai pienellä? Enää vai enään? Mikä ihmeen sinä-passiivi? Mikä vaillinainen virke? 

Milloin että-sanaa ennen ei tule pilkkua? Substantiivitauti? Kurssilla kerrataan oikeinkirjoituksen perusasioita 

ja käsitellään opiskelijoiden toivomia kielenhuollon ilmiöitä. Kurssin voi suorittaa missä tahansa opintojen vai-

heessa. 

Arviointi: Numeroarviointi, kurssikoe. 

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 edel-

lytyksiä suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun. Oppimäärän lähtökohtana on toisen kielen oppijan 

oppimistilanne: opiskelija oppii suomea suomenkielisessä ympäristössä, ja hänelle kehittyy vähitellen monipuo-

linen 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 äidin-

kielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan kielellistä ja kulttuurista identiteet-

tiä. 

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 vuorovaikutus-

taitojen hyvä hallinta on merkityksellistä jatko-opintojen, työelämän ja arjessa selviytymisen kannalta. Kurs-

seilla toteutetaan oppimäärän sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puhuminen, vuorovaikutus, kieli, 

tekstit, kirjallisuus ja media kytkeytyvät jokaisen kurssin tavoitteisiin ja sisältöihin siten, että tietojen ja taitojen 

opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla kehitetään kirjoitetun kielen hallintaa 

ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä luetaan kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökul-

masta. Opetuksessa ohjataan pohti-maan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta se-

kä 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 
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• osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän ja opiskelun vuorovaikutusti-

lanteissa 

• syventää monilukutaitoaan siten, että kykenee tuottamaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti eri tie-

teenalojen 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 kirjoite-

tun kielen eroista ja työnjaosta 

• vakiinnuttaa suomen kielen rakenteiden hallintaa ja tulee entistä tietoisemmaksi suomen kielen erityis-

piirteistä omaan kieleensä tai muihin kieliin verrattuna 

• oppii ymmärtämään toisen kielen oppimisprosessia, pystyy tarkkailemaan omaa kielitaitoaan ja arvioi-

maan 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 yleis-

sivistystään, mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään sekä rakentaa maailmankuvaansa ja identiteettiään 

• osaa hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kaikilla oppimäärän osa-alueilla 

• nauttii kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista ja arvostaa niiden monimuotoisuutta 

• osaa pohtia monikielisyyttään, ymmärtää tiedon- ja tieteenalojen kielen merkityksen, ja hänen käsityk-

sensä kielen merkityksestä oppimisessa syvenee. 

Arviointi 

Jos opiskelijan oppimääräksi on valittu suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, häntä arvioidaan tämän oppimää-

rän 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 toi-

sena kielenä ja kirjallisuus kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi toisena kielenä ja kirjallisuus kurs-

sin 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 tavoit-

teet kerrotaan opiskelijalle, jotta sekä opettaja että opiskelija voivat seurata kurssilla edistymistä. Oppimispro-

sessin 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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Ähtärin lukiossa suomi toisena kielenä opetusta annetaan samassa ryhmässä äidinkielenä suomi ja kirjallisuus 

opiskelijoiden kanssa, opetusta eriyttäen ja opiskelijan S2 -status arvioinnissa huomioiden. 

4.4 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 

Ruotsin kielen opetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. 

Opiskelijoita ohjataan kehittämään ruotsin kielen taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan sekä 

kehittämään metakielellisiä taitojaan. Ruotsin kielen opetus perustuu laajaan teksti-käsitykseen, 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 vahvistaa opiskelijoiden halua ja taitoa toimia ruotsin-

kiesissä ympäristöissä sekä Suomessa että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on mahdollista. Kaikkea opiske-

lijoiden kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskelijoiden va-

paa-ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan pohti-maan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään tai-

toaan 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 ennakkoluulotto-

muuteen 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 koko-

naisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja 

riittävän haastavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu kannusta-

vat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan. 

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edel-

lyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista. 

Ruotsin kielen opetuksen yhteiset tavoitteet 

Ruotsin kielen eri oppimäärien opetuksen yhteisinä tavoitteina on, että opiskelija 

• kehittyy ruotsin kielen käyttäjänä sekä toimijana 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 
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• 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 näkö-

kulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskelemassaan oppimäärässä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

(liite 1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin tai-

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

Oppimäärä Taito Taito tulkita toimia Taito tuottaa 

 vuorovaikutuksessa tekstejä tekstejä 

A-oppimäärä B2.1 B2.1 B1.2 

B1-oppimäärä B1.1 B1.1 B1.1 

B3-oppimäärä A2.2 A2.2 A2.1 

Äidinkielenomainen oppimäärä B2.2 B2.2 B2.2 

Arviointi  

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten ta-

voitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä niihin lähei-

sesti nivoutuvat ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan monipuoli-

sesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan edis-

tymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa 

toimia kohdekielisissä ympäristöissä. Opiskeli-joita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla 

kursseilla voidaan hyödyntää salkku-työskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään eu-

rooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa pa-

lautteenannossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelutaitojaan. Opintojen edetessä kielitaidon ku-

vausasteikkoa 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 kokees-

ta 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. 

Oppimäärän vaihtaminen 
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Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää 

vaihdettaessa ruotsin kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: 

Kurssit Äidinkielenomainen 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 opiskeli-

jalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella 

myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opis-

kelijan varsinaisen oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä ta-

valla. 

4.4.1 Ruotsi, A-oppimäärä 

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 teksti-käsitykseen, 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 vahvistaa opiskelijoiden halua ja taitoa toimia ruotsinkie-

lisissä ympäristöissä sekä Suomessa, että Ruotsissa kuin muuallakin, missä se on mahdollista. Kaikkea opiskeli-

joiden kielitaitoa hyödynnetään, ja opetuksessa luodaan siltoja myös eri kielten välille sekä opiskelijoiden va-

paa-ajan kielenkäyttöön. Opiskelijoita ohjataan pohti-maan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään tai-

toaan 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 ennakkoluulotto-

muuteen 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 ruotsin kielellä, mahdollisesti myös muilla 

pohjoismaisilla kielillä. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana. 

Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan osaksi lukio-opiskelun koko-

naisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja 

riittävän haastavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu kannusta-

vat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan.  

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edel-

lyttää tehtävien eriyttämistä tai muuta tukemista. 

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 näkö-

kulmista. 

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa opiskelemassaan oppimäärässä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon 

(liite 1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin tai-

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

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

- osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 vuorovaikutuksen ja tul-

kinnan taidoissa sekä B1.2 tuottamisen taidoissa ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taito-

jaan edelleen. 

Sisältö: 

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja 

yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään 
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enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhan-

kinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. 

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Op-

piainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla 

harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 

Arviointi: 

Ruotsin kielessä arviointi perustuu ruotsin kielen yhteisten tavoitteiden sekä oppimääräkohtaisten erityisten ta-

voitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä niihin lähei-

sesti nivoutuvat ruotsin kielen yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla annetaan monipuoli-

sesti palautetta opiskelijan edistymisestä oppimisprosessin eri vaiheissa. Palautetta annetaan opiskelijan edis-

tymisestä kielitaidon eri osa-alueilla sekä muissa tavoitteissa, kuten kielenopiskelutaidoissa ja valmiuksissa 

toimia kohdekielisissä ympäristöissä.  Opiskeli-joita ohjataan hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Kaikilla 

kursseilla voidaan hyödyntää salkku-työskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen.  

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään eu-

rooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. Opintojen alkuvaiheessa pa-

lautteenannossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelutaitojaan. Opintojen edetessä kielitaidon ku-

vausasteikkoa 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 kokees-

ta 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. 

Pakolliset kurssit 

1. Ruotsinkielinen maailman (RUA01) 

Kuvaus: 

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.  

Kurssin aiheena on: opiskelu, nuoren elämänpiiri, harrastukset, kiinnostuksen kohteet ja kielenkäyttötarpeet. 

2. Ihminen verkostoissa (RUA02) 

Kuvaus:  
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Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteis-

sa eri viestintäkanavia käyttäen pohjoismaisessa kontekstissa. Syvennetään aktiivisen keskustelijan ja toista 

kuuntelevan kielenkäyttäjän taitoja. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotte-

luja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla ai-

heena ihmissuhteet ja niiden yhteydessä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Pohditaan myös tek-

nologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

3. Pohjoismaisia kulttuuri-ilmiöitä (RUA03) 

Kuvaus: 

Kurssilla vankennetaan opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen 

tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta.  Aihealueina ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, ruotsinkieliset mediat 

sekä luova toiminta. 

4.Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUA04) 

Kuvaus: 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta ruotsin 

kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin pohjoismaisen hyvinvoin-

tiyhteiskunnan näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten 

ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa. 

5. Tiede ja tulevaisuus (RUA05) 

Kuvaus:  

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskeli-

joita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia 

näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista. 

Kurssin aihepiirit käsittelevät eri tiedon- ja tieteenaloja. 

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (RUA06) 

Kuvaus: 

 Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajei-

hin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai ura-

suunnitelmia ja työntekoa ruotsin kielellä myös muualla kuin Suomessa. Kurssilla käsitellään talouden ilmiöitä 

ja talousasioita itsenäistyvän, työelämään siirtyvän nuoren näkökulmasta. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

7.Kestävä elämäntapa (RUA07) 
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Kuvaus: 

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, ku-

vaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemo-

jen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmista 

ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

8. Viesti ja vaikuta puhuen (RUA08) 

Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Van-

kennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla ker-

rataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 

mukaan. Puhumisen harjoittelun aiheina lisäksi ajankohtaiset tapahtumat. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit  

9. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUA09) 

Kuvaus: 

Aihealueina ovat yhteiskunta, politiikka ja aktiivinen kansalaisuus, yleismaailmalliset kehityslinjat. Keskitytään 

monipuolisten tekstien käsittelyyn sekä vankennetaan kielen kaikkia osa-alueita. 

10. Kertauskurssi (RUA10) 

Kuvaus:  

Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Yo-tehtävien ja monisteiden avulla valmistaudutaan monipuolisesti 

yo-kirjoituksiin. 

4.4.2 Ruotsi, B1-oppimäärä 

Opetuksen tavoitteet: 

Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelijaosaa suhteuttaa omaa osaa-

mistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B1.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehit-

tää 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 tiedonhan-

kinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. 
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Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Op-

piainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla 

harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 

1. Minun ruotsini (RUB01) 

Kuvaus: 

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä 

analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja.  Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle. Pohditaan 

ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia 

vuorovaikutustaitoja, jotka liittyvät matkailuun ja arkeen. Aihe-piirit käsittelevät nuorten omia kiinnostuksen 

kohteita sekä tarpeita käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa. 

2.Hyvinvointi ja ihmissuhteet (RUB02) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen 

tarvittavia strategioita. Harjoitellaan aktiivisen keskustelijan ja toista kuuntelevan kielenkäyttäjän taitoja. Har-

jaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asi-

oista. Kurssilla käsitellään hyvää elämää ja hyvinvoinnin ja ihmissuhteiden merkitystä ihmisen elämässä. Poh-

ditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

3. Kulttuuri ja mediat (RUB03) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyö-

dyntäen. Kurssin aiheina ovat suomenruotsalaisuus ja muut pohjoismaiset kulttuuri-ilmiöt. Tutustutaan eri me-

dioihin. 

4. Monenlaiset elinympäristömme (RUB04) 

Kuvaus: 

Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Käsitellään kulttuurisesti moninaista elinym-

päristöä sekä yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiöitä, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta. 

5. Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB05) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja. Aiheina ovat jatko-opinnot ja tulevaisuu-

densuunnitelmat. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuk-

siin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön. 
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Valtakunnalliset syventävät kurssit 

6. Viesti ja vaikuta puhuen (RUB06) 

Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Van-

kennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla ker-

rataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 

mukaan. Puhumisen harjoittelun aiheina lisäksi ajankohtaiset tapahtumat. 

7. Kestävä elämätapa (RUB07) 

Kuvaus: 

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, ku-

vaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemo-

jen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta 

ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 

8. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB08) 

Kuvaus: 

Aihealueina ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. Käsitellään yhteiskunnallisia asioi-

ta, kansainvälistä vaikuttamista. Keskitytään monipuolisten tekstien käsittelyyn ja edelleen kielen kaikkien osa-

alueiden vankentamiseen. 

9. Kertauskurssi (RUB09) 

Kuvaus: 

Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kerrataan perusrakenteita ja sanastoa. Pyritään vankenta-

maan kielellistä lähtötasoa. Kurssi suoritetaan ennen pakollista RUB01 kurssia. Kurssi on avoin kaikille, mutta 

suositellaan erityisesti niille, joilla on peruskoulusta ruotsin numerona 7 tai vähemmän.  

Arviointi: suoritusmerkintä. 

10. Preli (RUB.10) 

Kuvaus: 

Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia. Keskitytään kuullun ja tekstin ymmärtämisen harjoitteluun, raken-

teisiin sekä kirjoitelmiin. 
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4.5 Vieraat kielet 

Kieltenopetus syventää perusopetuksessa aloitettua kielikasvatusta ja kielitietoisuuden kehittämistä. Opiskeli-

joita ohjataan kehittämään eri kielten taitoaan ja laajentamaan monikielistä kompetenssiaan sekä kehittämään 

metakielellisiä taitojaan. Kielten opetus perustuu laajaan tekstikäsitykseen, jossa tekstillä tarkoitetaan sekä pu-

huttua että kirjoitettua kieltä. Kieltenopetus edistää osaltaan opiskeli-joiden monilukutaitoa. 

Opetus vahvistaa opiskelijoiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää niitä rohkeasti sekä tarjo-

aa 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 kielenkäyt-

töön. Opiskelijoita ohjataan pohtimaan asenteiden ja arvojen merkitystä ja kehittämään taitoaan toimia rakenta-

vasti eri yhteyksissä. Opetus antaa valmiuksia osallisuuteen ja aktiiviseen vaikuttamiseen kansainvälisessä maa-

ilmassa ja syventää opiskelijoiden maailmankansalaisen taitoja. 

Opiskelijoita rohkaistaan hankkimaan elinikäisiä kielenopiskelutaitoja tunnistamalla itselleen sopivia tapoja 

oppia kieliä, arvioimalla oman oppimisensa edistymistä sekä näkemään kielitaito myös työ-elämätaitona. Kiel-

ten 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 osaamillaan kielillä. Tieto- ja viestintätek-

nologiaa käytetään luontevasti opiskeluympäristöjen osana. 

Kieltenopetuksessa käsitellään teemoja, joiden avulla kieltenoppiminen tuodaan osaksi lukio-opiskelun koko-

naisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Opiskelijoille tarjotaan merkityksellisiä, avoimia ja 

riittävän haastavia tehtäviä. Aihekokonaisuudet, teemaopinnot ja muu oppiainerajat ylittävä opiskelu kannusta-

vat opiskelijoita hyödyntämään eri kielten vähäistäkin taitoaan ja monikielistä kompetenssiaan. 

Opetuksessa otetaan huomioon se, että opiskelijoiden eteneminen taitotasoilla tapahtuu eri tahdissa, mikä edel-

lyttää 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. 
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Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa eri kielissä tai oppimäärissä kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon (liite 

1) tasot alla olevan taulukon mukaisesti ja osaa suhteuttaa omaa osaamistaan tavoitteeksi asetettuihin taitotasoi-

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

Kieli ja oppimäärä Taito toimia Taito tulkita tekstejä Taito tuottaa tekstejä 

 vuorovaikutuksessa 

Englanti A B2.1 B2.1 B2.1 

Muut kielet A B1.2 B1.2 B1.2 

Englanti B1 B1.2 B1.2 B1.2 

Muut kielet B1 B1.1 B1.1 B1.1 

Englanti B2 B1.1 B1.1 B1.1 

Muut kielet B2 A2.2 A2.2  A2.2 

Englanti B3 B1.1 B1.1 A2.2 

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

Arviointi  

Vieraissa kielissä arviointi perustuu vieraiden kielten yhteisten tavoitteiden sekä kieli- ja oppimäärä-kohtaisten 

erityisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullakin kurssilla otetaan huomioon kurssikohtaiset painotukset sekä 

niihin läheisesti nivoutuvat vieraiden kielten yhteiset ja oppimääräkohtaiset tavoitteet. Kaikilla kursseilla anne-

taan 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 vertaisarvioin-

tia. Kaikilla kursseilla voidaan hyödyntää salkkutyöskentelyä, myös oppiainerajat ylittäen. 

Arvioinnin tukena, opettajan työvälineenä sekä opiskelijan itse- ja vertaisarvioinnin välineenä käytetään sovel-

tuvin osin eurooppalaiseen viitekehykseen perustuvaa kehittyvän kielitaidon kuvausasteikkoa. Opintojen alku-

vaiheessa palautteenannossa painottuu opiskelijan taito kehittää kielenopiskelu-taitojaan. Opintojen edetessä 

kielitaidon kuvausasteikkoa voidaan hyödyntää enenevästi opiskelijan vuorovaikutus-, tulkinta- ja tuottamistai-

tojen tasoa määriteltäessä. 

A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu 

Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin 

näyttöihin. 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. 

Oppimäärän vaihtaminen 
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Opiskelijan on tarkoituksenmukaista jatkaa aloittamansa oppimäärän opintoja pitkäjänteisesti. Oppimäärää 

vaihdettaessa vieraassa kielessä pidemmästä oppimäärästä lyhyempään kursseja luetaan hyväksi latinan kieltä 

lukuun ottamatta seuraavasti: 

Kurssit A-oppimäärä B1-oppimäärä B2-oppimäärä B3-oppimäärä 

Kurssi  1 1 1 3 

Kurssi  2 2 3 5 

Kurssi  3 3 4 6 

Kurssi  4 4 2 4 

Kurssi  6 5 5 7 

Kurssi  7 7 6 8 

Kurssi  8 6 

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 opiskeli-

jalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. Opiskelija voi opiskella 

myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseessä olevat kurssit voidaan lukea opis-

kelijan varsinaisen oppimäärän syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä ta-

valla. 

4.5.1 Englanti A- oppimäärä 

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. 

Tavoitteet:  

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

• kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikal-

lisissa, 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 näkö-

kulmista 
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• saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä 

• osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien 

taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen. 

Sisältö: 

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 tiedonhan-

kinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä. 

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Op-

piainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla 

harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella 

kursseittain. 

Pakollisen kurssit  

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA01) 

Kuvaus: 

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 (ENA02) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteis-

sa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena kes-

kustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä 

merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoi-

maa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalis-

ta hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA03) 

Kuvaus: 
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Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia 

painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englannin-

kieliset mediat sekä luova toiminta. 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA04) 

Kuvaus: 

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimi-juutta eng-

lannin 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 (ENA05) 

Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskeli-

joita 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 (ENA06)  

Kuvaus:  

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajei-

hin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai ura-

suunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäis-

tyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

7.Kestävä elämäntapa (ENA07) 

Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilai-

sille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, ker-

tovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurs-

sien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan nä-

kökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. 

8.Viesti ja vaikuta puhuen (ENA08) 
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Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Van-

kennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla ker-

rataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden 

mukaan. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 

9.Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA09) 

Kuvaus: 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin liittyvät 

aiheet. 

10. Improve your writing and reading skills (ENA10) 

Kuvaus: Kurssilla ohjataan kirjoitelmien tekoa lyhyistä viesteistä asiatekstien kirjoittamiseen. 

Arviointi: suoritusmerkintä. 

11. Kertauskurssi (ENA11) 

Kuvaus: 

Niveltävä kurssi siirryttäessä peruskoulusta lukioon. Kurssilla kerrataan perusrakenteita ja sanastoa. Hyvälle 

perustalle on mukava rakentaa kielen monipuolista hallintaa. Kurssi on avoin kaikille, mutta suositellaan erityi-

sesti niille, joilla on peruskoulusta englannin numerona 7 tai vähemmän. 

Arviointi: Suoritusmerkintä 

12. Preli (ENA12) 

Kerrataan rakenteita ja sanastoa erilaisten harjoitustehtävien avulla. Kuunnellaan paljon ja harjoitellaan kirjoi-

telman ja tiivistelmän tuottamista. Kertauskurssi ennen ylioppilaskirjoituksia.  

Arviointi: suoritusmerkintä 

4.5.2 Vieraat kielet B2 -oppimäärä 

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 
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• 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. 

Sisältö: 

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilan-

teet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää 

harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kurs-

seille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kurs-

seilla 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 ääntämis-

tottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen. 

4.5.2.1 Saksa B2 -oppimäärä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

1.Elämän tärkeitä asioita (SAB21) 

Kuvaus: 

Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opis-

kelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoit-

teita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuo-

rovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 

ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

2. Monenlaista elämää (SAB22) 

Kuvaus: 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaa-

misissa Suomessa ja ulkomailla. 

3.Hyvinvointi ja huolenpito (SAB23) 

Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 
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4.Kulttuuri ja mediat (SAB24) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

5.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB25) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

6.Yhteinen maapallomme (SAB26) 

Kuvaus: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

7.Kansainvälinen toiminta (SAB27) 

Kuvaus: 

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kan-

sainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset 

tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiske-

lijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. 

8. Viesti puhuen ja kirjoittaen (SAB28) 

Kuvaus: 

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan erilais-

ten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskeli-

joiden tarpeiden mukaan. 

4.5.2.2 Venäjä B2 -oppimäärä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

1.Elämän tärkeitä asioita (VEB21) 

Kuvaus: 
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Kurssilla pohditaan opiskeltavan kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Kartoitetaan opis-

kelijan opiskeltavan kielen osaamista, analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja, asetetaan tavoit-

teita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Monipuolistetaan vuo-

rovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, 

ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. 

2. Monenlaista elämää (VEB22) 

Kuvaus: 

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaa-

misissa Suomessa ja ulkomailla. 

3.Hyvinvointi ja huolenpito (VEB23) 

Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

4.Kulttuuri ja mediat (VEB24) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

5.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB25) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

6.Yhteinen maapallomme (VEB26) 

Kuvaus: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

7.Kansainvälinen toiminta (VEB27) 



56 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

Kuvaus: 

Kurssilla hyödynnetään kielitaitoa ja vahvistetaan kulttuurista ymmärrystä tutustumalla tai osallistumalla kan-

sainväliseen yhteistyöhön, vapaaehtoistyöhön tai työelämään tarvittaessa etäyhteyksiä hyödyntäen. Kielelliset 

tavoitteet määrittyvät toiminnan perusteella. Mahdollisesta osallistumisesta kansainväliseen toimintaan opiske-

lijat raportoivat yhdessä sovittavalla tavalla. 

8.VEB28 Viesti puhuen ja kirjoittaen  

Kuvaus: 

Kurssilla vankennetaan tuottamistaitoja, joita tarvitaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitel-laan eri-

laisten tekstilajien tuottamista ja tulkintaa. Kerrataan aiemmin käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan. 

4.5.3 Vieraat kielet B3 -oppimäärä 

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. 

Sisältö: 

Ensimmäisillä kursseilla painottuvat suulliset ja niihin luontevasti liittyvät pienet kirjalliset vuorovaikutustilan-

teet. Myös kuuntelemista harjoitellaan. Kirjallisen viestinnän osuus kasvaa vähitellen, mutta suullista viestintää 

harjoitellaan edelleen kaikilla kursseilla. Keskeistä on kehittää jokapäiväisen viestinnän perusvalmiuksia. Kurs-

seille varataan tarpeen mukaan tilaa yhdessä sovittujen tai ajankohtaisten aiheiden käsittelyyn. Kaikilla kurs-

seilla 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 ääntämis-

tottumusten vakiinnuttamiseen kiinnitetään huomiota alusta pitäen. 

4.5.3.1 Saksa B3 -oppimäärä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

1.Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (SAB31) 

Kuvaus: 
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Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoi-

den aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita tilanteita ja niissä 

tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

2.Matkalla maailmassa (SAB32) 

Kuvaus: 

Kurssin painopisteenä harjoitella selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opiskelija oppii lisää kompensaatiokeinoja ja muiden viestintä-

strategioiden käyttöä. 

3.Elämän tärkeitä asioita (SAB33) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväi-

nen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset. 

4. Monenlaista elämää (SAB34) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Käsitellään viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla 

5.Hyvinvointi ja huolenpito (SAB35) 

Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

6.Kulttuuri ja mediat (SAB36) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

7.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SAB37) 

Kuvaus:  
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Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

8. Yhteinen maapallomme (SAB38) 

Kuvaus: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

4.5.3.2 Venäjä B3 -oppimäärä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

1.Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (VEB31) 

Kuvaus: 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoi-

den aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita tilanteita ja niissä 

tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

2.Matkalla maailmassa (VEB32) 

Kuvaus: 

Kurssin painopisteenä harjoitella selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opiskelija oppii lisää kompensaatiokeinoja ja muiden viestintä-

strategioiden käyttöä. 

3.Elämän tärkeitä asioita (VEB33) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväi-

nen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset. 

4. Monenlaista elämää (VEB34) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Käsitellään viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla 

5.Hyvinvointi ja huolenpito (VEB35) 
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Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

6.Kulttuuri ja mediat (VEB36) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

7.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (VEB37) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

8.Yhteinen maapallomme (VEB38) 

Kuvaus: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

4.5.3.3 Espanja B3 -oppimäärä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

1.Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (EAB31) 

Kuvaus: 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoi-

den aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita tilanteita ja niissä 

tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

2.Matkalla maailmassa (EAB32) 

Kuvaus: 
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Kurssin painopisteenä harjoitella selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opiskelija oppii lisää kompensaatiokeinoja ja muiden viestintä-

strategioiden käyttöä. 

3.Elämän tärkeitä asioita (EAB33) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväi-

nen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset. 

4. Monenlaista elämää (EAB34) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Käsitellään viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla 

5.Hyvinvointi ja huolenpito (EAB35 ) 

Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-

heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

6.Kulttuuri ja mediat (EAB36) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

7.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (EAB7) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

8.Yhteinen maapallomme (EAB38) 

Kuvaus: 
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Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

4.5.3.4 Ranska B3 -oppimäärä 

Ähtärin lukiossa on mahdollista opiskella ranskaa B3 -kielenä Virtain lukion etäopetuskursseina. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

1.Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen (RAB31) 

Kuvaus: 

Kurssilla tutustutaan opiskeltavan kielen asemaan maailmassa ja hahmotetaan uuden kielen suhde opiskelijoi-

den aiemmin opiskelemiin tai osaamiin kieliin. Harjoitellaan arjen vuorovaikutustilanteita tilanteita ja niissä 

tarvittavia viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 

2.Matkalla maailmassa (RAB32) 

Kuvaus: 

Kurssin painopisteenä harjoitella selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen 

tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opiskelija oppii lisää kompensaatiokeinoja ja muiden viestintä-

strategioiden käyttöä. 

3.Elämän tärkeitä asioita (RAB33) 

Kuvaus: 

Kurssilla harjoitellaan vuorovaikutustaitoja eri viestintäkanavia käyttäen. Aihepiireinä ovat nuorten jokapäiväi-

nen elämä, ihmissuhteet ja verkostot, kiinnostuksen kohteet, vapaa-ajan vietto ja harrastukset 

4. Monenlaista elämää (RAB34) 

Kuvaus:  

Kurssilla kiinnitetään huomiota sosiaalisten koodien mahdollisiin eroavuuksiin vuorovaikutuksessa. Harjoitel-

laan pienimuotoista kirjallista viestintää. Käsitellään viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa ja 

ulkomailla 

5.Hyvinvointi ja huolenpito (RAB35) 

Kuvaus: 

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttä-

jänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvottelu-

ja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvai-
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heisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologi-

an ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. 

6.Kulttuuri ja mediat (RAB36) 

Kuvaus: 

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja 

medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. 

7.Opiskelu, työ ja tulevaisuus (RAB37) 

Kuvaus: 

Kurssilla kiinnitetään huomiota viestinnän kulttuuriseen sopivuuteen. Aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään 

opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. 

8.Yhteinen maapallomme (RAB38) 

Kuvaus: 

Kurssilla jatketaan keskusteluharjoituksia ja kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Tutustutaan 

mahdollisuuksiin osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Aihepiirit nousevat luonnosta, erilaisista asuinympä-

ristöistä sekä kestävästä elämäntavasta. 

4.6 Matematiikka 

Matematiikan opetuksen tehtävänä on tutustuttaa opiskelija matemaattisen ajattelun malleihin sekä matematii-

kan 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 pää-

telmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden mer-

kityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa rohkaistaan myös käyttä-

mään 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 mate-

matiikan 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 on-

gelmanratkaisun apuvälineinä. Matematiikan opiskelussa hyödynnetään muun muassa dynaamisen matematii-

kan ohjelmistoja, symbolisen laskennan ohjelmistoja, tilasto-ohjelmistoja, taulukkolaskentaa, tekstinkäsittelyä 
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sekä mahdollisuuksien mukaan digitaalisia tiedonlähteitä. Tärkeää on myös arvioida apuvälineiden hyödylli-

syyttä ja käytön rajallisuutta. Edellä mainituista apuvälineistä käytetään jatkossa nimitystä tekniset apuvälineet. 

Arviointi 

Monipuolisella arvioinnilla ja kannustavalla palautteella tuetaan opiskelijan matemaattisen ajattelun ja itseluot-

tamuksen kehittymistä sekä ylläpidetään ja vahvistetaan opiskelumotivaatiota. Arviointi ohjaa opiskelijaa kehit-

tämään matematiikan osaamistaan ja ymmärtämistään sekä pitkäjänteisen työskentelyn taitoja. Sillä autetaan 

opiskelijaa kehittämään matemaattisten ratkaisujen esittämistä, tuetaan häntä käsitteiden muodostamisproses-

sissa 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. Arviointi perustuu jat-kuvaan näyttöön las-

kutehtävien kautta sekä kurssikokeisiin. 

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 oppimää-

rän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja 

opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyt-

töihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edel-

lyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. 

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voi-

daan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi 

kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. 

4.6.1 Matematiikka – pitkä oppimäärä 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle ammatillisten ja korkea-

kouluopintojen edellyttämät matemaattiset valmiudet sekä matemaattinen yleissivistys. Pitkän ma-tematiikan 

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 tek-

niikassa. 

Tavoitteet: 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• saa myönteisiä oppimiskokemuksia ja tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä oppii niiden kautta luot-

tamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa  

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

tiin 
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• ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lu-

kemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen täsmälli-

syyttä ja perustelujen selkeyttä 

• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena 

• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  

• harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tutki-

maan 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 

1. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY1) 

Kuvaus: 

Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa koh-

taan 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. 

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA02) 

Kuvaus: 

Polynomilaskennan perusteet ja tavalliset yhtälöt. 

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 jako-

laskua  

• osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polyno-

miepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa. 
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Keskeiset sisällöt: 

• polynomien tulo ja muotoa ?(a+b)?^n,n?3,n?N olevat binomikaavat 

• 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen 

• 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin 

• polynomifunktio 

• polynomiyhtälöitä 

• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen 

3. Geometria (MAA03) 

Kuvaus: 

Kuviot ja kappaleet. Tekniset apuvälineet mukana. 

Tavoitteet:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

sissa tilanteissa 

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita   

• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhden-

muotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovel-

lusongelmien ratkaisussa. 

Keskeiset sisällöt: 

• kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus  

• sini- ja kosinilause 

• ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria 

• kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen 

4. Vektorit (MAA04) 

Kuvaus: 

Vektorilaskennan perusteet. 

Tavoitteet:  
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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 sovel-

lusongelmien 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 (MAA05) 

Kuvaus:  

Geometrian ja algebran yhteys. 

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 itseisarvoyh-

tälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä 

• | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä yhtälöiden, yhtälöryhmien, it-

seisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa. 

 Keskeiset sisällöt: 

• pistejoukon yhtälö  

• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt 
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• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen 

• pisteen etäisyys suorasta 

6. Derivaatta (MAA06) 

Kuvaus: 

Matemaattista analyysiä 

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 rationaaliyhtä-

löiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämises-

sä 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 (MAA07) 

Kuvaus: 

Trigonometriaa ympyrässä. 

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) 
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• osaa trigonometristen funktioiden yhteydet (*) 

• 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 yhtälöi-

den 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 (MAA08) 

Kuvaus: 

Eksponentit ja logaritmit. 

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-, eks-

ponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaat-

tojen määrittämisessä sovellusongelmissa. 

Keskeiset sisällöt: 

• potenssien laskusäännöt 

• juurifunktiot ja -yhtälöt 

• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt 
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• logaritmifunktiot ja -yhtälöt  

• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat 

9.Integraalilaskenta (MAA09) 

Kuvaus: 

 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 määrittä-

misessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa. 

Keskeiset sisällöt: 

• integraalifunktio 

• alkeisfunktioiden integraalifunktiot 

• määrätty integraali 

• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen 

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10) 

Kuvaus: 

Arpapeliä. 

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 
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• -saa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tut-

kimisessa 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  

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11) 

Kuvaus: 

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 
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• Eukleideen algoritmi 

• alkuluvut ja Eratostheneen seula 

• aritmetiikan peruslause  

• kokonaislukujen kongruenssi 

12. Algoritmit matematiikassa (MAA12) 

Kuvaus: 

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) 

Kuvaus:  

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 todennäköisyysja-

kaumien tutkimiseen 

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



72 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa an-

netun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laske-

misessa 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 soveltavat kurssit 

14. Talousmatematiikka (MAA14) 

Kuvaus:  

Talousmatematiikka. 

Toteutetaan yhdessä lyhyen matematiikan MAB6 ryhmän kanssa. 

Tavoitteet:  

Talouselämän keskeisten käsitteiden hallinta ja tavallisimmat laskutoimet niihin yhdistettynä. 

Lisäksi harjoitellaan teknisten apuvälineiden käyttö laskennassa. 

Keskeiset sisällöt: 

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

• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla 

Arviointi: Kurssikoe yhdistettynä projektityöhön ja harjoitustehtäviin. 

15. Kertauskurssi (MAA15) 

Kuvaus: kertausta 

Tavoitteet: Valmius ylioppilaskirjoituksiin osallistumiseen 

Keskeiset sisällöt: Kerrataan koko laajan oppimäärän sisältö. 

Arviointi: Vaatimuksena preliminäärikokeen läpäisy. 
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Suoritusmerkintä. 

MAA16 Korttipelien matematiikka 

Kurssilla tutustutaan bridgeen korttipelinä sekä ratkotaan korttipeleissä esiintyviä todennäköisyyslaskennan on-

gelmia. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

4.6.2 Matematiikka – lyhyt oppimäärä 

Pakolliset kurssit  

1. Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus (MAY1) 

Kuvaus: 

Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa koh-

taan 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. 

2. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB02) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luotta-

maan 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 polynomi-

funktioihin 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 
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3. Geometria (MAB03) 

Kuvaus:  

Kuviot ja kappaleet. 

Tekniset apuvälineet mukana. 

Tavoitteet:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

sissa tilanteissa 

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita   

• osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhden-

muotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa 

• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovel-

lusongelmien 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. Matemaattisia malleja (MAB04) 

Kuvaus:  

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 
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• potenssiyhtälön ratkaiseminen 

• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla 

• lukujonot matemaattisina malleina 

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB05) 

Kuvaus:  

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 tut-

kimisessa 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 (MAB06) 

Kuvaus: 

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 
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• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä laskelmien tekemisessä ja yhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongel-

missa. 

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 (MAB07) 

Kuvaus: 

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 (MAB08) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa ja monipuolistaa tilastojen käsittelytaitojaan  

• osaa määrittää tilastollisia tunnuslukuja ja todennäköisyyksiä jatkuvien jakaumien avulla hyödyntäen 

teknisiä apuvälineitä 
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• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tut-

kimisessa, 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 soveltavat kurssit  

9. Kertauskurssi (MAB09) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa 

• hyvän kokonaiskuvan matematiikasta 

• hyvän jatko-opintokelpoisuuden 

Keskeiset sisällöt: 

• pakollisten kurssien pääkohdat 

• vanhat ylioppilaskokeet 

Arviointi: Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.  

10. Lukioon valmistava kurssi (MAB10) 

Kuvaus: 

Kurssilla syvennetään lausekkeen sievennys- ja yhtälönratkaisutaitoja. Opitaan toisen asteen yhtälön ratkai-

sukaava ja binomikaavat. 

Tavoitteet: 

Tukea ja valmistaa oppilasta lukio-opintoihin. 

Arvioinnin perusteet: Kurssikoe ja jatkuva näyttö. 

11. Kertauskurssi II (MAB11) 

Kuvaus: 
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Kurssilla syvennetään pakollisten kurssien taitoja sekä opitaan/kerrataan keskeisiä vapaavalintaisten kurssien 

sisältöjä. (Esim. derivointi) 

Tavoitteet: 

Tavoitteena on vahvistaa oppilaan matemaattista ajattelua. 

Arviointi: 

Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä.  

4.7 Biologia 

Biologian opetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä. Opetus lisää 

ymmärrystä biologian merkityksestä osana luonnontieteellisen maailmankuvan rakentumista. Biologian opetuk-

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

ymmärtämään biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristö-

jen hyvinvointia. Biologian opetuksessa opiskelijalle välittyy kuva kestävän elämäntavan välttämättömyydestä 

ja luonnonvaroja säästävän kiertotalouden merkityksestä.  

Biologian opetus auttaa opiskelijaa ymmärtämään elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuh-

teita 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, joi-

den sovelluksia, kuten geeniteknologiaa, hyödynnetään monin tavoin maataloudessa, teollisuudessa ja lääketie-

teessä. Opetus myös ohjaa opiskelijaa ymmärtämään, miten biologista tietoa voidaan hyödyntää arkielämässä, 

jatko-opinnoissa ja työelämässä. 

Biologian opetukselle on ominaista havainnointiin ja kokeellisuuteen perustuva tiedonhankinta, tutkimukselli-

suus sekä aktivoivat ja vuorovaikutteiset työ- ja toimintatavat. Biologian opetuksessa tehdään laborointeja ja 

työskennellään myös digitaalisissa ja koulun ulkopuolisissa opiskeluympäristöissä. Opetuksessa tehdään yhteis-

työtä erityisesti terveystiedon, mutta myös muiden oppiaineiden kanssa. 

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, perin-

nöllisyyttä sekä ymmärtää evoluution merkityksen 

• perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin  

• osaa asettaa kysymyksiä ja tutkimusongelmia tarkasteltavista ilmiöistä 
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• suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa  

• osaa hankkia, käsitellä, analysoida ja tulkita tutkimusaineistoa sekä arvioida ja esittää tutkimustuloksia   

• osaa työskennellä digitaalisissa opiskeluympäristöissä, laboratoriossa ja maastossa  

• arvioi kriittisesti median kautta välittyvää biologista tietoa 

• käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa monipuolisesti biologian opiskelun tukena 

• perehtyy biologian soveltamiseen eri aloilla 

• osaa soveltaa ja käyttää biologisia tietoja ja taitoja arkielämässä 

• arvostaa eliökunnan monimuotoisuutta, tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden ja ymmärtää 

oman vastuunsa ekosysteemien tulevaisuudesta. 

Arviointi 

Biologiassa arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. 

Arviointi ohjaa opiskelijaa tulemaan tietoiseksi omista työskentelytavoistaan ja kehittämään omaa osaamistaan. 

Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat opiskelijan tiedot, kuten biologian peruskäsitteiden hallinta, ja taidot, kuten 

ajattelu-, argumentointi- ja tutkimustaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, 

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

kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuo-

rovaikutussuhteiden 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 tut-

kielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, vastamainoksen tai verkkosivut. 

Pakolliset kurssit 

1. Elämä ja evoluutio (BI01) 

Kuvaus:  

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 
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• käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä bio-

logialle ominaisella tavalla 

• tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan 

• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen 

• osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä 

• työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa. 

Keskeiset sisällöt: 

Biologia tieteenä 

• elämän ominaisuudet, perusedellytykset ja organisaatiotasot 

• biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät 

• biologisen tiedon esittäminen mallien avulla 

Solu elämän perusyksikkönä 

• elämän syntyvaiheet 

• solujen rakenne ja energiatalous 

• DNA ja geenien ilmeneminen 

Eliön elinkaari 

• suvullinen ja suvuton lisääntyminen 

• muuntelu 

• kasvu, kehittyminen ja kuolema 

Evoluutio 

• luonnonvalinta ja sopeutuminen 

• lajien syntyminen ja häviäminen 

• eliökunnan sukupuu 

Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti 

2. Ekologia ja ympäristö (BI02) 

Kuvaus:  

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maa-

ilmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella mo-
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nimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti 

tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämis-

projekti. 

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, joil-

la voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia 

• ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan 

niiden mukaisesti  

• osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai 

ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin. 

Keskeiset sisällöt: 

Ekologian perusteet 

• elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutukset 

• ekosysteemien rakenne ja palautuvuus 

• aineiden kierto ja energian virtaus ekosysteemissä 

• luonnon monimuotoisuus 

• populaatioiden ominaisuudet 

• lajien väliset suhteet 

• eliöiden sopeutuminen ympäristöönsä ja eliöiden levinneisyys 

Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet 

• ilmastonmuutoksen ekologiset vaikutukset 

• luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin kohdistuvat uhkat 

• aineiden kiertoon ja energian virtaukseen liittyvät ongelmat 

• paikalliset ympäristöongelmat 
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Kohti kestävää tulevaisuutta 

• ekosysteemipalveluiden merkitys 

• ekologisesti kestävä kehitys, kiertotalous ja ekososiaalinen sivistys  

• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi omassa lähiympäristössä 

Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

3. Solu ja perinnöllisyys (BI03) 

Kuvaus:  

 Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssil-

la tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työ-

tavoille 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 poh-

jautuvan solutason prosesseihin 

• - tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita 

• - arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta 

• - suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa. 

Keskeiset sisällöt: 

Solu tutkimuskohteena 

• miten soluja tutkitaan 

• solubiologisen tiedon ja genomitiedon tarve ja käyttö 

Eliöt rakentuvat soluista 

• biomolekyylit 

• tumallisen ja tumattoman solun rakenne ja toiminta 

• DNA:n ja RNA:n rakenne  

• proteiinisynteesi ja epigeneettinen säätely 
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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 

4.Ihmisen biologia (BI04) 

Kuvaus: 

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoi-

minnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmis-

elimistön 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 sii-

hen 

• 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 
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• hengityselimistö ja hengityksen säätely 

Liikkuminen 

• tuki- ja liikuntaelimistö 

Elintoimintojen säätely 

• hermosto ja aistit 

• umpirauhaset ja hormonit 

• lämmönsäätely 

• kemiallinen tasapaino 

• elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit 

Lisääntyminen 

• hedelmöitys, raskaus ja synnytys  

• sukupuolinen kehitys ja seksuaalisuus 

• perimän ja ympäristön merkitys 

Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus 

5.Biologian sovellukset (BI05) 

Kuvaus: 

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongel-

mien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elin-

tarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita 

ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa bio-

logian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa 

• tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta 

• ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa  

• ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa  

• ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa 

• osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä 
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• 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 

Koulukohtainen soveltava kurssi: 

6. Biologian laborointi (BI06) 

Kuvaus: 

Tehdään monipuolisia tutkimuksia biologian eri aloilta. Aiheina mm. maastohavainnot, solubiologia, kasvien ja 

eläinten rakenne ja elintoiminnot, ympäristökysymykset. Käytännön töitä. Suoritusjärjestys pakollisten kurssien 

jälkeen. 

Arviointi: Suoritusmerkinnällä. 

4.8 Maantiede 

Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle val-

miuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdol-

lisuuksia. 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 har-
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jaannuttaa opiskelijan osallistumis- ja vaikuttamis-taitoja sekä tukee opiskelijaa kestävän tulevaisuuden raken-

tamisessa. 

Maantieteen opetus ohjaa opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tar-

kastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maan-tieteen opetukses-

sa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetus antaa opiskelijalle valmiuksia ympä-

ristö- ja ihmisoikeuskysymysten tarkasteluun sekä tukee opiskelijan kasvua ekososiaalisesti sivistyneeksi kan-

salaiseksi. 

Nuorten elämismaailma sekä opiskelijan arkiset kokemukset ja havainnot ovat maantieteen opetuksen lähtökoh-

ta. Tutkiva lähestymistapa auttaa opiskelijaa syventämään maantieteellistä ajattelua sekä ymmärtämään ar-

kiympäristössä, paikallisella, alueellisella ja globaalilla tasolla tapahtuvia muutoksia. Geomedian monipuolinen 

käyttö tukee opiskelijaa maantieteellisen tiedon hankinnassa, analysoinnissa, tulkinnassa ja visuaalisessa esit-

tämisessä. Geomedialla tarkoitetaan karttojen, paikkatiedon, diagrammien, kuvien, videoiden, kirjallisten läh-

teiden, median, suullisten esitysten sekä muiden maantieteellisten tiedonhankinta- ja esitystapojen monipuolista 

käyttöä. Ajankohtaisten uutisten käsittely opetuksessa kehittää opiskelijan maailmankuvan rakentumista ja kriit-

tistä ajattelua sekä auttaa häntä ymmärtämään lähiympäristössä ja muualla maailmassa tapahtuvia muutoksia. 

Opetuksessa hyödynnetään myös koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä sekä verkkoympäristöjä. 

Tavoitteet 

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää, mikä on ominaista maantieteelle tieteenalana 

• kehittää maantieteellistä ajattelutaitoaan sekä hahmottaa maailmaa ja sen monimuotoisuutta 

• ymmärtää, tulkitsee, soveltaa ja arvioi maantieteellistä tietoa sekä hyödyntää monipuolisesti geomediaa 

tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä 

• osaa havainnoida arkiympäristöjä sekä kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita 

ja vuorovaikutussuhteita 

• osaa kriittisesti pohtia ajankohtaisia maailman tapahtumia ja niihin vaikuttavia tekijöitä 

• osaa havainnoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muu-

toksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti 

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

ongelmiin 

• 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 
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• osaa käyttää maantieteellisiä tietoja ja taitoja arkielämässä 

• tietää, millaisissa ammateissa ja työtehtävissä maantieteellistä osaamista tarvitaan 

• toimii paikallisiin, alueellisiin ja globaaleihin kysymyksiin kantaaottavana ja kestävää kehitys-tä edistä-

vänä aktiivisena maailmankansalaisena. 

Arviointi 

Maantieteessä arvioidaan opetuksen tavoitteiden saavuttamista kurssikohtaisia tavoitteita ja sisältöjä painottaen. 

Arviointi ohjaa opiskelijaa kehittämään omaa osaamistaan. Arvioinnissa keskeisiä kohteita ovat paitsi opiskeli-

jan tiedot ja peruskäsitteiden hallinta myös maantieteellinen ajattelu- ja argumentointitaito sekä tiedonproses-

sointitaidot. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan kyky ymmärtää, soveltaa, analysoida, yhdistellä, arvi-

oida, havainnollistaa ja esittää maantieteellistä tietoa erilaisissa tilanteissa. Keskeisiä arvioitavia taitoja maan-

tieteessä ovat karttojen luku- ja tulkintataito, graafiset esittämistaidot sekä muut geomediataidot. 

Maantieteen tietoja ja taitoja opiskelija voi osoittaa paitsi kirjallisissa arvioinneissa myös suullisesti erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa sekä laatimalla maantieteellisen tutkielman tai projektituotoksen, kuten videon, pelin, 

vastamainoksen tai verkkosivut, yksin tai yhdessä toisten kanssa. Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös 

opiskelijan osoittamat tiedot ja taidot koulussa toteutetussa osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. 

Pakollinen kurssi 

1. Maailma muutoksessa (GE01) 

Kuvaus:  

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana 

seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonris-

kien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtu-

vaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä nä-

kökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen ta-

paan 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 
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• 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 hy-

vinvointiin 

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analy-

soinnissa 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 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

2. Sininen planeetta (GE02) 

Kuvaus: 
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Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toi-

minnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-

seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hy-

väksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tie-

don 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 luonnonmai-

semien 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 tutkimus-

menetelmät 

Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt 

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys 

• ilmakehän rakenne ja tuulet  

• sateet  

• meriveden liikkeet 

• sää ja sen ennustaminen 

• ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet 

Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot 

• endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajina 

• luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla 
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• arvokkaat luonnonmaisemat 

Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä 

3. Yhteinen maailma (GE03) 

Kuvaus: 

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tunte-

musta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmis-

toiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa 

hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maa-pallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteel-

lisen 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 

• 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 
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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 (GE04) 

Kuvaus:  

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkiel-

man laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat 

osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttö tutkimuksessa ja vaikuttamisessa. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa asettaa maantieteellisiä kysymyksiä ja käyttää geomediaa maantieteellisten ongelmien ratkaisemi-

sessa 

• 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 kansa-laisten mah-

dollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen 

• osaa käyttää geomediaa maantieteellisen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojek-

tissa, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus. 

Keskeiset sisällöt:  

Geomedian käyttö arjessa, työelämässä ja kestävän kehityksen edistämisessä 
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Geomedia ja maantieteelliset tutkimustaidot 

• kartografian ja paikkatiedon perusteet sekä muu geomedian käyttö maantieteen tutkimuksissa 

• ongelmien asettaminen, tutkimusaineiston hankinta, käsittely, analysointi, tulkinta, arviointi, havainnol-

listaminen ja esittäminen 

Kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys 

• aluesuunnittelu ja osallistuvan suunnittelun periaatteet 

• kehittyneisyyserot eri aluetasoilla sekä kansainvälinen yhteistyö, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja 

kestävän kehityksen sitoumukset 

Maantieteellinen tutkielma tai osallistumis- ja vaikuttamisprojekti 

• maantieteellisen pienimuotoisen tutkielman laatiminen geomediaa hyväksi käyttäen tai paikallisen, alu-

eellisen tai globaalin tason osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttaminen itsenäisesti tai yhteistyös-

sä muiden kanssa geomediaa hyväksi käyttäen 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 

5. Kehitysmaantieto (GE05) 

Kuvaus:  

Tutkitaan maapallon alueiden kehityseroja ja niiden syitä. Voidaan toteuttaa myös työkurssina. 

Syventävä kurssi, joka voidaan suorittaa pakollisten kurssien jälkeen. 

Arviointi: Suoritusmerkinnällä 

4.9 Fysiikka 

Fysiikan opetus tukee opiskelijoiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä osana mo-

nipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa opiskelijaa ymmärtämään fysiikan merkitystä joka-päiväisessä elämäs-

sä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella luonnontieteel-

lisillä 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 ke-

hittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa. Opetus ohjaa opiskelijoita ottamaan vas-

tuuta 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 näkö-

kulmat 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 
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merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintä-teknologiaa käytetään muun muassa mallintamisen välineenä, tutki-

musten tekemisessä ja tuotosten laatimisessa. 

Fysiikan opetuksen lähtökohtana ovat ympäristöstä tehdyt havainnot. Kokeellisuus eri muodoissaan tukee käsit-

teiden omaksumista ja ymmärtämistä, tutkimisen taitojen oppimista ja luonnontieteiden luonteen hahmottamis-

ta. 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 työ-

turvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

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, elin-

keinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä 

• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, on-

gelmanratkaisun 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 ennus-

teiden 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 

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

Arviointi: 

Arviointi kohdistuu fysiikan yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä sisältö-

jä painottaen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ja tiedosta-

maan fysiikan osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsit-

teellisten 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, ongelmaratkai-
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suprosessin jäsennettyä kuvaamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskente-

lyn taidot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 

Pakollinen kurssi 

1.Fysiikka luonnontieteenä (FY01) 

Kuvaus: 

Yleiskuva fysiikasta kaikille 

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 mal-

lintamisen 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 raken-

teeseen 

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt 

• tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa 

• tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi 

Arviointi: 

Kurssikoe ja jatkuva näyttö. 

Voi saada pelkän suoritusmerkinnän, mikäli ei suorita lainkaan jatkokursseja. 

Valtakunnalliset soveltavat kurssit 

2. Lämpö (FY02) 
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Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

teknologian ilmiöissä  

• osaa tutkia aineen termodynaamiseen tilaan ja olomuodon muutoksiin liittyviä ilmiöitä 

• syventää ymmärrystään energiasta fysiikan keskeisenä käsitteenä  

• kehittää valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan päätöksentekoon. 

Keskeiset sisällöt:  

• fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 

• lämpö ja lämpötila 

• kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine  

• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia 

• mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde  

• energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta 

• tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua 

3. Sähkö (FY03) 

Kuvaus:  

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 (FY04) 

Kuvaus: 

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 (FY05) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ja soveltaa jaksollisen liikkeen ja aaltojen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yh-

teiskunnan ja teknologian ilmiöissä  

• perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä ja ääntä 

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 
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Keskeiset sisällöt: 

• fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa 

• tasainen ympyräliike 

• gravitaatiovuorovaikutus 

• harmoninen voima ja värähdysliike 

• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen 

• aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot 

• ääni aaltoliikeilmiönä 

• mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen 

6.Sähkömagnetismi (FY06 ) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• osaa käyttää ja soveltaa sähkömagnetismiin ja valoon liittyviä käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäris-

tön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä  

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa tuotosten muodostamisessa 

• harjaantuu ilmaisemaan itseään fysiikalle ominaisilla tavoilla ja analysoimaan eri tietolähteiden argu-

mentointia. 

Keskeiset sisällöt: 

• fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa 

• magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä  

• varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä 

• sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki  

• generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla  

• sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio 

• tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen 

7. Aine ja säteily (FY07) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• 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. Fysiikan kokonaiskuva (FY08) 

Kuvaus:  

Kertausta. 

Tavoitteet: 

Saadaan hyvä valmius ylioppilaskokeeseen. 

Arviointi: 

Läpäisyvaatimuksena preliminäärikokeen hyväksytty suoritus. 

9.Kokeellisen fysiikan kurssi (FY09) 

Kuvaus:  

Käytännön kokeellista fysiikkaa 

Tavoitteet: 

Opitaan keskeiset tutkimusmenetelmät ja mittaukset 

Arviointi:  

Arvioidaan työn käytännön suoritus ja työselostus. 
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Suoritusmerkintä. 

10. Energia yhteiskunnassa (FY10) 

Kuvaus: 

Energia-alaan perehtyminen 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• saa käsityksen tärkeimmistä energiantuotantomuodoista 

• ymmärtää energiatuotannon ja -käytön vaikutukset ympäristöön 

• ymmärtää energian merkityksen yhteiskunnan toiminnan kannalta myös paikallisesti 

• ymmärtää uusiutuvan energian tärkeyden 

Keskeiset sisällöt: 

• energiantuotanto fysikaalisena ilmiönä 

• energian kulutus yhteiskunnassa 

• energiamuotojen vertailu ympäristön kannalta 

• erityisesti paikallisiin energia-alan toimijoihin tutustuminen 

Arviointi: 

Suoritusmerkintä. 

4.10 Kemia 

Kemian opetus tukee opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä 

osana monipuolista yleissivistystä. Opetus ohjaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäi-

väisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelijat kehittävät valmiuksiaan opiskella 

luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla. Opetuksessa sovelletaan kemiaa monipuolisissa tilan-

teissa, mikä edistää myös opiskelijoiden koulutuksellista yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Opetus välittää kuvaa 

kemian merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa: kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämi-

sessä 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 raken-

teen ja kemiallisten reaktioiden mallintamiseen kemian merkkikielellä ja matemaattisesti. Opetus ohjaa luon-

nontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen, ideointiin, vuorovaikutukseen sekä 
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tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään muun muassa mallin-

tamisen 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 edetes-

sä tutkimisen taidot kehittyvät sekä kokonaisvaltaisesti että kunkin kurssin keskeisten sisältöjen osalta. Kokeel-

lisessa työskentelyssä toimitaan kemikaali-, jäte- ja työturvallisuuslainsäädännön mukaisesti. 

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, elin-

keinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä  

• osaa muodostaa kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä ja kehittää kysymyksiä edelleen tutkimusten, on-

gelmanratkaisun 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 

• 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 kemi-an 

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 tiedosta-

maan kemian osaamistaan. Kurssin arvosanan antaminen perustuu monipuoliseen näyttöön ja opiskelijan käsit-

teellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen havainnointiin. Kemiallisen tiedon ymmärtämistä ja sovelta-

mista voidaan osoittaa eri tavoin. Erilaisten tuotosten lisäksi voidaan arvioida työskentelyn eri vaiheita, kuten 

kysymysten muodostamista ja tutkimisen taitoja. Arvioinnissa otetaan huomioon kokeellisen työskentelyn tai-

dot sekä tiedon hankinnan ja käsittelyn taidot. 
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Pakollinen kurssi 

1.Kemiaa kaikkialla (KE01) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

• kehittää valmiuksia osallistua kemiaan liittyvään yhteiskunnalliseen keskusteluun 

• osaa käyttää ja soveltaa tietoa aineiden ominaisuuksista jokapäiväisen elämän ja ympäristön ilmiöissä  

• osaa tutkia kokeellisesti ja erilaisia malleja käyttäen erilaisia kemian ilmiöitä sekä ottaa huomioon työ-

turvallisuusnäkökohdat 

• osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä aineen rakenteen malleja, jaksollista järjestelmää ja tie-

tolähteitä. 

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, havainnoin-ti ja 

johtopäätösten tekeminen 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

2. Ihmisen ja elinympäristön kemiaa (KE02) 

Kuvaus: 

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 pitoisuu-

teen liittyviä ilmiöitä 
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• ymmärtää, kuinka kemiallinen tieto rakentuu kokeellisen toiminnan ja siihen kytkeytyvän mallintamisen 

kautta 

• osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa mallintamisen välineenä. 

Keskeiset sisällöt: 

• kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta 

• orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja ku-

vaaminen 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  (KE03) 

Kuvaus: 

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, tul-

kitseminen ja esittäminen 



103 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

4. Materiaalit ja teknologia (KE04) 

Kuvaus: 

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 argu-

mentointia  

• 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 selittä-

jänä 

• 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 (KE05) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa käyttää ja soveltaa reaktioiden ja kemiallisen tasapainon käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäris-

tön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä 

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

• osaa käyttää laskennallisia ja graafisia malleja reaktionopeuden ja kemiallisen tasapainon kuvaamisessa, 

selittämisessä ja ennusteiden tekemisessä. 

Keskeiset sisällöt: 

• kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa 
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• 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 soveltava kurssi 

6. Kemian laborointi (KE06) 

Kuvaus: 

Tutustutaan erilaisiin kemian tutkimus- ja työmenetelmiin käytännön laboratoriotöiden avulla. Opiskelija saa 

lisää kokeellisen työskentelyn valmiuksia sekä oppii tekemään johtopäätöksiä havainnoista ja mittaustuloksista. 

Kurssi voi sisältää myös vierailuja yrityksiin ja tutkimuslaitoksiin.  

Suoritusjärjestys on vapaa ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen. 

Arviointi: suoritusmerkintä 

4.11 Filosofia 

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

teminen on olennainen osa yleissivistystä. Filosofiassa ongelmia jäsennetään käsitteellisesti ja keskustellen. Fi-

losofisen ajattelun opiskeleminen harjaannuttaa punnitsemaan käsitysten perusteluja järkiperäisesti. Kyseen-

alaistavan 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 koko-

naisuuksia 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 op-

pivat muodostamaan ja perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltu-

ja näkemyksiä. Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin 
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ajattelutaitoihinsa ja yksilöllisiin mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee 

opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi. 

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 merki-

tyksiä ja perusteluja 

• hallitsee johdonmukaisen argumentaation perustaidot ja oppii sitä kautta luottamaan omaan ajatte-

luunsa 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 olles-

sa epävarmaa ja ristiriitaista. 

Arviointi 

Filosofiassa arviointi kohdistuu ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn ilmaista filo-

sofista ajattelua. Tämä tarkoittaa kykyä kriittisesti eritellä ja problematisoida informaatiota, hahmottaa ja täs-

mentää 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 kehit-

tämiseen. Kurssien arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja filosofian yleisten tavoitteiden saavut-

tamista arvioidaan kurssikohtaisten tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen kautta. 

Pakolliset kurssit  

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI01) 

Kuvaus:  

Tutustutaan siihen, mitä filosofia on. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongel-

miin 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 päte-

vyyttä 
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• tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseen-

alaistamista, 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 usko-

muksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa. 

Keskeiset sisällöt: 

• mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajan-

kohtaisiin 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, käsitteel-

linen 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 perustel-

laan joissain lukion oppiaineissa 

2. Etiikka (FI02) 

Kuvaus: 

Filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin perehtyminen. 

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 kä-

sityksiä hyvästä ja oikeasta 

• - osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla 

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

mukaista argumentaatiota 

• - osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja 

arvioitaan filosofisen etiikan välinein. 

Keskeiset sisällöt: 
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• moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-, oikeus- ja velvolli-

suusetiikan perusteet 

• moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin järjestelmiin, mo-

raalinen relativismi 

• filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta 

• etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat 

• eläimiä ja ympäristöä koskevia eettisiä kysymyksiä 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

3. Yhteiskuntafilosofia (FI03) 

Kuvaus: 

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 instituuti-

oiden toiminnassa 

• oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutus-

ta  

• 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 
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• yhteiskunnalliset jännitteet ja ristiriidat sekä niiden ratkaiseminen: oikeusvaltio ja sen vaihtoehdot, yh-

teiskuntajärjestyksen luhistuminen - sodat, sisällissodat, terrori sekä holokausti ja muut kansanvainot 

yhteiskuntafilosofisina ongelmina 

• ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: sukupuolen rakentuminen, informaatioteknologia, kult-

tuurien kohtaaminen, kestävän tulevaisuuden rakentaminen 

4. Tieto, tiede ja todellisuus (FI04) 

Kuvaus: 

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 todelli-

suuden perusrakenteesta 

• olemassaolon kysymyksiä: muutos ja pysyvyys, oliot ja ominaisuudet, mahdollinen ja välttämätön, reaa-

linen 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 

4.12 Psykologia 

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää moni-

puolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja käsitteiden avulla opiskeli-

ja voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. Psykologian tiedot ja taidot tukevat 

itsetuntemusta, itsensä kehittämistä, muiden ihmisten ymmärtämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämistä. 
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Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden kehittää omaa 

kriittistä ajatteluaan. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian antamia mahdolli-

suuksia.  

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. Opis-

kelijaa 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 psykolo-

gisen tiedon luonnetta ja tiedonmuodostuksen menetelmiä painotta-en ajankohtaisen tutkimuksen ja tutkimus-

perinteen keskeisiä aihesisältöjä. Opetuksessa tämä tutkimusperustaisuus ja aihesisällöt kytketään ihmisen jo-

kapäiväisen toiminnan ja arjen ymmärtämiseen eli tuodaan tutkimustieto lähelle opiskelijaa. 

Tavoitteet 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

• hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, bio-

logisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vuorovaikutukseen 

• hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tuntee 

psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon ja tutkimusmene-

telmien mahdollisuuksia ja rajoituksia 

• ymmärtää psykologiaan ja psykologiseen tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja osaa soveltaa tie-

tojaan myös psykologisten tutkimusten arviointiin 

• ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan arkielämään, elämäntilanteidensa 

ja mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kasvunsa ja hyvinvointinsa edistämiseen, opis-

keluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen 

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

vyyttä 

• osaa hyödyntää psykologista tietoa oppiainerajat ylittävien aiheiden ja ilmiöiden erittelyyn 

• osaa soveltaa psykologista tietoa tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja kestävän kehityksen edistämiseen. 

Arviointi  

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden sekä tiedolliseen osaamiseen että kykyyn soveltaa psykolo-

gista tietoa arkipäivän tilanteisiin ja elämään. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamistaitoa ja kokonai-

suuksien hallintaa yksittäisten tietojen toistamisen sijasta. Opiskelija osoittaa moni-puolisilla tavoilla, että hän 

on ymmärtänyt keskeiset sisällöt ja pystyy arvioimaan ja soveltamaan oppimaansa tietoa. 

Pakollinen kurssi  
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1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toimin-

nan selittämisessä ja ymmärtämisessä  

• tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa 

havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden 

avulla  

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

pohjalta 

• osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä 

analysoida ja arvioida tiedon tutkimusperusteita 

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

Keskeiset sisällöt: 

Tietoinen ja tiedostamaton psyykkinen toiminta 

• ihmisen toimintaan vaikuttavat biologiset tekijät sekä perustieto hermoston toiminnasta 

• perustietoa tunteista ja motivaatiosta 

• kognitiivisten tulkintojen merkitys ihmisen toiminnassa 

Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutus ihmisen toimintaan 

• perustietoa sosiaalistumisesta ja normien omaksumisesta 

• esimerkkejä yksilön toimintaan vaikuttavista tilannetekijöistä 

Perehtyminen johonkin valinnaiseen ilmiöön, kuten aggressiivisuus, jännittäminen, riippuvuudet, syömiskäyt-

täytyminen, 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 
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• esimerkkejä psykologian tutkimusmenetelmistä 

Valtakunnalliset soveltavat kurssit  

2. Kehittyvä ihminen (PS02) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tietää, miten ihmisen kehitystä tutkitaan, ja osaa arvioida tiedon perusteita 

• osaa eritellä ihmisen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta 

• perehtyy kehityksen osa-alueisiin ja osaa eritellä niiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä osaa selittää 

kehityksen jatkuvuutta yksilön elämänkaaren aikana 

• perehtyy erityisesti lapsuus- ja nuoruusiän psykologiaan ja niihin liittyvään teoria- ja tutkimustietoon 

• tuntee hermoston toiminnan periaatteita sekä ymmärtää niiden yhteyden yksilön psyykkiseen kehityk-

seen 

• - osaa arvioida kehityspsykologista tietoa ja soveltaa sitä itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen. 

Keskeiset sisällöt: 

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 
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• jokin kehityksen jatkuvuutta selittävä teoria  

Kehityksen tutkiminen  

Kehitykseen vaikuttavat biologiset ja sosiokulttuuriset tekijät 

• hermoston kypsyminen 

• aivojen muovautuminen elämänkulun aikana 

• perimän ja ympäristön vuorovaikutus 

• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet 

• sosialisaatio ja kulttuurierot kehityksessä 

3. Tietoa käsittelevä ihminen (PS03) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöi-

den 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, on-

gelmanratkaisu, päätöksenteko tai asiantuntijuus 

4. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys (PS04) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• 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 on-

gelmien 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 

5. Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS05) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää persoonallisuus-käsitteen laaja-alaisuuden 

• tunnistaa ja osaa selittää keskeisiä yksilöiden välisiä eroja, kuten temperamentti, persoonallisuuden piir-

teet, älykkyys, lahjakkuus ja tulkintatyylit  
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• tuntee yksilöllisten erojen biologista perustaa 

• tutustuu persoonallisuutta ja sosiaalipsykologiaa koskevaan tutkimukseen 

• syventää ymmärrystään psykologian tutkimusmenetelmistä yksilöllisten erojen ja persoonallisuus-

psykologian 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 so-

siokognitiivinen, 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 

Koulukohtainen soveltava kurssi  

6. Suhteita - minä, me ja muut (PS06) 

 Kuvaus:  

Sosiaalipsykologian kurssi. Itsetuntemuksen syventäminen. Ihmisten väliset suhteet arkielämässä. Aihepiireinä 

esimerkiksi ryhmät, roolit, rasismi, valta ja vuorovaikutuksen lainalaisuudet. 

Arviointi: Suoritusmerkinnällä 

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 kehityk-

sen pohtimiseen. Kulttuurien tuntemusta edistävänä oppiaineena historia syventää yksilöllistä, kansallista, eu-

rooppalaista ja globaalia identiteettiä sekä tukee opiskelijan kasvua aktiiviseksi ja moninaisuutta ymmärtäväksi 

yhteiskunnan jäseneksi.  

Opetuksen lähtökohtana on historian luonne tieteenalana. Huomiota kiinnitetään historiallisen tiedon rakentu-

misen perusteisiin ja tiedon luotettavuuden kriittiseen arviointiin sekä ilmiöiden moniperspektiiviseen selittämi-

seen. Historian opiskelu kehittää kykyä hankkia tietoa, erottaa oleellinen tieto epäolennaisesta ja käsitellä laajo-
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ja tietokokonaisuuksia. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden väli-

set riippuvuussuhteet sekä historian tiedon tulkinnallisuus ja sen käyttö yhteiskunnassa. Historian keskeisiä kä-

sitteitä 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 mahdollisuuk-

siin 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 ratkai-

semisessa. Suomen historiaa tarkastellaan maailmanhistorian taustaa vasten. 

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle ominaisten tietojen ja taitojen hallinta sekä oppiai-

neen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edis-

tävät opiskelijan valmiuksia rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olennaista ja epäolen-

naista 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. 

Tavoitteet 

Historian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

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

muotoisuutta 

• 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 suh-

teuttamaan 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 lähtökoh-

dista  

• pystyy rakentamaan menneisyyttä koskevaa tietoa tarkoituksenmukaisia lähteitä käyttäen, arvioi-maan 

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 
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• osaa soveltaa historian osaamistaan nykyisyyden ja tulevaisuuden kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja ta-

loudellisten haasteiden arvioimiseen ja nähdä niihin liittyviä vaihtoehtoisia ratkaisukeinoja.' 

Arviointi 

Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historian tiedonalalle ominaisten tietojen ja taitojen hallinta sekä oppiai-

neen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat ja edis-

tävät opiskelijan valmiuksia rakentaa tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erotella olennaista ja epäolen-

naista 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 (HI01) 

Kuvaus:  

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa 

kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pit-

kän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutok-

siin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuoli-

sen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

vaisuutta 

• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin talouden järjestelmän muo-

dostumisen keskeiset prosessit  

• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden välisiä riippuvuussuhteita ja haas-

teita  

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

muokkaajana 

• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuottamiseen monipuolista, kriitti-

sesti arvioitua lähdeaineistoa. 

Keskeiset sisällöt: 
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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 (HI02) 

Kuvaus: 

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 ta-

voittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin 

ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja 

arviointiin. 

Tavoitteet: 
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• hallitsee kansainvälisen politiikan peruskäsitteistön ja keskeisimmät teoreettiset selitysmallit  

• osaa hyödyntää monipuolisia tietolähteitä ja tunnistaa tiedonvälitykseen liittyvää propagandaa eri aikoi-

na 

• 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 pys-

tyy 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 yhteiskun-

tiin  

• 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 (HI03) 

Kuvaus:  
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Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen 

autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansain-

välisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskun-

taan 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 tulevai-

suuden mahdollisuuksia 

• hallitsee suomalaisen yhteiskunnan keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset ja niiden mer-

kityksen 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 historialli-

sessa kontekstissaan  

• osaa eritellä suomalaisuuteen ja suomalaiseen kulttuuriin eri aikoina kuuluneita ihanteita ja niihin liitet-

tyjä 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 
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• yhteiskunnan ja talouden rakennemuutokset ja hyvinvointivaltio 

• kulttuuri, tiede ja osaaminen 

• kulttuurisesti monimuotoistuva ja kansainvälistyvä Suomi 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

4. Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys (HI04) 

Kuvaus: 

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskon-

nollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, tai-

teeseen 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 poli-

tiikan 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 
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• itsevaltiuden ajan kulttuuri 

Valistuksen aikakausi 

• luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys 

• valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset  

• ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen 

Aatteiden ja teollistumisen aika 

• keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset 

• tiede uskonnon haastajana 

• porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset 

Monimuotoinen nykyaika 

• massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen  

• kulttuurin globalisoituminen 

• sukupuoliroolien murros  

• tieteen kehitys ja median kasvava merkitys 

5. Ruotsin itämaasta Suomeksi (HI05) 

Kuvaus: 

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdy-

tään 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: 
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Suomen alue ennen ristiretkiä 

• tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 

• rautakautinen heimoyhteiskuntien Suomi  

Keskiaika 

• Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 

• kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 

• yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

Uusi aika 

• reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 

• Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 

• sääty- ja maatalousyhteiskunta 

• kehittyvä talous 

Ruotsista Venäjän osaksi 

• Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla 

• Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty 

• kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide 

6.Maailman kulttuurit kohtaavat (HI06) 

Kuvaus: 

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 kulttuu-

risia eroja ja yhtäläisyyksiä 
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• osaa analysoida esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvo-

ja ja käytäntöjä 

• osaa arvioida monikulttuurisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy erittelemään 

sille annettuja merkityksiä 

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

stereotypioita. 

Keskeiset sisällöt: 

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet 

Kurssilla tarkasteltavaksi kohteeksi valitaan yksi tai useampi seuraavista:  

• Amerikan alkuperäiskulttuurit 

• Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 

• Aasian kulttuurit 

• Afrikan kulttuurit 

• arktiset kulttuurit 

• Latinalaisen Amerikan kulttuurit 

• Lähi-idän kulttuurit 

4.14 Yhteiskuntaoppi 

Yhteiskuntaopin opetus syventää opiskelijan käsitystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja antaa hänelle valmiuksia 

kasvaa yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneeksi aktiiviseksi ja osallistuvaksi kansalaiseksi. Kansalaisyhteis-

kuntaa, yhteiskunnan rakenteita ja keskeisiä ilmiöitä, valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaises-

ta, eurooppalaisesta ja globaalista näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustie-

teen sisällöistä.  

Yhteiskuntaoppi luo opiskelijalle edellytyksiä kriittiseen ajankohtaisten ilmiöiden tutkimiseen, arviointiin sekä 

tulevien kehityssuuntien ja vaihtoehtojen pohdintaan. Lisäksi se vahvistaa talousosaamista, oikeudellista ym-

märrystä ja kannustaa aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Lähtö-kohtana on elävän kiinnostuksen 

herättäminen yhteiskunnallisiin asioihin ja maailman tapahtumiin. Erityistä huomiota kiinnitetään yhteiskunnal-

lisen ajattelun taitoihin, kuten monipuoliseen tiedon hankintaan, tiedon ja tilastollisten aineistojen kriittiseen 

tulkintaan sekä keskustelu- ja argumentointi-taitoihin.  

Yhteiskuntaopin opetuksen arvopohjassa korostuvat demokratian peruslähtökohdat, kuten tasa-arvo, sosiaalinen 

vastuu, ihmisoikeuksien kunnioittaminen, mielipiteen vapaus ja aktiivinen kansalaisuus sekä työn ja yrittäjyy-

den arvostaminen. 

Tavoitteet: 
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Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• ymmärtää yhteiskunnan olemuksen ja muutoksen historiallisen kehityksen tuloksena 

• tuntee yhteiskuntaa koskevan tiedon muodostumisen perusteet sekä hallitsee keskeisen yhteiskunnalli-

sen 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 ymmär-

tävän yhteiskuntakäsityksen 

• tuntee vaikutusmahdollisuutensa demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä paikallisella, valtakunnallisella 

ja kansainvälisellä tasolla ja on motivoitunut toimimaan aktiivisena ja vastuullisena kansalaisena 

• pystyy hankkimaan monipuolista yhteiskunnallista ja ajankohtaista aineistoa eri lähteistä myös tieto- ja 

viestintäteknologiaa hyödyntäen sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti sanallista, kuvallista ja ti-

lastollista informaatiota 

• osaa muodostaa perusteltuja näkemyksiä arvosidonnaisista ja kiistanalaisista yhteiskunnallisista ja ta-

loudellisista kysymyksistä  

• osaa eritellä moniulotteisten yhteiskunnallisten ilmiöiden välisiä yhteyksiä, vertailla yhteiskunnallisen ja 

taloudellisen kehityksen vaihtoehtoja sekä arvioida yhteiskunnallisten päätös- ja toimintavaihtoehtojen 

erilaisia motiiveja ja vaikutuksia eri väestöryhmien kannalta. 

Arviointi 

Oppimisen arvioinnin lähtökohtana ovat yhteiskuntaopin tiedonaloille ominaisten tietojen, taitojen ja toiminta-

tapojen hallinta sekä oppiaineen yleisten tavoitteiden saavuttaminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi 

ja palaute tukevat ja edistävät opiskelijan kykyä hallita keskeisiä käsitteitä ja suuria kokonaisuuksia sekä arvi-

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

Arviointi perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen osaamisen näyttöön. Huomiota kiinnitetään opiskelijan tiedon-

hankintataitoihin, kykyyn ilmaista tietojaan ja argumentoida jäsentyneesti sekä taitoa arvioida ja tulkita kriitti-

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

Pakolliset kurssit  

1. Suomalainen yhteiskunta (YH01) 

Kuvaus: 

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy 

suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyö-
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dyntäen. 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 yhteiskunnalli-

sesta 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 kannal-

ta. 

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  



126 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• - kansalaisyhteiskunnan vaikuttamiskeinot: vaalit, puolueet, järjestötoiminta ja aktiivisen kansalai-

suuden merkitys 

• - muuttuva mediakenttä 

2. Taloustieto(YH02) 

Kuvaus: 

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talous-

poliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden 

näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisen merkityk-

seen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehi-

tyksen 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  

• 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 vaiku-

tuksia. 

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 
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• työttömyys ja työvoimapula 

3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (YH03) 

Kuvaus: 

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 kes-

kusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita moni-

puolisia informaatiolähteitä. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

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

• ymmärtää vaikuttamismahdollisuutensa ja osaa toimia globaalikansalaisena 

• osaa eritellä Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja haasteita  

• osaa arvioida maailman globalisoitumisen vaikutuksia oman elämänsä ja Suomen taloudellisen ja poliit-

tisen 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 
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• globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

4. Kansalaisen lakitieto (YH04) 

Kuvaus: 

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 pys-

tyy 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 
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• oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot 

• rangaistukset 

• kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen 

4.15 Uskonto, evankelisluterilainen uskonto 

Uskonnonopetuksen tehtävänä on tukea opiskelijan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen muo-

dostumista. Uskonnonopetuksessa tutustutaan uskontoihin ja uskonnollisuuden ilmenemismuotoihin sekä us-

konnottomuuteen. 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 kes-

kustelua. Opiskelijoita ohjataan tarkastelemaan uskontoja ja katsomuksia analyyttisesti eri näkökulmista. Us-

konnonopetus 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 mate-

riaalia. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä, tieto- ja viestintäteknologian 

antamia mahdollisuuksia sekä aktivoivia työtapoja. 

Tavoitteet 

Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

• kehittää uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää kulttuurista lukutaitoaan  

• tunnistaa uskontoihin ja kulttuureihin liittyvän pyhän ja sen vaikutukset ihmisen toimintaan 

• perehtyy uskontojen historialliseen ja ajankohtaiseen merkitykseen eri puolilla maailmaa 

• perehtyy oman uskonnon erityispiirteisiin ja kulttuurivaikutuksiin 

• ymmärtää uskontojen sisäistä moninaisuutta    

• tuntee uskonnollisen kielen ja symboliikan erityispiirteitä 

• ymmärtää uskon ja tieteellisen tiedon suhdetta sekä tuntee uskontojen tutkimuksen keskeisiä näkökul-

mia 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  
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• 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, soveltami-

seen ja arvioimiseen sekä katsomuksellisten dialogitaitojen hallintaan. Arvioinnissa korostuvat katsomukselli-

seen yleissivistykseen ja vuorovaikutukseen liittyvät taidot. 

Pakolliset kurssit  

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE01) 

Kuvaus: 

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 puolil-

la maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille  

• ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä 
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2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE02) 

Kuvaus: 

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, eet-

tinen 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 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE03) 

Kuvaus: 

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: 
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• 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 kiinalai-

seen ajatteluun ja yhteiskuntaan  

• Kiinan nykypäivän uskontotilanne  

• shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Ja-

panissa 

• Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa 

• luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys  

• uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä 

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE04) 

Kuvaus: 

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 ajankoh-

taista 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 
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• 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 yhteis-

kunnalliseen toimintaan 

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE05) 

Kuvaus: 

 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, keskei-

siä oppeja  

• tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään us-

konnollisia teemoja 

• tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä. 

Keskeiset sisällöt: 

• uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teo-

logian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet  

• uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus  

• uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana 

• uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa 

• Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla 

• muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä 

6. Uskonnot ja media (UE06) 
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Kuvaus: 

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 kon-

fliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki 

• uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi 

4.16 Elämänkatsomustieto 

Pakolliset kurssit  

1. Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET01) 

Kuvaus: 

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 muotoutumi-

seen, ja osaa eritellä oman katsomuksensa ja siihen liittyvien uskomusten muotoutumista 

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

formaatiota 

• osaa hyödyntää eri oppiaineissa oppimaansa elämänkatsomuksensa muodostamisessa ja erottaa tieteelli-

sen, ei-tieteellisen ja epätieteellisen maailmankuvan. 

Keskeiset sisällöt: 
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• maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde 

ja asema omassa elämänkatsomuksessa 

• erilaisia maailmankatsomuksia – esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liit-

tyviä – 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 yhtei-

söjen vaikutus maailmankuviin ja -katsomuksiin sekä omaan elämänkatsomukseen 

• median ja muiden informaation lähteiden toimintalogiikka sekä niihin kohdistuva kriittinen katsomuk-

sellinen ajattelu sekä katsomuksellisen argumentaation erittely erilaisista näkökulmista 

2. Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET02) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee erilaisia ihmiskäsityksiä ja osaa eritellä ja arvioida, miten erilaiset ihmiskäsitykset ja -ihanteet 

johtavat erilaisiin ja joskus keskenään ristiriitaisiin vastauksiin ihmiselämän keskeisistä kysymyksistä 

• osaa pohtia oman identiteettinsä osatekijöitä sekä soveltaa erilaisia ihmiskuvallisia ja katsomuksellisia 

vaihtoehtoja keskeisiin omaa hyvää elämäänsä koskeviin kysymyksiin 

• ymmärtää ihmisarvon perustavan eettisen merkityksen, tuntee keskeisimmät ihmisoikeusasiakirjat ja 

osaa soveltaa ihmisoikeusajattelua erilaisissa yhteyksissä, kuten uskonnon- ja sanavapautta koskevissa 

kysymyksissä 

• tutustuu erilaisiin käsityksiin hyvästä elämästä ja osaa eritellä ja arvioida niiden taustalla olevia maail-

mankatsomuksellisia perusteita 

• kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja 

tuntemuksiaan toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaen, johdonmukaisesti ja luovasti. 

Keskeiset sisällöt: 

• luonnon- ja ihmistieteellisiä, sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia 

ihmiskäsityksiä ja -ihanteita 

• ihmisen olemassaolon peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja seksuaalisuus; opiskelu ja työ, 

vanheneminen ja kuolema 

• identiteetti, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elä-

määnsä, perimän ja ympäristön merkitys 
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• ihmisarvo, ihmisen arvokkuus ja ihmisoikeudet, ihmisoikeusasiakirjoja: YK:n yleismaailmallisen ih-

misoikeuksien 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 (ET03) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• hahmottaa yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja omalle yksilölliselle identiteetilleen ja saa väli-

neitä myönteisen yhteisöllisyyden hyödyntämiseen oman identiteettinsä rakentamisessa  

• ymmärtää, että sosiaalisia ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia rakenteita ja muutoksia voidaan tarkastella tie-

teellisesti ja että näillä on suuri merkitys yksilön elämänvalinnoille 

• osaa jäsentää omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä, kansalaisena valtiossa ja toimijana talousjärjestel-

mässä sekä arvioida yksilön vaikutusmahdollisuuksia ja vastuuta eri alueilla ja kasvattaa valmiuttaan ra-

kentavaan 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 kuvittelukyky-

ään ja aktiivisuuttaan siten, että hahmottaa tulevaisuuden mahdollisuuksina ja vaihtoehtoisina tapahtu-

makulkuina, joihin pystyy myös omalla toiminnallaan vaikuttamaan. 

Keskeiset sisällöt: 

• ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys: yksityinen ja julkinen, tun-

nustussuhteet 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 tulevaisuu-

den rakentaminen moraalisina ja poliittisina vaatimuksina sekä näitä vaatimuksia vastustavat näkemyk-

set ja toimet mukaan lukien ihmisoikeusloukkaukset sekä holokausti 

• yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä niiden kriittinen potentiaali: ihanteet ja kauhukuvat nykyisyy-

den suurennuslaseina ja toiminnan motivoijina 
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4.Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET04) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää kulttuurin merkityksen ihmisyydelle ja omalle elämänkatsomukselleen sekä saa välineitä 

myönteisen kulttuurisen identiteetin rakentamisessa  

• osaa käyttää kulttuurintutkimuksen käsitteistöä ja muodostaa kulttuureja koskeviin kysymyksiin oman 

perustellun kantansa sekä tunnistaa vihapuheen ja erottaa sen sanavapauden vastuullisesta käytöstä 

• hahmottaa suomalaisuuden historiallisesti rakentuvana ja muuttuvana jatkumona, johon kuuluvat niin 

ulkoiset vaikutteet kuin sisäinen moninaisuus sekä vähemmistökulttuurit  

• ymmärtää, että kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään eikä mikään kulttuuri ole kehittynyt ilman 

ulkoisia vaikutteita kulttuurin ydinpiirteisiin, kuten elämäntapoihin, kieleen, teknologiaan ja uskomuk-

siin 

• osaa hahmottaa erilaiset elämänkatsomukselliset ratkaisut ja identiteettivalinnat sekä maailman kulttuu-

risen moninaisuuden rikkautena ja perustella niiden yhdenvertaisen kohtelun. 

Keskeiset sisällöt: 

• kulttuurin käsite ja merkitys sekä sen erilaiset luokittelut ja käyttötavat, kulttuuri merkityksiin perustu-

vana 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: monikulttuuri-

suus ja globaali kulttuuri sekä niiden erilaiset katsomukselliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset 

• etnosentrisyyden ja rasismin sekä keskinäisen kunnioituksen ja yhdenvertaisuuden historiaa ja nykypäi-

vää eri kulttuureissa 

5. Katsomusten maailma (ET05) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kehittää kykyään lukea, tulkita ja ymmärtää erilaisia uskonnollisia ja uskonnottomia maailmankatso-

muksia ja verrata niiden lähtökohtia ja elämäntapaa omaan elämänkatsomukseensa 
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• ymmärtää, että maailmankatsomukset, uskonto ja uskonnollisuus ovat historiallisesti rakentuneita, erit-

täin monimuotoisia ja muuttuvia ilmiöitä, joilla on merkittävä kulttuurinen ja yhteiskunnallinen merki-

tys 

• tutustuu uskontojen, uskonnollisuuden ja uskonnottomuuden tieteelliseen tutkimukseen, määrittelyyn ja 

selittämiseen hahmottaen sen lähtökohtia ja tavoitteenasetteluja 

• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoja, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida maailmankatsomukselli-

siin 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 järjes-

telmiin 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, elämän-

tapa 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 (ET06) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tunnistaa nykyaikaisten maailmankatsomusten kannalta historiallisesti, kulttuurisesti ja katsomukselli-

sesti merkittäviä historiallisia käänteitä ihmiskunnan tavassa elää 

• ymmärtää kulttuurien ja yhteiskuntamuotojen kontingentin ja rakentuneen luonteen 

• osaa arvioida evoluution, abstraktien eettisten järjestelmien, valistuksen ja tieteellis-teknologisen val-

lankumouksen merkitystä nykyaikaisille maailmankatsomuksille ja oman elämänkatsomuksensa raken-

tumiselle 
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• 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 vaiku-

tukset ihmisten käsitykseen maailmasta ja itsestään: ihminen ympäristönsä ja itsensä muokkaa-jana 

• Prometheus-myytistä tekno-utopioihin ja dystopioihin, ihmisen suhde valistuksen ideaaleihin ja tekno-

logiseen kehitykseen 

• tulevaisuuden tutkimus, tekoäly, humanismi, transhumanismi ja niiden kritiikit tieteen uusimpien tulos-

ten valossa 

4.17 Terveystieto 

Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoituksena on edistää terveyttä, hy-

vinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien 

mukainen arvokas elämä. Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena hyvinvointina sekä toi-

minta- ja työkykynä. Terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä tarkastellaan terveysosaamisen eri osa-

alueiden kautta. Näitä ovat terveyteen liittyvät tiedot, taidot, itsetuntemus, kriittinen ajattelu sekä eettinen vas-

tuullisuus.  

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairauksia sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja 

hoitoa tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla sekä yhteisön että yksilön, perheen yhteiskunnan ja glo-

baalista näkökulmasta. Terveysosaamiseen sisältyy terveyteen ja sairauteen liittyvän sisältötiedon ja toiminnal-

listen taitojen ohella terveystiedon hankinta, kriittinen arviointi, tulkinta ja soveltaminen sekä ymmärrys ympä-

ristön 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 osalli-

suutta ja terveysosaamisen hyödyntämistä yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämisessä. 

Tavoitteet 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
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• 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 eh-

käisyn ja hoidon periaatteita sekä itsehoitoon ja mielenterveyden suojaamiseen liittyviä toimintatapoja  

• perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin, käyttää terveystiedon käsitteitä asianmukai-

sesti ja osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa, terveysviestintää ja se-

kä 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 

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, arvi-

oida ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan toiminnallisten 

taitojen kehittyminen. Oppimisprosessin aikana annettu arviointi ja palaute tukevat opiskelijaa kehittämään ter-

veyttä ja sairautta koskevaa eettisestä arvopohdintaa ja taitoja perustella terveysvalintoja sekä arvioida yhteisös-

sä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia ratkaisuja. Kurssin arvosana perustuu jatkuvaan ja monipuoliseen näyt-

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

miseen tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 

Pakollinen kurssi  

1. Terveyden perusteet (TE01) 

Kuvaus: 

Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksen aikana opittua terveysosaamista ja ymmärrystä terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisestä. Lisäksi opitaan tunnistamaan ja arvioimaan terveyden edellytysten toteutumista 

omassa elämässä, lähiyhteisöissä ja ympäristöissä sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Keskeistä on myös 

itsehoitovalmiuksien ja arjen terveysosaamisen kehittäminen, mielenterveyden suojaaminen sekä ajankohtaisten 

ja opiskelijoiden esille nostamien asioiden käsittely. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• syventää arjen terveysosaamistaan, ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintaky-

kyyn 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 il-

miöitä 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 yhteiskun-

nassa. 

Keskeiset sisällöt: 

• fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-, opiskelu- ja työkyky: terveyttä edistävä liikunta ja ravin-

to, 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 il-

miöitä, teorioita ja malleja 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

2. Ihminen, ympäristö ja terveys (TE02) 

Kuvaus: 

Kurssilla tarkastellaan terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta voimavarana ja perehdytään sosiaaliseen kestä-

vyyteen osana kestävän tulevaisuuden tavoitteita. Keskeistä on myös tarkastella perimän ja ympäristöön liitty-

vien 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  
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• osaa soveltaa terveysosaamistaan terveyttä, sairautta ja turvallisuutta koskevissa kysymyksissä ja niihin 

liittyvien arvojen pohdinnassa  

• osaa arvioida sosiaalisen tuen ja vuorovaikutuksen merkitystä terveydelle, esitellä mielenterveyteen vai-

kuttavia 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 ter-

veydelle ja hyvinvoinnille 

• osaa analysoida turvallisuuteen ja väkivallan ehkäisyyn liittyviä tekijöitä ja ymmärtää henkilökohtaisten 

rajojen kunnioittamisen ja suojelemisen merkityksen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, yhteisöissä ja 

ympäristöissä. 

Keskeiset sisällöt: 

• perimän, luonnonympäristöjen ja rakennetun ympäristön sekä psykososiaalisen ympäristön ja yhteisöjen 

terveysvaikutukset 

• terveys ja elämänkulku, kuolema osana elämänkulkua 

• ihmissuhteet ja sosiaalinen tuki  

• seksuaalisuus ja seksuaalioikeudet sekä seksuaali- ja lisääntymisterveys 

• mielenterveyttä suojaavat ja kuormittavat tekijät 

• erilaiset kriisit ja niiden kohtaaminen 

• työhyvinvointi ja ergonomia 

• turvallisuus ja väkivallan ehkäisy 

• media- ja kulttuuriympäristön ja terveysviestinnän merkitys ja kriittinen tulkinta 

3. Terveyttä tutkimassa (TE03) 

Kuvaus: 

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 
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• osaa kuvata ja analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tek-

nologian 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 ter-

veystutkimuksia 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 tehtä-

viä terveyden edistämisessä. 

Keskeiset sisällöt: 

• yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, tieteellisen tutkimuksen, ter-

veyskäsitysten 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 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit 

4.Opi elintarvikkeista (TE04) 

Opetuksen järjestäjä SeAmk. Opetus Sedun kanssa yhteistyössä Ähtärissä. 

Tavoitteet 

Elintarvikkeiden tunteminen on edellytys onnistuneelle ruuanvalmistukselle ja monipuoliselle ravitsemukselle. 

Elintarvikkeet tunteva osaa valita oikeat ja taloudelliset ruoanvalmistustavat ja koostaa vaihtelevia ravitsemus-

suositusten mukaisia aterioita. Lähde siis matkalle elintarvikkeiden ihmeelliseen maailmaan! 

Sisältö 

• elintarvikeryhmät ja niiden ominaisuudet 

• elintarvikkeet ravintoaineiden lähteenä 
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• suomalaisten ruoankulutus 

• kemialliset ja fysikaaliset ilmiöt ruoanvalmistuksessa (3 op) 

Suoritustapa 

Opintojakson aloitus- ja päätöskerta molemmat 3 h, muuten työskentely Moodle-verkkoympäristössä.  

Opintojakson arviointikohteet 

• esittäytyminen ja tavoitteet (Hyväksytty) 

• kirjatentti kirjasta Utelias kokki (T1-K5) 

• keskustelutehtävä Moodle-oppimisalustalla (Hyväksytty) 

• elintarvikkeiden ravintosisältötehtävä (T1-K5) 

Niille, jotka suorittavat opintojakson 3 op:n laajuisena, lisäksi: 

• keittiökemian tehtävä (T1-K5) 

Lisätietoja 

Opintojakso hyväksiluetaan SeAMKissa restonomin tutkinto-ohjelman kaikille yhteisiin aineopintoihin sekä 

bio- ja elintarviketekniikan insinöörin ja agrologin vapaasti valittaviin opintoihin. 

4.18 Liikunta 

Liikunnanopetuksen tehtävänä on opettaa opiskelijalle sellaisia taitoja ja tietoja, joiden avulla hän pystyy ylläpi-

tämään ja kehittämään fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyään sekä hyvinvointiaan. Liikunnanope-

tuksella tuetaan opiskelijaa vastuulliseen omasta fyysisestä aktiivisuudesta ja toiminta- ja opiskelukyvystä huo-

lehtimiseen sekä istuvan elämäntavan vähentämiseen. Opetuksessa korostetaan terveyttä ja hyvinvointia edistä-

vän liikunnan merkitystä osana liikunnallista elämäntapaa. Liikunnassa opiskelija kokee iloa, onnistumista ja 

liikunnallista pätevyyttä sekä oppii keinoja oman jaksamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Liikunnassa edis-

tetään kaikkien opiskelijoiden tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, kestävää elämäntapaa, yhdessä toi-

mimisen taitoja, toisten huomioon ottamista ja yhteisöllisyyttä.  

Liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla kesä- ja talviliikuntaa sekä sisä- ja ulkoliikuntaa turval-

lisesti ottaen monipuolisesti huomioon opiskeluympäristöjen tarjoamat mahdollisuudet. Toimintakykyä koske-

vien 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. 

Tavoitteet: 
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Oppiaineen opetuksen tavoitteena on fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn edistäminen. Opiskelija 

oppii liikkumaan aktiivisesti ja turvallisesti sekä pitämään huolta fyysisestä aktiivisuudestaan ja toimintakyvys-

tään.  

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). Liikunnanope-

tuksen sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn tavoitteisiin kuuluvat parhaansa yrittäminen, aktiivinen työs-

kenteleminen, pitkäjänteinen itsensä kehittäminen sekä toisia kunnioittava vuorovaikutus. Opiskelija ottaa vas-

tuuta omasta ja yhteisestä toiminnasta, ottaa toiset huomioon sekä oppii auttamaan ja avustamaan muita liikun-

tatunneilla. 

Arviointi 

Liikunnan arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle palautetta opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta, oppiai-

neen opiskelun etenemisestä ja edistää opiskelijan oppimista. Liikunnan arviointi koostuu sekä fyysisen toimin-

takyvyn että sosiaalisen ja psyykkisen toimintakyvyn opetuksen tavoitteiden saavuttamisesta. Fyysisten kunto-

ominaisuuksien tasoa ei käytetä arvioinnin perusteena. Opetuksessa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon opis-

kelijan terveydentila ja erityistarpeet. 

Pakolliset kurssit 

1. Energiaa liikunnasta (LI01) 

Kuvaus:  

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 liik-

kumisesta reilun pelin hengessä. Opiskelijan koettu liikunnallinen pätevyys vahvistuu uuden oppimisen, liikun-

nan tuoman ilon ja virkistyksen myötä. 

Keskeinen sisältö: 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnallisten perustaitojen soveltaminen ja fyysisten ominaisuuksien harjoit-

taminen eri liikuntatehtävissä, -muodoissa ja -lajeissa opiskeluympäristön mahdollisuuksia monipuolisesti käyt-

täen. 

2.Aktiivinen elämäntapa (LI02) 

Kuvaus: 

Tavoitteena on opettaa ja kannustaa opiskelijaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen sekä riittävän päivit-

täisen fyysisen aktiivisuuden saavuttamiseen. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään, että lii-kuntaharrastusten li-

säksi toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia tukeva fyysinen aktiivisuus muodostuu arjen valinnoista ja pitkä-

kestoisen istumisen välttämisestä. 
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Keskeinen sisältö: 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat fyysisten ominaisuuksien arviointi, hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormitta-

va liikunta, lihaskuntoharjoittelu ja kehonhuolto. Opiskelijat ohjataan havainnoimaan arkisia toimintatapojaan 

ja valintojaan fyysisen aktiivisuuden ja terveyden näkökulmista. Opiskelijat saavat ohjausta ja palautetta liikun-

nallisen elämäntavan ja fyysisesti aktiivisen arjen toteuttamiseen. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

3. Terveyttä liikkuen (LI03) 

Kuvaus: 

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu 

omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta päte-

vyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kans-

sa. 

Keskeinen sisältö: 

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 (LI04) 

Kuvaus: 

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu 

omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta päte-

vyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kans-

sa. 

Keskeinen sisältö: 

Kurssilla syvennetään erityisesti sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on 

edistää opiskelijoiden sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Työtavoissa painottuu opiskelija-ryhmän aktiivinen osalli-

suus, toiminnallisuus ja yhteistoiminta. Kurssin sisältönä voi olla jokin yhdessä toteutettava liikunta, kuten 

vanhojenpäivän tanssit tai muu projektiluonteinen kokonaisuus. 

5.Hyvinvointia liikkuen (LI05) 

Kuvaus:  

Kurssien tavoitteena on kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä edistävän liikunnan harjoittaminen, vastuu 

omasta ja yhteisestä toiminnasta sekä myönteiset kokemukset omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta päte-
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vyydestä ja yhteisöllisyydestä. Opettaja tarkentaa syventävien kurssien sisällöt yhdessä opiskelijaryhmän kans-

sa. 

Keskeinen sisältö: 

Kurssilla syvennetään erityisesti psyykkisen toimintakyvyn osa-alueen taitoja ja tietoja. Kurssin tavoitteena on 

tukea opiskelijan jaksamista ja lisätä opiskeluvireyttä rentouttavien ja elämyksellisten liikuntakokemusten kaut-

ta. Monipuoliset liikuntatehtävät mahdollistavat osallisuuden, liikunnallisen pätevyyden ja kehollisen ilmaisun 

kokemuksia. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit  

6. Top 10 (LI06) 

Kuvaus: 

Kurssille valitaan 10 liikuntalajia oppilaiden toiveiden mukaan. Osa voi olla sellaisia lajeja, joita ei ole ennen 

koululiikunnassa harrastettu, esim. laskettelu. Kurssilla on mahdollisuus toteuttaa liikunta-retkiä. 

Arviointi: 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

7.Hiljaa yössä (LI07) 

Kuvaus: 

Liikutaan yhdessä tanssien juhla- ja yleistansseja ja opitaan tapakasvatusta. Kurssilla järjestetään yleisölle avoin 

wanhojentanssi-tapahtuma. 

Arviointi: 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

8.Uudet lajit (LI08) 

Kuvaus: 

Kurssilla tutustutaan muiden paikkakuntien tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin viikonloppuretkien muodossa.  

Arviointi:  

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

9. Peruskuntoharjoittelu I (LI09) 

Kuvaus:  

Peruskuntoharjoittelu 1. jaksot 1 ja 2. 

Kurssin harjoittelu etenee peruskuntokausi I:n sisältöjen mukaisesti. Peruskestävyysharjoittelun lisäksi vauhti- 

ja maksimikestävyys. 
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Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

10. Lajiharjoittelu I (LI10) 

Kuvaus: Kurssin harjoittelu etenee lajiharjoittelukauden sisältöjen mukaisesti. 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

11.Kilpailu- ja siirtymäkauden harjoittelu I (LI11) 

Kuvaus: Kurssin harjoittelu etenee harjoitusjakson mukaisesti. 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

12. Peruskuntoharjoittelu II (LI12) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

13. Lajiharjoittelu II (LI13) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

14. Kilpailu- ja siirtymäkauden harjoittelu II(LI14) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

15. Peruskuntoharjoittelu III(LI15) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

16. Lajiharjoittelu III (LI16) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

17. Kilpailu- ja siirtymäkauden harjoittelu III(LI17) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

18. Yksilöllisen harjoittelun suunnittelu ja analysointi sekä uran jatkosuunnittelu (LI18) 

Suoritusmerkintä tai numeroarviointi. 

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 mu-

siikkisuhde vahvistaa itsetuntemusta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä tukee itsetuntoa. Opiskelija oppii 

ymmärtämään ja arvostamaan musiikin monenlaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. Musiikin opiskelu tarjo-

aa elämyksiä, kokemuksia, taitoja ja tietoja sekä tilaisuuksia mielikuvituksen käyttöön. Ne kaikki lisäävät opis-
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kelijan musiikillista sivistystä sekä rohkaisevat häntä luovaan taiteelliseen ajatteluun ja elinikäiseen musiikin 

harrastamiseen.  

Olennaista musiikin opetuksessa ja oppimisessa on ilmaiseminen, yhdessä tekeminen ja myönteiset kokemuk-

set. Musiikillinen osaaminen sekä luovan ja kriittisen ajattelun taidot kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Yhdessä musisoiminen on ainutlaatuista ryhmätoimintaa, joka vahvistaa sosiaalisia ja kommunikaatio-

taitoja. Laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen ovat sekä työtapoja että opetuksen kes-

keisiä sisältöjä, joita musiikin yhdistäminen muuhun taiteelliseen ilmaisuun rikastaa. Sisältöjen valinnassa ote-

taan huomioon opiskelijoiden erilaiset valmiudet ja kiinnostuksen kohteet siten, että musiikin kursseilla pyri-

tään 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 arvos-

tamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiske-

lija kehittää valmiuksiaan taiteelliseen työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyn-

tämiseen musiikillisessa ilmaisussa sekä median tarjonnan kriittiseen tarkasteluun. 

Tavoitteet 

Musiikinopetuksen tavoitteena on, että opiskelija  

Musiikin merkitys ja hyvinvointi 

• tiedostaa oman suhteensa musiikkiin ja oppii käyttämään musiikkia hyvinvointinsa edistämiseen 

• oppii arvostamaan erilaisia käsityksiä musiikista  

Musiikillinen osaaminen 

• oppii ilmaisemaan itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen ja säveltäen  

• kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa, myös musisoidessaan   

• syventää musiikin eri tyyleihin, lajeihin ja historiaan liittyvää osaamistaan 

Kulttuurinen osaaminen ja monilukutaito 

• tunnistaa oman kulttuuri-identiteettinsä sekä oppii ymmärtämään musiikkikulttuurien monimuotoisuutta 

sekä toimimaan kulttuurien välisessä vuorovaikutuksessa myös kansainvälisissä yhteyksissä 

• oppii tiedostamaan äänen ja musiikin vaikutuksia arjen toimintaympäristöissä 

• oppii tulkitsemaan äänen ja musiikin käyttöä mediassa  

Oppimaan oppiminen 

• osaa toimia vastuullisesti ja pitkäjänteisesti aktiivisessa vuorovaikutuksessa ryhmän kanssa  

• osaa asettaa musiikinopiskelulleen tavoitteita sekä ohjata ja arvioida työskentelyään niiden suuntaisesti. 

Arviointi 
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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 proses-

siin ja opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso 

sekä se, että opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Musiikissa arvioidaan opis-

kelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen musikaalisuuttaan. 

Pakolliset kurssit 

1. Musiikki ja minä (MU01) 

Kuvaus: 

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

seen 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. Kurssilla tutustu-

taan opiskelijoiden omaan ja muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. 

Sisältö: 

Opiskelija kehittää äänenkäyttöään ja soittotaitoaan musiikillisen ajattelun ja ilmaisun välineenä. Kurssilla sy-

vennetään musiikin ja musiikkikäsitteiden tuntemusta käytännön musisoinnin avulla. Opiskelija oppii tarkkai-

lemaan ääniympäristöään ja perehtyy kuulonhuoltoon. 

2. Moniääninen Suomi (MU02) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa kulttuurista 

identiteettiään. Opiskelija tutkii erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden sisäisiä osakulttuu-

reja sekä oppii ymmärtämään niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssin toteuttamisessa 

otetaan myös huomioon, että suomalaiset musiikkikulttuurit ovat osa eurooppalaista ja globaalia musiikkimaa-

ilmaa. 

Sisältö: 

Opiskelussa käytetään monipuolisia työtapoja, erityisesti musisointia ja kuuntelua. Musisoitaessa kiinnitetään 

huomiota oman taiteellisen ilmaisun sekä kuuntelu- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Musiikkiohjelmis-

toon valitaan eri musiikinlajeja populaari- ja taidemusiikista perinnemusiikkiin. 

Valtakunnalliset syventävät kurssit  

3. Ovet auki musiikille (MU03) 
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Kuvaus: 

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 käsityk-

sensä musiikista. 

Sisältö: 

Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Opiskelija kehittää musi-

sointitaitojaan sekä taitojaan hankkia ja käsitellä tietoa. Kurssin voi suorittaa myös projektina. 

4. Musiikki viestii ja vaikuttaa (MU04) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuo-

doissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. 

Sisältö: 

Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoi-

hin 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 tai-

teidenvälisenä tai monialaisena projektina. 

Koulukotaiset soveltavat kurssit  

5. Bändikurssi (MU05) 

Kuvaus: 

Bändisoittokurssilla musiikin peruskäsitteistöä ja eri populaarimusiikin tyylejä opitaan rock-bändissä soittamal-

la ja laulamalla. Soittotehtävät edustavat keskeisiä tyylejä 1950 –luvulta nykypäivään. Oppilaiden omat toiveet 

ja soittotaito vaikuttavat myös kappalevalintoihin. Kurssilla pyritään valmistamaan kattava ohjelmisto, josta osa 

harjoitellaan esityskuntoon asti. Tavoitteena on, että jokainen voisi kokea musisoinnin iloa ja saada opetellusta 

soittotaidosta iloa pitkälle elämään. Kurssilla on myös mahdollisuus äänittää harjoiteltuja kappaleita tietoko-

neella. 

Arviointi: suoritusmerkintä 

6. Bändikurssi 2 (MU06) 

Kuvaus:  

Kurssilla opetellaan soittamaan kitaraa ja bassoa/(bändisoittimia) lähtien soittotekniikasta, sointumerkeistä, 

kompeista ja pienistä melodioista. Kitaran- ja bassonsoiton alkeet opetellaan. Kappaleet edustavat eri kevyen 
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musiikin tyylejä. Kurssi on tarkoitettu niille, joilla ei ole lainkaan tai hyvin vähän kokemusta bändisoittimista. 

Ei edellytä esim. nuotinlukutaitoa. 

Arviointi: Suoritusmerkintä 

7. Lauluyhtye/kevyen musiikin laulukurssi (MU7) 

Kuvaus:  

Kurssilla harjoitellaan äänenmuodostuksen perusteita sekä lauletaan 1-4 –äänisesti kevyen musiikin kappaleita 

nykyhiteistä ikivihreisiin. Tavoitteena löytää oma persoonallinen soundi ja oppia käyttämään ääntä terveellä 

tavalla. Kurssilla opetellaan myös mikrofonilaulun perusteet. Harjoitellaan ohjelmistoa, joka mahdollisesti kon-

sertoidaan/äänitetään.  

Arviointi: Suoritusmerkintä 

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 kuva-

taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä omassa elämässään ja yhteiskunnassa. Kulttuuriperinnön tunte-

musta vahvistetaan oppimalla vastaanottamaan, ymmärtämään ja uudistamaan traditioita. Opiskelijat tarkaste-

levat taiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviä esteettisiä, ekologisia ja eettisiä arvoja. Opetus luo 

edellytyksiä kriittisen ajattelun kehittämiselle, elinympäristöön vaikuttamiselle ja kestävän elämäntavan edis-

tämiselle. 

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. Ope-

tuksessa 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 il-

maisun keinojen valintaan. Opetuksessa perehdytään ajankohtaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin, toimintata-

poihin 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. Opis-

kelijoiden kulttuurista osaamista syvennetään yhdessä museoiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. 

Kuvataideopetus tarjoaa mahdollisuuksia lukion toiminta-kulttuurin kehittämiselle sekä luo valmiuksia opiske-

lijan lukion jälkeisille opinnoille. 

Tavoitteet: 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija  
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• ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteis-

kunnassa ja globaalissa maailmassa  

• rakentaa kulttuuri-identiteettiään erilaisia kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla 

• syventää monilukutaitoaan ja kulttuurista osaamistaan kuvanlukutaitoa, medialukutaitoa ja ympäristön-

lukutaitoa kehittämällä 

• ilmaisee havaintojaan, mielikuviaan ja ajatuksiaan kuvallisesti ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyt-

täen 

• syventää kuvallisen tuottamisen taitojaan materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja tarkoituksenmu-

kaisesti käyttäen 

• harjaantuu tavoitteelliseen, teemalliseen ja prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteis-

työhön 

• ymmärtää työskentelyyn sisältyvien aistinautintojen, tunteiden, kauneuden elämyksien ja luovan ajatte-

lun 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  

• 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 kulttuu-

riin. Monipuolinen arviointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin 

vaiheissa. Näin arvioinnilla tuetaan opiskelijan oppimaan oppimisen taitojen syventämistä. Arvioinnin kokonai-

suuteen kuuluvat 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  
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1. Kuvat ja kulttuurit (KU01) 

Kuvaus:  

Kurssilla tutustutaan kuvataiteen sekä visuaalisen kulttuurin perusteisiin ja merkityksiin. Kurssin ai-kana kehi-

tetään ja syvennetään omaa kuvailmaisua sekä taitoa tulkita kuvia. Tutkitaan taidetta kulttuurien tulkkina, histo-

rian ja nykypäivän valossa. 

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 rat-

kaisuja  

• tarkastelee omia ja muiden kuvakulttuureja sekä taiteen, median ja muun visuaalisen kulttuurin ajankoh-

taisia ilmiöitä 

• tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista itse-

näisesti ja ryhmän jäsenenä 

• tarkastelee erilaisia kuvia teoksen, tekijän ja katsojan näkökulmista kuvatulkinnan menetelmiä käyttäen 

• ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään, yhteiskunnassa 

ja globaalissa maailmassa. 

Keskeiset sisällöt: 

• omat kuvat identiteettien rakentajina, kulttuurisen moninaisuuden ilmentäjinä ja kulttuuriperinnön uu-

distajina 

• 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 (KU02) 

Kuvaus: 
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Kurssilla opiskellaan muotoilun, luonnon ja rakennetun ympäristön sekä ympäristön kuvakulttuurin perusteita 

oman työskentelyn kautta. Tutkitaan muotoilua, arkkitehtuuria, ympäristösuunnittelua, ympäristötaidetta sekä 

siihen vaikuttavia suunnitteluprosesseja eri näkökulmista ja merkityksistä. 

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 kan-

nalta 

• 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 glo-

baaleja merkityksiä 

• ymmärtää taiteen merkityksen erilaisissa ympäristöissä ja niiden suunnittelussa sekä ajankohtaisissa yh-

teiskunnallisissa kysymyksissä. 

Keskeiset sisällöt: 

• ympäristön kuvakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 

• luonto, rakennettu ympäristö, muotoilu, tuotteistaminen, palvelut, mediaympäristöt ja virtuaalimaailmat 

kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 

• ympäristön suunnittelun ja muotoilun käsitteistö ja kuvastot 

• ympäristön kuvakulttuurien tulkinnan keinot 

• luonnon, arkkitehtuurin ja muotoilun ajankohtaiset ilmiöt 

Valtakunnalliset syventävät kurssit 

3. Osallisena mediassa (KU03) 

Kuvaus: 

Kurssilla perehdytään kuvan merkitykseen mediassa, median ilmiöihin, sisältöihin ja vaikuttamistapoihin. Opi-

taan käyttämään kuvia oman ilmaisun välineenä eri viestintäympäristöissä. Kehitetään omaa mediasuhdetta, 

valmiutta vastaanottaa, analysoida, tulkita ja tuottaa mediaviestejä. 

Tavoitteet: 
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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 lähtö-

kohtana 

• osallistuu ja vaikuttaa mediaympäristöihin visuaalisuutta ja muita tiedon tuottamisen tapoja käyttäen 

• tarkastelee mediakulttuurien henkilökohtaisia, yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja globaaleja merkityksiä 

• ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä 

niiden suunnittelussa ja tuottamisessa. 

Keskeiset sisällöt: 

• mediakulttuurit identiteettien rakentajina ja kulttuuriperinnön uudistajina 

• median sisällöt, tuotteet, palvelut, ilmiöt ja ympäristöt kuvallisen tuottamisen lähtökohtana 

• median käsitteistö, kuvatyypit ja kuvastot 

• mediaesitysten tulkinnan keinot 

• median ajankohtaiset ilmiöt ja kysymykset 

4. Taiteen monet maailmat (KU04) 

Kuvaus:  

Kurssilla tutustutaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettuun kuvataiteeseen. Tai-

teentuntemusta hyödynnetään omassa kuvailmaisussa. Kehitetään itsenäistä taiteellista työskentelyä aiheen ke-

hittelystä, luonnostelusta ja sommittelusta aina valmiiseen teokseen ja sen arviointiin asti. Tehdään runsaasti 

omia kuvia eri materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisumuotoja käyttäen. 

Tavoitteet: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuripe-

rintöön 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 ku-

vallisessa työskentelyssä  
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• 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 vaikuttami-

sessa 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 soveltavat kurssit 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit arvioidaan numerolla. 

5. Maalaus (KU5)  

Tavoitteena on tutustua eri maalaustyyleihin ja -tekniikoihin sekä soveltaa niiden ilmaisukeinoja omaa taiteel-

lista ilmaisua kehittäen. Perehdytään väriopin perusteisiin ja soveltamistapoihin.  Opiskelija syventyy johonkin 

valitsemaansa maalaustekniikkaan. Kurssilla opitaan taidemaalauksen perusteita sekä syvennetään väriopin tai-

toja. 

6. Kuvanveisto (KU6) 

Tutustutaan kuvanveistoon periaatteisiin eri tekniikoiden ja materiaalien kautta. Plastisen sommittelun perustei-

ta ja kokeilua eri menetelmillä ja ilmaisutavoilla. Opiskelija syventyy johonkin valitsemaansa plastisen muodon 

ilmaisutapaan. 

7. Piirustus (KU7) 

Kurssilla harjoitellaan ja kehitetään piirtämisen taitoja eri tekniikoilla ja piirtimillä. Opiskelijat saavat sekä tek-

nisiä vinkkejä että myös virikkeitä ja neuvoja mielikuvituksen ja luovuuden hyödyntämiseen kuvan tekemises-

sä.  

8. Valokuvaus ja kuvankäsittely (KU8) 
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Tutustutaan (mustavalkovalokuvaukseen ja) valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn. Kehitetään omaa valokuvail-

maisua. Opetellaan kuvaus- ja kameratekniikkaa sekä tutustutaan valokuvauksen historiaan ja lajityyppeihin. 

Kurssin aikana on mahdollista tutustua myös pimiötyöskentelyyn. 

Kurssilla harjoitellaan digitaalisen valokuvauksen ilmaisua ja tekniikkaa ja tutustutaan valokuvaukseen taide-

muotona. Hyödynnämme myös kuvankäsittelyä 

9. Videoilmaisu ja liikkuva kuva (KU9) 

Kurssilla tutustutaan liikkuvan kuvan ilmaisukeinoihin ja tekniikkaan: videokuvaukseen ja editointiin. Kurssin 

aikana toteutetaan lyhytelokuva tai musiikkivideo, joka esitetään kurssin lopuksi muulle ryhmälle. 

Tutustutaan elokuvakerronnan keinoihin ja videotekniikkaan. Harjoitellaan kuvakokojen ja -kulmien, rajausten 

ja leikkausten käyttöä sekä äänen liitämistä videoon. Kuvataan ja editoidaan digitaalisesti ryhmissä. 

10. Grafiikka (KU10) 

opiskelija tutustuu taidegrafiikan menetelmiin ja luonteeseen. Opitaan vedostaminen ja vedosten merkitsemi-

nen. 

11. Keramiikka (KU11) 

Opiskellaan saven käsittelyn perustekniikat, materiaaliin liittyvät tekniset haasteet ja keskeiset koristelumene-

telmät. Materiaaleina lähinnä matalan polton puna- ja valkosavet, engobevärit ja erilaisia lasitteita. Tavoitteena 

on periteisten kolmiulotteisten muotojen lisäksi isohkojen rakenteiden hallinta. 

 

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 ura-suuntautumistaan. Henkilökoh-

tainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vah-

vuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtai-

sessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusva-

lintoihinsa 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. 

Tavoitteet: 
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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 ura-

valintoihin liittyvissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja päätöksenteos-

saan arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.   

Opiskelijan tiedonhakutaitoja vahvistetaan ohjaamalla häntä monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä hyö-

dyntäväksi, aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedonetsijäksi, joka osaa myös soveltaa etsimäänsä tietoa. Tavoitteena on, 

että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, oh-

jauspalvelut 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 tu-

tustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen asteen ammatillisten oppilaitos-

ten, 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 päivittämi-

sessä 

Pakolliset kurssit  

1.Minä opiskelijana (OP01) 

Kuvaus:  

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 



160 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilas-

tutkintosuunnitelma 

• 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 hakujär-

jestelmät 

• työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen 

• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP02) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan 

• perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja 

elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle 

• tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan 

• lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. 

Keskeiset sisällöt 

• jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla  

• työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä 

• yrittäjyys 

• työelämä- ja työnhakutaidot 

• työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen 

• jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen 

• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja ura-

suunnitelman päivittäminen 

• lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat 
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Koulukohtaiset soveltavat kurssit 

3. Oppilaskuntatoiminta (OP03) 

Kuvaus:  

Opinto-ohjauksen soveltavan kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet osallistua aktiivisesti lukion 

toiminnan kehittämiseen oppilaskunnan hallituksen jäsenenä.  

Keskeiset sisällöt: 

Toiminta oppilaskunnan hallituksessa 

• lukion perinteisten tapahtumien järjestelyihin osallistuminen 

• kulttuurimatkojen järjestelyihin osallistuminen 

• lukion kehittämisen ideointi 

4. Työelämään tutustuminen (OP04) 

Kuvaus: 

Opinto-ohjauksen soveltavan kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus tutustua työelämään lä-

hemmin. Kurssi koostuu 2-4 tutustumispäivästä opiskelijan itsensä valitsemaan työpaikkaan. Työpaikkoja voi 

olla joko yksi tai kaksi. Lisäksi opiskelija kokoaa työhön tutustumisestaan kirjallisen osion. 

5. Innovatiivinen yrittäjä (OP05) 

Kuvaus:  

Opinto-ohjauksen soveltavan kurssin tavoitteena on innostaa opiskelijoita pohtimaan yrittäjyyteen liittyviä ky-

symyksiä ja toteuttamaan projekteja yhdessä. Projektina voi olla esim. kulttuurimatkan rahoitus, tapahtumien 

järjestäminen ym. Yhteistyötä tehdään korkeakoulujen kanssa, joista on saata-villa ohjaustukea esim.  osuus-

kuntatoimintaan, pienimuotoisen yrityksen perustamiseen, markkinointiin, ideointiin ja tapahtumien järjestämi-

seen. 

6. Tutortoiminta (OP06) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia lukion uusien opiskelijoiden tutorina.  

Kurssi sisältää mm. 

• perehdytyksen tutortoimintaan 

• muilta paikkakunnilta tulleiden lukio-opiskelijoiden tutustuttaminen Ähtärin   

• lukioon 



162 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• motivaatiovaikeuksia kokevien opiskelijoiden tukeminen 

• oppilaskunnan hallituksen toiminnan tukeminen 

• lukiomarkkinointi 

4.22 Tietotekniikka 

Tietotekniikan kursseilla opetellaan tietotekniikan hyötykäyttöä opiskelua ja työelämää silmällä pitäen. Pereh-

dytään erilaisiin ajankohtaisiin ohjelmistoihin ja sovelluksiin tavoitteena niiden sujuva hyödyntäminen.  

Lukion opiskelija voi suorittaa tietokoneen ajokorttitutkinnon. Tutkinto pitää sisällään seuraavat seitsemän mo-

duulia 

• Tietotekniikan perusteet 

• Laitteen käyttö ja tiedon hallinta 

• Tekstinkäsittely 

• Taulukkolaskenta 

• Tietokannat 

• Grafiikka 

• Internet  

Näyttökokeita järjestetään kutakin vähintään kerran lukuvuodessa. Kokeeseen voi osallistua kuka tahansa luki-

on opiskelija maksamalla pienen koemaksun. 

Koulukohtaiset soveltavat kurssit  

1. Tietokone työvälineenä I (AT1) 

Kuvaus: 

Kurssi antaa valmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opiskelussa. Kurssilla käydään läpi  

- Koulun laitteiden käyttö 

- Käyttöjärjestelmän perusteet 

- Tekstinkäsittelyn ja esitysgrafiikan peruskäyttö 

- Sähköpostin käyttö 

- Sähköisen oppimisympäristön käyttö (esim. Moodle) 

Arviointi:  
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Kurssin aikana on tehtävä riittävä määrä harjoitustehtäviä. Kurssin aikana järjestettävät näyttökokeet on suori-

tettava hyväksytysti. 

2. Tietokone työvälineenä II (AT2 ) 

Kuvaus: 

Kurssi syventää ja antaa lisävalmiuksia tietotekniikan hyödyntämiseen opiskelussa. Kurssilla käy-dään läpi  

- Taulukkolaskennan käyttö 

- Työvälineohjelmien yhteiskäyttö 

- Kuvankäsittely 

- Verkkotyöskentely 

3. Ohjelmoinnin peruskurssi ( AT3) 

Kuvaus: 

Ohjelmoinnin peruskurssilla tutustutaan ohjelmoinnin ajattelutapaan. Kurssin aluksi tutustaan ohjel-moinnin 

perusrakenteisiin ilman varsinaista ohjelmointikieltä. Kurssin aikana kuitenkin tutustutaan Java-

ohjelmointikieleen. Kurssin suorittaminen ei vaadi aikaisempaa ohjelmointikokemusta. 

Käsitteitä: 

- Ohjelmien perusrakenteet: peräkkäis-, valinta- ja toistorakenteet 

- Javan perusteet: muuttujat, vakiot, laskutoimitukset, tietojen syöttö ja tulostus 

- Valintalauseet 

- Toistolauseet 

- Metodit 

4. Ohjelmoinnin jatkokurssi ( AT4) 

Kuvaus: 

Kurssille osallistumisen edellytyksenä on Java-ohjelmointikielen perusteiden hallinta. Kurssin aluksi kerrataan 

Javan perusohjelmointia, jonka jälkeen käsitellään mm. 

- Taulukoita 

- Olioiden perusteita 

- Luokkia 

- Periytymistä 

- Poikkeusten käsittely 

5. Multimedian tuotanto ( AT5) 
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Kuvaus: 

Kurssilla tutustaan kuvien ja videoiden maailmaan. Pohditaan kuvakulmien ja kuvakokojen merkitykseen. Tu-

tustutaan käsikirjoituksen tekemiseen. Kurssin aikana on tarkoitus yhteistyönä suunnitella ja toteuttaa video tai 

animaatio. 

4.23 Teemaopinnot 

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskeli-joiden tai-

toja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä teh-

tävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. 

Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan ope-tussuunnitelmassa. 

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 luotet-

tavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot ar-

vioida 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 moni-

puolisia arviointimenetelmiä. 

1. TO01 Monitieteinen ajattelu  

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittä-

västi. 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 analy-

soivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen te-

kemiseen. 
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Ähtärin lukiossa TO01 opintokokonaisuudessa tarjotaan seuraavia kursseja vaihtelevasti eri lukuvuo-sina. 

Kurssien järjestys ja tarjonta määritellään tarkemmin lukion lukuvuosisuunnitelmissa.:  

TO01.1 Auto- ja konetekniikan perusteet (3 op) 

- Koutuksen järjestäjä SeAmk 

Tavoitteet  

Opintojakson suoritettuaan opiskelija,  

- Osaa tunnistaa laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä  

- Osaa tunnistaa konelaboratorion perustyökalut ja niihin liittyvät käsitteet  

- Osaa tunnistaa auto- ja työkonetekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä 

Sisältö 

Autotekniikasta 

Mekaniikka 

Sähköjärjestelmät 

Polttoainejärjestelmät 

Konetekniikasta 

Robottijärjestelmä 

Käsimittavälineet, koord.mittakone 

NC –kone 

Opetusmenetelmät ja opintojakson kulku 

Teoria ja tehtävät löytyvät Moodle-oppimisalustasta 

Teoriaosuuksien jälkeen aina pieni tehtävä 

Teoriaosuudet aukeavat järjestyksessä, kun niitä tekee eteenpäin 

Ennen laboratorioharjoituksia tulee teoriaosuuden tehtävien olla suoritettuina 

Harjoitusten jälkeen kysely harjoitusaiheista sekä palautekysely 

Laboratorioharjoitusten sisältö: 

Laboratorioharjoituksissa käydään läpi aihealueisiin liittyviä harjoituksia 

Opiskelijat jaetaan 3 ryhmään (6 per ryhmä) 

Laboratorioharjoituspäivän sisältö: 

Arviointi 
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Arviointi hyväksytty/hylätty 

Hyväksytyn suorituksen kriteerit: 

Tehtävät hyväksytty 

Läsnäolo laboratorioharjoituksissa 

Palaute tulee olla annettuna, että opiskelija saa suorituksen avoimista AMK-opinnoista 

3 op vastaa 3 x 27 tunnin työmäärää 

TO01.2  Travel and cultural communication (KMT4)  

Kurssi toteutetaan yhteistyössä HAGA-HELIA -ammattikorkeakoulun kanssa. 

Kuvaus: Opiskelija ymmärtää mikä merkitys matkan etukäteisvalmistelulla on kulttuurin syvempään kohtaami-

seen ja ymmärtämiseen. Kurssilla syvennetään matkailussa tarvittavaa kielitaitoa ja kulttuu-rien välisten yhtä-

läisyyksien ja erojen ymmärtämistä. 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena yhteistyössä Ähtärin lukion ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opetushen-

kilöstön kanssa. 

Sisällöt: 

- kulttuuritietous, kulttuurien väliset erot, esim. viestintä, uskonnon vaikutus kulttuuriin 

- kohdemaan kieli matkailun näkökulmasta 

- kohdemaan tietous turistin näkökulmasta 

- opastuksen valmistelu yhteen matkan tutustumiskohteeseen 

- raportti matkan toteutuksesta 

Toteutus & oppimismenetelmät: 

- lähiopetus 

- ohjattu itsenäinen työskentely 

- kohdemaan tutustumiskohteen opastuksen valmistelu 

- opastuksen toteutus matkakohteessa 

- opiskelijan laatima raportti matkan toteutuksesta 

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 

TO01.3 Urheilun psykologia 

Kuvaus: Kurssilla pohditaan sitä kuinka ihmisen mieli vaikuttaa suoritukseen ja tutustutaan mentaalivalmen-

nukseen. Kurssi toteutetaan liikunnan ja psykologian yhteisenä kurssina.  
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Tavoitteet: opiskelijat tulevat tietoisiksi siitä, kuinka he voivat omalla mielen hallinnallaan vaikuttaa suorituk-

siinsa  

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 

2. TO02 Tutkiva työskentely teknologialla  

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. 

1. TO02.1 Ympäristö- ja yhteisötaide / 'luonto'- ja ympäristötaide  

Kuvaus: Kurssi toteutetaan ilmiöpohjaisena kokonaisuutena kuvataiteen muiden oppiaineiden kanssa. 

Tavoite: Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johon-

kin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samal-

la hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. 

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 

2. TO02.2 Matkailun perusteet (KMT2) 

Kuvaus: 

Kurssi toteutetaan yhteistyössä HAAGA-HELIAn kanssa. Kurssilla käydään läpi matkailumaantie-teen perus-

teita ja Ähtärin matkailun vetovoimatekijöitä sekä kohteita elämyksellisen matkailun näkökulmasta 

Tavoitteet:  

Opiskelijat tekevät käytännön harjoituksia matkakohteiden esittelystä Ähtärissä. Kurssilla käytetään osin eng-

lantia ja muita vieraita kieliä. Kurssilla tehdään video- tai jokin muu esittely paikallisesta matkailukohteesta. 

Arviointi: Suoritusmerkintä 

3. TO03 Osaaminen arjessa  

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa 

tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vah-

vistaa 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 sy-

ventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin 

tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen. 

Ähtärin lukiossa TO03 opintokokonaisuudessa tarjotaan seuraavia kursseja vaihtelevasti eri lukuvuosina. Kurs-

sien järjestys ja tarjonta määritellään tarkemmin lukion lukuvuosisuunnitelmissa.: 

1. TO03.1 Asiakaspalvelu (KMT1) 
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Kuvaus ja tavoite: tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen kuva  asiakaspalvelun merkityksestä niin asiak-

kaan, työntekijän kuin yrittäjänkin näkökulmasta matkailuyrityksen toiminnassa. Opiskelija saa perusvalmiuk-

sia toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja oppii hahmottamaan oman asenteensa, tehtävänsä ja persoo-

nansa merkityksen osana palveluyrityksen toimintaa. 

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena yhteistyössä Ähtärin lukion ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opetushen-

kilöstön kanssa. Käytännön tilanteissa yhteistyössä työelämän paikallisten yrittäjien kanssa. 

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 

2. TO03.2 Talousosaaminen (KMT3) 

Kuvaus: Talousosaamisen kurssilla opitaan talouselämän käsitteistöä ja opitaan laskemaan ja käyttä-mään työ-

kaluja, joita alalla käytetään. Kurssilla lasketaan verotukseen ja korkoon liittyviä sovelluk-sia. Lisäksi tutustu-

taan kannattavuuslaskentaan ja rahoitukseen suunnitteluun. Opintomatkan rahoi-tuksen suunnittelu on käytän-

nön harjoituksena. Kurssista suoritukseen kuuluu tentti, harjoitustyö ja opintomatkan budjetointiin osallistumi-

nen. 

Arviointi: numeroarviointi 

3.TO03.3 Palvelumuotoilu (KMT5 ) 

Kuvaus: Opiskelijat vievät käytäntöön Asiakaspalvelu – kurssin sisällöt. Siksi Asiakaspalvelu -kurssin käymi-

nen ennen Palvelumuotoilu kurssia on suotavaa.  

Tavoitteet: oppilas tunnistaa asiakaslähtöisen palvelutuotteen laatimisen käsitteet ja konseptit ja saa perusval-

miudet soveltaa oppimaansa käytännön palvelutuotteiden luomisessa. Tuote voi olla esim. tapahtuma, palveluti-

lanne tai konkreettinen tuote.  

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty 

4.24 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 opiskeli-

jan tavoitteellista työskentelyä, kehittyneitä taitoja ja syvällistä osaamista. Opiskelija tutkii ja ilmaisee kulttuu-

risesti moninaista todellisuutta eri oppiaineille ominaisin keinoin. Lukiodiplomi ilmentää opiskelijan ajattelun, 

tuottamisen, tulkinnan ja arvottamisen taitoja sekä omaehtoista harrastuneisuutta.  

Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, me-diassa, mu-

siikissa, tanssissa ja teatterissa. Lukiodiplomit tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden arvioida lukio-opintojen 

aikana karttunutta osaamistaan ja vahvuuksiaan jatko-opintojen näkökulmasta. Lukiodiplomit täydentävät luki-

on 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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Tavoitteet 

Kaikkia lukiodiplomeja yhdistävinä tavoitteina on, että opiskelija 

- asettaa lukiodiplomin suorittamiselle omat lähtökohdat ja tavoitteet 

- työskentelee tavoitteellisella otteella itsenäisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa 

- tutkii ja ilmaisee kulttuurista todellisuutta eri tiedonaloille ominaisilla tavoilla 

- soveltaa lukioaikana karttunutta osaamista ja omaehtoista harrastuneisuutta 

- valitsee tarkoituksenmukaisia opiskeluympäristöjä, työtapoja ja ilmaisun keinoja  

- arvioi asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta. 

Arviointi 

Lukiodiplomin arviointi perustuu opiskelijan tai opiskelijoiden ryhmänä itsenäisesti toteuttamaan lukioaikaisen 

erityisen osaamisen ja harrastuneisuuden näyttöön. Opiskelijan toteuttama lukiodiplo-mi arvioidaan kokonai-

suutena kurssin päätyttyä. Lukiodiplomin arvioinnissa annetaan palautetta lu-kiodiplomille asetettujen tavoit-

teiden saavuttamisesta. Lukiodiplomin arviointi on monipuolista ja luotettavaa, ja se vastaa opiskelijan aineessa 

tai aineryhmässä osoittamaa osaamisen tasoa. Lukiodip-lomin suorittamiseen sisältyy opiskelijan itsearviointia. 

1.Kotitalouden lukiodiplomi (LD01) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan kotitaloudessa. Kotitalouden lukiodiplomin tavoitteena on vuorovaikutteinen toi-minta, yhtei-

söllinen tiedon rakentaminen ja osaamisen jakaminen, tutkiva ja soveltava opiskelu sekä työskentelyn arviointi. 

Sisältö: 

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan teemaan, tehtäväideaan ja suunnittelu- ja toteutus-

prosessiin. Kotitalouden lukiodiplomi muodostuu lukiodiplomityöstä, esseestä ja portfoli-osta. 

2. Kuvataiteen lukiodiplomi (LD02) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja 

muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti 

erilaisia kuvia. 

Sisältö: 

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitse-

maansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu te-oksesta sekä työs-

kentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. 
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3.Käsityön lukiodiplomi (LD03) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan käsityössä. Käsityön lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija kehittää osaamistaan laaduk-

kaiden käsityötuotteiden omaehtoisessa suunnittelussa, valmistuksessa sekä osaamisen arvioinnissa. 

Sisältö: 

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, ideaan ja suunnittelu- ja val-

mistusprosessiin sekä niiden itsearviointiin. Käsityön lukiodiplomi muodostuu käsityötuotteesta tai käsityöte-

oksesta sekä sen suunnittelu- ja valmistusprosessia ja itsearviointia kuvaavasta portfoliosta. 

4. Liikunnan lukiodiplomi (LD04) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan liikunnassa. Liikunnan lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija pohtii monipuo-lisesti lii-

kunnan merkitystä elämässään samalla kehittäen fyysistä toimintakykyään, liikunnallista eri-tyisosaamistaan, 

harrastuneisuuttaan ja yhteistyökykyjään. 

Sisältö: 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat liikunnan osioiden lisäksi liikunnallisen tutkielman sekä portfolion tekeminen. 

Liikunnan lukiodiplomi muodostuu liikuntakykyisyyden, liikuntatietojen, erityisosaami-sen, harrastuneisuuden 

ja yhteistyötaitojen sekä portfolion muodossa tehtävän itsearvioinnin muo-dostamasta kokonaisuudesta. 

5.Median lukiodiplomi (LD05) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta mediaosaamisestaan ja harrastunei-

suudestaan. Median lukiodiplomin tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolisia media- ja vuorovaikutustai-

toja sekä median välineiden, ilmaisukeinojen ja mahdollisuuksien luovaa käyttöä. Lisäksi edellytetään infor-

maation kriittisen valinnan, tulkinnan, arvioinnin ja jäsentelyn taitoa, me-diasuhteen pohdintaa ja median toi-

mintaympäristön hahmottamista. 

Sisältö: 

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan valitsemaan tehtävään, näkökulmaan ja toteutusta-paan. Medi-

an lukiodiplomi on portfolion ja mediaesityksen muodostama kokonaisuus. 

6. Musiikin lukiodiplomi (LD06 ) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamises-taan ja erityi-

sestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan 
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valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukio-

aikaisista musiikkiopinnoistaan ja  toiminnastaan. Musiikin lukiodiplo-min voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän 

jäsenenä. 

Sisältö: 

Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musii-

kin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen oma-elämäkerta, musiikkipro-

jekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto. 

7. Tanssin lukiodiplomi ( LD07) 

Kuvaus: 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan tanssissa. Tanssin lukiodiplomin suorittamisen tavoitteena on tukea ja kuvata opis-kelijan pit-

käaikaista tanssin opiskelua lukion aikana. 

Sisältö: 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan valitsema tanssillinen tehtävä, sen valmistelu ja kirjallinen työ. 

Tanssillisen tehtävän opiskelija voi suorittaa joko esiintymällä tanssijana tai tekemällä koreogra-fian. Tehtävä 

voi olla soolo- tai ryhmäteos. Tanssin lukiodiplomi on tanssillisen tehtävän ja tutkiel-man muodostama koko-

naisuus. 

8.Teatterin lukiodiplomi (LD08 ) 

Kuvaus:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harras-

tuneisuudestaan teatterissa. Teatterin lukiodiplomin tavoitteena on vahvistaa draamallisia ja teatteri-ilmaisullisia 

taitoja sekä kartuttaa vuorovaikutuksen ja itsearvioinnin taitoja. 

Sisältö: 

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat opiskelijan itse määrittelemä työn aihe joltakin teatterin alalta, siihen liittyvä 

esitys ja työskentely- ja arviointiprosessi. Teatterin lukiodiplomi on esityksen ja portfolion muodostama koko-

naisuus. 

4.25 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. Taitei-

den väliset kurssit tarjoavat mahdollisuuksia laaja-alaisille ja teemallisille kokonaisuuksille perustuvalle taide-

oppimiselle. Opinnot vahvistavat kulttuurisen tiedon ymmärtämistä ja arvottamista omassa elämässä. Kursseilla 

tuotetaan ja tulkitaan kulttuuria eri taiteenaloille ominaisilla tutkimisen tavoilla. Opintojen tehtävänä on vahvis-

taa opiskelijoiden toimijuutta ja osallisuutta omassa elinympäristössä, yhteiskunnassa ja globaalissa maailmas-
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sa. 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. 

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 opiskeluympä-

ristöjä käyttämällä 

- työskentelee tavoitteellisesti ja yhteistoiminnallisesti ryhmän jäsenenä 

- kehittää taitoaan ilmaista itseään kokemuksellisuutta, moniaistisuutta ja toiminnallisuutta hyödyn-tämällä. 

Arviointi  

Opiskelijoille annetaan kurssilla kannustavaa, monipuolista ja ohjaavaa palautetta. Taiteiden välisen kurssin ar-

viointi edistää opiskelulle asetettujen tavoitteiden toteutumista kaikissa oppimisprosessin vaiheissa. Arvioinnin 

kokonaisuuteen kuuluu myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Arviointi koh-distuu tavoitteellisuuteen, suunni-

telmallisuuteen ja tiedon tuottamiseen sekä taitojen soveltamiseen. Kurssien arvioinnissa otetaan huomioon 

osaamisen kehittyminen, työtapojen ja opiskeluympäristöjen käyttö, työskentelyprosessien eteneminen sekä 

toteutetut teokset, produktiot ja esitykset. Opiskeli-joille annetaan palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyö-

taidoista sekä työvälineiden, materiaalien ja teknologioiden käytöstä. 

1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti ( TA01)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan ryhmässä tai itsenäisesti musiikil-

lisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää aiemmin hankkimiaan tietoja ja taitoja. On myös mahdollista tehdä pro-

jektiluontoista yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kanssa ja esimerkiksi workshoppien avulla hankittujen musi-

sointiaitojen hyväksikäyttö on mahdollista. Kyseessä voi olla pienimuotoinen konsertti, ohjelmaa koulun juh-

liin, äänite tai jokin näyttämöteos. Musikaalin, kabareen tai muun vastaavan musiikkinäytelmän harjoittamises-

sa ryhmän jäsenet jaetaan bändiin ja laulajiin. Näyttämöteos tehdään  yhteistyössä äidinkielen ja kuvataiteen 

kanssa.  

Arviointi: suoritusmerkintä   

2. Nykytaiteen keinoin (TA02) 
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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 tuotta-

misen tapoja. Opiskelijat syventyvät erilaisiin käsityksiin taiteen tehtävästä. Kurssilla tarkastellaan kuvataiteen 

ja muun visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia ja yh-teiskunnallisia merkityksiä. Taidetta käytetään osallistu-

misen ja vaikuttamisen muotona. Tutkittavat ilmiöt sekä käytettävät välineet, teknologiat ja ilmaisun keinot va-

litaan yhdessä opiskelijoiden kans-sa. Kurssilla on mahdollisuus toteuttaa monitaiteellisia teoksia, produktioita 

ja esityksiä erilaisiin ympäristöihin. 

3.Taidetta kaikilla aisteilla  (TA03) 

Kurssilla tutustutaan teatterityöskentelyyn, mm. näyttelemiseen, puvustamiseen, lavastamiseen, mu-siikin te-

kemiseen sekä valo- ja äänitekniikkaan.  

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, yh-

teiskunnassa ja maailmassa. Opiskelijoille merkityksellisiä teemoja ja aihepiirejä tutkitaan eri taiteenalojen kei-

noin ja niitä yhdistellen. Kurssi toteutetaan vähintään kahden taiteen-alan välisenä kokonaisuutena. 

4.26 Muualla suoritettavat kurssit 

Ähtärin lukio hyväksyy harkinnan varaisesti muualla suoritettuja n. 38 oppitunnin pituisia kursseja opiskelijan 

hakemuksesta. Hakemukset on osoitettava rehtorille ja hakemuslomakkeen saa pedanetistä Ähtärin lukion si-

vuilta. Esimerkkejä muualla suoritetuista hyväksyttävistä kursseista ovat seurakunnan isoskoulutus, kerhonoh-

jaaja -koulutukset yhdistettynä vähintään vuoden mittaiseen kerhon pitämiseen, muualla suoritetut riittävän laa-

jat kieliopinnot ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen esim. jäsenyys nuorisovaltuustossa.  
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5. OPISKELIJAN OPPIMISEN ARVIOINTI  

5.1 Arvioinnin tavoitteet 

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edelly-

tyksiä 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 kannuste-

taan 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 tavoittei-

den 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 jat-

ko-opintojen järjestäjien, työelämän ja muiden vastaavien tahojen tarpeita varten. Opiskelijan oppimisen arvi-

ointi auttaa myös opettajaa ja kouluyhteisöä opetuksen vaikuttavuuden arvioinnissa. Arvosanan antaminen on 

yksi arvioinnin muoto. 

5.2 Kurssisuorituksen arviointi  

Opiskelijan oppimista arvioidaan kurssin aikana. Arvioinnilla edistetään opiskelijan oppimista ja annetaan pa-

lautetta opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. 

Opiskelijan kurssisuorituksesta annetaan arvosana kurssin päätyttyä. Annettavan arvosanan tulee perustua mo-

nipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurssin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi käytetään 

opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja 

opiskelijan välisiä keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin kohteina ovat opiskeli-

jan tiedot ja taidot. Arviointi ei kohdistu opiskelijoiden arvoihin, asenteisiin tai henkilökohtaisiin ominaisuuk-

siin. Arvioinnin menetelmistä ja käytänteistä päätetään tarkemmin opetussuunnitelmassa. 

"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, maahanmuutta-

jien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon arvi-

oinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaami-

sensa. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa. 
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5.2.1 Numeroarvosanat ja suoritusmerkinnät 

"Edellä 1 momentissa tarkoitettu arvostelu annetaan numeroin tai muulla opetussuunnitelmassa määrätyllä 

tavalla. Numeroarvostelussa käytetään asteikkoa 4–10. Arvosana 5 osoittaa välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttä-

viä, 8 hyviä, 9 kiitettäviä ja 10 erinomaisia tietoja ja taitoja. Hylätty suoritus merkitään arvosanalla 4…" (Lu-

kioasetus 810/1998, 6 § 2 mom.) 

Pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien arvosana 

annetaan numeroin lukuun ottamatta opinto-ohjauksen kursseja ja teemaopintojen kursseja, joista annetaan suo-

ritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Valtakunnalliset soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä (S 

= suoritettu, H = hylätty). Paikallisesta syventävästä tai soveltavasta kurssista voidaan antaa arvosanaksi ope-

tussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Pai-

kallisten syventävien ja soveltavien kurssien arvioinnista päätetään opetussuunnitelmassa. 

Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja 

täsmentää arvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintätavasta ja suorituksen täydentämiskäytännöistä 

voidaan päättää opetussuunnitelmassa. 

5.2.2 Itsenäisesti suoritettu kurssi 

"Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti." (Lukioasetus 810/1998, 4 § 1 mom.) 

"Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta." (Lukioasetus 

810/1998, 4 § 2 mom.) 

Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Kurssin itsenäistä opiskelua suositellaan 

ainoastaan silloin, kun opiskelija haluaa nopeuttaa opintojaan, kurssi soveltuu itsenäisesti suoritettavaksi ja 

kurssia ei ole mahdollista suorittaa muulla tavoin. Kurssin itsenäinen suorittaminen vaatii aina kyseisen aineen 

opettajan suostumuksen. 

Itsenäiseen suoritukseen sisältyy kurssikokeen lisäksi muitakin tehtäviä, joita voivat olla projektityö, essee, kir-

jallisuustiivistelmä, haastattelu, portfolio, tutkielma, yms. Kurssin tehtävistä ja suoritusaika-taulusta sovitaan 

yhdessä opettajan kanssa, mikä on tärkeää riittävän laaja-alaisen arvioinnin kannalta. Jollei opiskelija noudata 

sovittua aikataulua, itsenäinen suoritus keskeytyy. 

5.2.3 Suullisen kielitaidon kurssien arviointiin 

Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 8, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6 ja äidinkie-

lenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 8 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän syventävän kurssin 8 ja B1-

oppimäärän syventävän kurssin 6 suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kieli-

taidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kursseista annetaan numeroarvosana 

käyttäen asteikkoa 4–10. Myös kurssiin kuuluvasta suullisen kielitaidon kokeesta annetaan numeroarvosana 

käyttäen asteikkoa 4–10. 

”Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. Suul-

lista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa opetushallitus. Suullisen kielitaidon 
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kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.” (Lukiolaki 629/1998, 17 § 3 mom., muutettu lailla 

1116/2008) 

”Lukiolain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan opis-

kelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Koe arvioidaan numeroin käyttäen 2 momentissa tarkoi-

tettua asteikkoa. Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä muihin 

kurssin aikaisiin näyttöihin.” (Lukioasetus 810/1998, 6 § 4 mom., muutettu valtioneuvoston asetuksella 

1117/2008) 

Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan asianomai-

selle kielelle ja oppimäärälle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita vasten. Kurssin arvioinnin 

edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut näytöt ja suorittanut kurssiin 

kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen. 

5.2.4 Opinnoissa edistyminen 

"Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä on annettava riittävän usein tietoa opiskelijalle ja hänen 

huoltajalleen. Tietojen antamisesta määrätään tarkemmin opetussuunnitelmassa." (Lukio-asetus 810/1998, 6 § 

1 mom.) 

Alkajien huoltajille pidettävässä informaatiotilaisuudessa kerrotaan tarkemmin, siitä miten huoltajat saavat tie-

toa nuorensa opintojen edistymisestä. Vanhemmat voivat seurata alle 18 -vuotiaan huollettavansa opintosuori-

tuksia sähköisesti Ähtärin lukion Wilma – sivujen kautta. Opiskelija voi olla kurssilta poissa enintään 5 oppi-

tuntia. Poikkeuksina ovat pidempiaikainen todisteellinen sairaus, etukäteen anottu ja hyväksytty lomamatka, 

edustustehtävät ja välttämättömät autokoulutunnit. Tällöin opiskelijan on suoritettava opettajan hänelle antamat 

lisätehtävät eikä hänellä saa olla muita aiheettomia poissaoloja. Kolme aiheetonta myöhästymistä katsotaan yh-

den tunnin aiheettomaksi poissa-oloksi. 

"Opetussuunnitelmassa määrätään oppiaineittain tai aineryhmittäin kursseista, joiden suorittaminen hyväksy-

tysti on edellytyksenä asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Opiskelijalle, joka ei ole 

suorittanut edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, tulee varata mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset 

tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen." (Lukioasetus 810/1998, 7 § 1 mom.) 

Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan. Jos opiskelijalla on oppiaineesta kaksi perättäistä hylättyä kurssia, 

tulee hänelle ko. aineessa etenemiseste. Tällöin opintojen jatkamisen edellytyksenä on jommankumman kurssin 

hyväksytty suorittaminen.  

Opiskelijalle on mahdollisuus korottaa hylättyä kurssiarvosanaa ns. uusintakoepäivänä, jollainen on jokaisen 

jakson jälkeen. 

Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran sen lukukauden korotuskokeessa, jolloin ko. Kurssi on 

suoritettu. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee tällöin kyseisistä suorituksista parempi.   

5.2.5 Osaamisen tunnustaminen ja opintojen hyväksilukeminen 
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”Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja keskeisiä sisältöjä vastaavat aikaisemmin 

suorittamansa opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella 

voidaan opiskelijalle lukea hyväksi ja korvata lukion oppimäärään kuuluvia pakollisia, syventäviä tai sovelta-

via opintoja. Opiskelijan osaamisen tunnustamisessa noudatetaan, mitä 17 ja 17 a §:ssä säädetään opiskelijan 

arvioinnista ja siitä päättämisestä. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava koulutuksen järjestäjän päättämällä 

tavalla.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 1 mom., muutettu lailla 1116/2008) 

”Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen tai hyväk-

siluettavaa osaamista koskevan opintokokonaisuuden alkamista.” (Lukiolaki 629/1998, 23 § 2 mom., muutettu 

lailla 1116/2008) 

Ähtärin lukiossa muualla suoritetut opinnot voidaan hyväksyä kurssisuorituksiksi kyseisen aineen opettajan ja 

rehtorin luvalla. 

Sen lisäksi, mitä lukiolaissa (629/1998, 23 §, muutettu lailla 1116/2008) säädetään, tulee opintojen hyväksilu-

kemisella ja muutoin hankitun osaamisen tunnustamisella välttää opintojen päällekkäisyyttä ja lyhentää opiske-

luaikaa. Opiskelijan tulee esittää selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Lukio voi pyytää opiskelijaa täyden-

tämään näyttöä suhteessa lukiokoulutuksen tavoitteisiin. Myös opintojen laajuuteen kiinnitetään huomiota.  

Muualla suoritettuja opintoja tai muutoin hankittua osaamista voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakolli-

siksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli opinnot tai muutoin hankittu osaaminen luetaan hyväksi 

opetussuunnitelman perusteiden mukaan numerolla arvioitavaan kurssiin, tulee kurssista antaa numeroarvosana. 

Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. Muutoin hankitun osaamisen arvioin-

nissa menetellään kuten opetussuunnitelman perusteissa ja opetussuunnitelmassa kurssien ja oppimäärän arvi-

oinnista määrätään. 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen antamaan ar-

viointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen arvosana muutetaan lu-

kion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti: 

 asteikko 1–5  lukioasteikko  asteikko 1–3 

 1 (tyydyttävä)  5 (välttävä)  1 

 2 (tyydyttävä)  6 (kohtalainen)  1 

 3 (hyvä)  7 (tyydyttävä)  2 

 4 (hyvä)  8 (hyvä)  2 

 5 (kiitettävä)  9 (kiitettävä), 10 (erinomainen)  3 

Tapauksissa, joissa lukio ei voi päätellä, kumpaa lukion arvosanaa toisessa oppilaitoksessa suoritettu kurssi vas-

taa, ylempää vai alempaa, on vastaavuus määriteltävä opiskelijan eduksi. 

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukemisessa ja osaamisen tunnustamisessa noudatetaan samoja peri-

aatteita kuin kotimaassa suoritettujen opintojen osalta. 
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Lukiolain 34 §:n mukaan muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista koskevaan päätökseen saa vaatia 

oikaisua aluehallintovirastolta siten kuin hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kulues-

sa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. (Lukiolaki 629/1998, 34 § ja 34 b §, muutettu lailla 

958/2015.) 

Lukiolain 34 §:ssä tarkoitettuun oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 

hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Valitus tulee 

tehdä 14 päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu opiskelijalle tiedoksi. (Lukiolaki 629/1998, 34 a § 2 mom. 

ja 34 b §, muutettu lailla 958/2015.) 

Opiskelijalla voi olla päättötodistuksessaan oppiaineesta vain yhden laajuinen oppimäärä. Opiskelijan siirtyessä 

oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän oppimäärän opinnot luetaan hyväksi 

lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä 

vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurs-

sien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voi-

vat olla lyhyen oppimäärän syventäviä tai soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos 

opiskelija pyytää, tulee hänelle järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä 

kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä olevien periaatteiden mukaisesti. 

Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen. 

Jos opiskelijan äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen oppimääränä on suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus, 

häntä arvioidaan tämän oppimäärän mukaan huolimatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi/ruotsi toi-

sena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän mukaista opetusta vai ei tai onko lukio voinut tarjota vain osan suo-

mi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärän kursseista. Suomen/ruotsin kieli ja kirjallisuus oppimäärän 

mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppi-

määrän kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus kurssin arvosanak-

si. Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kurssit korvaavat suomen/ruotsin kielen ja kirjallisuuden oppi-

määrän kurssit siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Opiskelijalla voi olla 

todistuksessaan arvosana vain joko suomen/ruotsin äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärästä tai suomi/ruotsi 

toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärästä, mutta ei molemmista. 

5.3. Oppiaineen oppimäärän arviointi  

"Kunkin oppiaineen tai aineryhmän arvioinnista päättää opiskelijan opettaja tai, jos opettajia on useita, opetta-

jat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä." (Lukiolaki 629/1998, 17 a §, 

muutettu lailla 1116/2008) 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskelemista 

oppiaineen kursseista. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seu-

ranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla eri-

laajuiset oppimäärät. 

Eri oppiaineiden pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit on kuvattu lukion opetussuunnitelman perus-

teissa. Matematiikan yhteinen kurssi luetaan opiskelijan suorittamaan matematiikan oppimäärään mukaan. 
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Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit eivät muodosta oppimäärää, vaan ne ovat erillisiä kursseja. 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja ei voi jälkikäteen poistaa lukuun ot-

tamatta hylättyjä teemaopintokursseja. 

Paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien kurssien mahdollisesta kuu-

lumisesta jonkin oppiaineen oppimäärään määrätään opetussuunnitelmassa. Paikallisista syventävistä, valta-

kunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista luetaan oppiaineen oppimäärään vain opiskeli-

jan hyväksytysti suorittamat kurssit. 

Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti: 

Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja 

valtakunnallisia syventäviä kursseja,  joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 

1–2 kurssia      0 

3–5 kurssia      1 

6–8 kurssia      2 

9 kurssia tai enemmän    3 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventä-

vien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvosanana. 

"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvo-

sanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen." (Lukioasetus 

810/1998, 8 § 3 mom.) 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja parempaa oppiaineen hallintaa kuin 

kurssien arvosanoista määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, tulee arvosanaa korottaa. 

Oppiaineen oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi 

• paikallisten syventävien, valtakunnallisten soveltavien ja paikallisten soveltavien kurssien pohjalta an-

netulla lisänäytöllä 

• mikäli opiskelijan arvioinnista päättävät harkitsevat, että opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen 

päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat. 

Päättötodistuksessa numeroin arvioitavat oppiaineet  

Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukioasetuksen mukainen nu-

meroarvosana. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija 

pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan 

suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorit-

tama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. 
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Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan siten kuin opetussuunni-

telmassa määrätään. 

5.4 Lukion oppimäärän suoritus  

"Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan kes-

kimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan edellä mai-

nittuja lyhyempiä tai pitempiä. Lähiopetuksessa opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähintään 45 minuuttia." 

(Lukioasetus 810/1998, 1 § 1 mom., muutettu valtioneuvoston asetuksella 52/2014) 

Opiskelija opiskelee oman opiskelusuunnitelmansa mukaan pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja lukion 

oppimäärän suorittamiseksi. Opiskelijan tulee suorittaa pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja vähin-

tään siinä laajuudessa, kuin määrätään lukion tuntijakoa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa (Valtioneuvos-

ton asetus 942/2014). 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksy-

tysti ja valtakunnallisten syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurs-

sia täyttyy. Valtakunnallisina syventävinä kursseina tarjottavista teemaopintojen kursseista, paikallisista syven-

tävistä, valtakunnallisista soveltavista ja paikallisista soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion op-

pimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 

Jos opiskelija vapautetaan lukiolain 13 §:n mukaan jonkin oppiaineen opiskelusta, hänen tulee valita sen tilalle 

muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy. 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu 

”Edellä 17 §:ssä tarkoitettuun opiskelijan arviointia koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kah-

den kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opetta-

jat yhdessä.” (Lukiolaki 629/1998, 34 d § 1 mom., muutettu lailla 958/2015) 

”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, 

aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään. Otet-

tuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen aluehallintovirasto voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen, 

hylätä oikaisuvaatimuksen tai palauttaa asian rehtorille uudelleen käsiteltäväksi.” (Lukiolaki 629/1998, 34 d 2 

mom., muutettu lailla 958/2015) 

Aluehallintoviraston päätökseen, jolla on ratkaistu 34 d §:ssä tarkoitettua asiaa koskeva oikaisuvaatimus, ei saa 

hakea muutosta valittamalla (lukiolaki 629/1998, 34 e § 2 mom., muutettu lailla 958/2015). 

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee tiedottaa opiskelijoille arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta. 

5.5 Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  
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”Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän suo-

rittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista opinnoista. Yh-

den tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän suorittamisesta.”  

(Lukioasetus 810/1998, 8 § 1 mom., muutettu valtioneuvoston asetuksella 52/2014) 

”Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen sovelle-

taan mitä 6 §:ssä säädetään. Todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättötodistuksen 

liitteenä.”  

(Lukioasetus 810/1998, 8 § 2 mom., muutettu valtioneuvoston asetuksella 52/2014) 

Lukiossa käytetään seuraavia todistuksia: 

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Lukio-

asetuksessa säädetty todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan päättötodistuksen liittee-

nä. 

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun opiskelija on suorittanut yhden tai useamman lukion op-

piaineen oppimäärän. 

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen lukion koko 

oppimäärän suorittamista. 

Lukion todistusten tulee sisältää seuraavat tiedot: 

• todistuksen nimi 

• koulutuksen järjestäjän nimi 

• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 

• oppilaitoksen nimi 

• opiskelijan nimi ja henkilötunnus 

• suoritetut opinnot 

• paikkakunta, todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus 

• arvosana-asteikko 

• selvitys kielten oppimääristä 

o S2/R2 = äidinkieli ja kirjallisuus oppiaineen suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimää-

rä 

o A = perusopetuksen vuosiluokilla 1–6 alkaneen A-kielen oppimäärä 

o B1 = perusopetuksessa alkaneen B1-kielen oppimäärä 

o B2 = perusopetuksessa alkaneen valinnaisen B2-kielen oppimäärä 
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o B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen B3-kielen oppimäärä 

o ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/suomi) 

• merkintä, että todistus on Opetushallituksen päättämien lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 

mukainen. 

Uskonnon ja elämäkatsomustiedon arvosana merkitään todistuksissa ”uskonto/elämänkatsomustieto” erittele-

mättä, mihin opetukseen opiskelija on osallistunut. 

Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus merkitään todistuksessa äidinkieli ja kirjallisuus kohtaan. 

Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat oppi-

aineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin (esimerkik-

si: kiitettävä 9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu). 

Teemaopinnoista merkitään hyväksytysti suoritetut kurssit käyttäen kurssien nimiä ja niistä saatua suoritusmer-

kintää (suoritettu). 

Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän kohtaan 

merkitään päättötodistuksen liitteenä annettavat ja sitä täydentävät todistukset lukio-opintoihin liittyvistä näy-

töistä, kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muista lukion oppi-

määrään kuuluneista opinnoista, jotka eivät sisälly oppiaineiden oppimääriin. 

Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muulla kuin koulun varsinaisella 

opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin. 

Lukion erotodistukseen merkitään oppiaineet ja niissä suoritetut kurssit sekä muut opiskelijan suorittamat lukio-

opinnot. Todistukseen merkitään kunkin kurssin numeroarvosana tai merkintä kurssin suorittamisesta (S = suo-

ritettu, H = hylätty). 

Lukiossa pidetään opiskelijan opinnoista rekisteriä, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden arvosanat. 

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen keskiarvona 

eikä muullakaan tavalla. 

Todistukseen merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä. Kokonaiskurssimäärään ei lasketa valta-

kunnallisina syventävinä kursseina suoritettuja hylättyjä teemaopintokursseja, hylättyjä paikallisia syventäviä, 

hylättyjä valtakunnallisia soveltavia eikä hylättyjä paikallisia soveltavia kursseja. 

Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta. 

Todistus suullisen kielitaidon kokeesta ja lukiodiplomitodistus annetaan lukion päättötodistuksen liitteinä. 

Todistus suullisen kielitaidon kokeesta  

Lukioasetuksella säädetyn suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annettavaan todistukseen merkitään seu-

raavat tiedot: 

• todistuksen nimi 



183 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• koulutuksen järjestäjän nimi 

• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 

• oppilaitoksen nimi 

• opiskelijan nimi ja henkilötunnus 

• kokeessa suoritettu kieli ja sen oppimäärä ja kokeesta saatu arvosana 

• paikkakunta, todistuksen antamispäivämäärä (lukion päättötodistuksen päivämäärä) ja rehtorin allekir-

joitus 

• arvosana-asteikko. 

Lukiodiplomitodistus 

Lukiodiplomitodistus on lukion päättötodistuksen liite, ja se merkitään lisätietoja kohtaan. Lukiodiplomitodis-

tukseen merkitään seuraavat tiedot: 

• todistuksen nimi 

• koulutuksen järjestäjän nimi 

• opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lukiokoulutuksen järjestämisluvan päivämäärä 

• oppilaitoksen nimi 

• opiskelijan nimi ja henkilötunnus 

• oppiaine tai vastaava, jonka lukiodiplomitodistuksesta on kyse 

• arvosana 

• lukiodiplomiaineessa suoritettujen kurssien määrä mukaan lukien lukiodiplomi-kurssi 

• paikkakunta, todistuksen päivämäärä (sama kuin lukion päättötodistuksen päivämäärä) ja rehtorin alle-

kirjoitus 

• arviointiasteikko 
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LIITTEET 
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LIITE1. KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 
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LIITE 2. VALTIONEUVOSTON ASETUS LUKIOLAISSA TARKOITETUN KOULUTUKSEN 

YLEISISTÄ VALTAKUNNALLISISTA TAVOITTEISTA JA TUNTIJAOSTA (942/2014)  

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014  

Valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta  

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään lukiolain (629/1998) 10 §:n 1 momentin nojalla: 

1 luku 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään lukiolaissa (629/1998) tarkoitetun lukiokoulutuksen sekä lukiokoulutukseen val-

mistavan koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista samoin kuin opetukseen käytettävän ajan jakami-

sesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen sekä opinto-ohjaukseen (tuntijako). 

2 luku 

2 § 

Kasvu sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi 

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijan tasapainoista henkistä, fyysistä ja sosiaalista kasvua sekä 

edistää elämän, ihmisoikeuksien, kestävän kehityksen, ympäristön ja kulttuurien monimuotoisuuden kunnioit-

tamista. Koulutus tukee kaikessa oppilaitoksen toiminnassa aktiivisesti tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. 

Koulutus ohjaa opiskelijaa toimimaan demokraattisesti, vastuullisena ja aktiivisena osana paikallista, kansallis-

ta, eurooppalaista ja globaalia yhteisöä. 

3 § 

Tiedot ja taidot 

Koulutus kehittää laaja-alaisesti opiskelijan valmiuksia omaksua, yhdistää ja käyttää tieto-jaan ja taitojaan sekä 

soveltaa oppimaansa monipuolisesti myös oppiainerajat ylittävästi. Koulutus vahvistaa ja syventää opiskelijan 

yleissivistystä muuttuvassa toimintaympäristössä ja antaa tietoja ja taitoja asetuksen tuntijakojen osoittamissa 

opinnoissa. 

Koulutus kehittää opiskelijan jatko-opinto-, työelämä- yrittäjyys- ja yhteiskuntavalmiuksia. 

Koulutus vahvistaa perustaa opiskelijan fyysiselle, henkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja antaa valmiuksia 

ja halua niiden ylläpitämiselle elämän eri vaiheissa. Koulutus tukee opiskelijan eettisen pohdinnan kehittymistä. 

Koulutus vahvistaa kokonaisuuksien hallintaa, oppimisen taitoja, tieteellistä ja siihen sisältyvää kriittistä ajatte-

lua, luovuutta, työskentelyn taitoja, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiedon hankinta- ja hallintataitoja, tieto-

teknisiä käyttö- ja soveltamistaitoja sekä taitoa ilmaista itseänsä kirjallisesti ja suullisesti molemmilla kotimai-

silla ja muilla kielillä sekä tai-teen keinoin. 
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4 § 

Elinikäinen oppiminen ja ohjaus 

Koulutuksen tulee ohjata, innostaa ja luoda edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen sekä parantaa opiskelijan tule-

vaisuuden hallinta- ja valintataitoja sekä valmiuksia ura- ja elämänsuunnitteluun. 

Koulutus kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida ja uudistaa osaamistaan sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja 

kehittämistarpeensa. 

Opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-

opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään urasuunnitelman lukio-opintojen aikana. 

5 § 

Opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri 

Lukio-opinnoissa tulee hyödyntää monipuolisesti opiskeluympäristöjä, jotka lisäävät työelämän, jatko-

opintojen sekä tieto- ja viestintäteknologian tuntemusta. Opiskeluympäristöjen tulee tukea opiskelijan opiske-

lumotivaatiota ja auttaa häntä löytämään omat vahvuutensa. Niiden tulee olla opiskelijan kokemuspiiriä monia-

laisesti rikastuttavia sekä pedagogisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisia. 

Lukion toimintakulttuurin tulee tukea opiskelijan omaa aktiivisuutta ja yhteisöllistä toimin-taa, ja sen tulee edis-

tää kaikkien opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua opiskeluympäristön ja toimintakulttuurin kehittämiseen. 

Opinnoissa tulee tavoitella myönteistä asennetta oppimiseen. 

6 § 

Aikuisopiskelijoille annettavan lukiokoulutuksen erityiset tavoitteet 

Aikuisopiskelijoiden lukiokoulutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden aiemmin hankkimat tiedot, taidot ja 

osaaminen. Koulutuksen järjestämisessä otetaan huomioon aikuis-opiskelun erityispiirteet. 

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saa sellaisia opiskelu-, viestintä- ja kielellisiä taitoja sekä tietoteknisiä tie-

toja ja taitoja, joita tarvitaan sekä jatko-opintoihin että työllistymiseen ja työelämässä menestymiseen. Opetuk-

sen tulee antaa valmiuksia elinikäiseen oppimiseen sekä tukea opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 

Tutkintotavoitteisen koulutuksen ohella opetuksessa voidaan ottaa huomioon yhtä tai useampaa lukion oppi-

määrään kuuluvaa oppiainetta suorittavat opiskelijat sekä muut erityisryhmät. 

7 § 

Valmistavan koulutuksen erityiset tavoitteet 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tavoitteena on 

parantaa opiskelijan valmiuksia oppilaitoksen opetuskielessä sekä parantaa opiskelijan opiskelutaitoja. Lisäksi 

tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia aktiivisena kansalaisena suomalaisessa yhteiskunnassa. 

Koulutuksen tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan tukea ja edistää opiskelijoiden oman äidinkielen 

hallintaa. 
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3 luku 

Lukio-opetuksen tuntijako 

8 § 

Nuorille annettavien opintojen rakenne 

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. 

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita opiskelijalle 

tulee tarjota valittaviksi. Niillä on valtakunnallisesti yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Teemaopinnot 

eheyttävät opetusta, vahvistavat opiskelijoiden yksittäistä oppiainetta laajempien kokonaisuuksien hallintaa ja 

lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä. Syventävinä teemaopintokursseina tarjotaan 3 §:ssä tarkoitettuja ajat-

telun taitoja kehittävä kurssi sekä tieto- ja viestintäteknologian tietoja ja taitoja kehittävä ilmiöpohjainen kurssi. 

Lisäksi tarjotaan käytännön työssä suoritettava vapaaehtoistoiminta-, työelämä- liikennekasvatus- tai kansain-

välisen toiminnankurssi, joka tulee voida lukiolain 23 §:n mukaisesti osittain tai kokonaan hyväksi lukea muu-

toin hankitulla osaamisella. 

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia 

opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. 

Soveltaviin kursseihin voivat kuulua eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat lukiodiplomit, joihin Opetushalli-

tus laatii valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet. Soveltavina kursseina voidaan järjestää myös opiskeli-

joiden tarpeiden mukaisia tukikursseja. Soveltavat kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia. Opiskelijalle tulee an-

taa mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa soveltaviksi kursseiksi myös edellä tarkoitettuja muun koulutuksen 

järjestäjän järjestämiä opintoja ja saada muu-toin hankittu osaaminen arvioiduksi tai tunnustetuksi. 

Lisäksi on koulutuksen järjestäjän taideopintokursseja, joihin Opetushallitus laatii valtakunnalliset opetussuun-

nitelman perusteet. Näiden kurssien tarjoaminen on koulutuksen järjestäjälle vapaaehtoista. 

9 § 

Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako 

Oppiaine Pakolliset kurssit Syv. opintoina tarj. valt. kurssien määrä 

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 

A-kieli 6 2 

B-kieli 5 2 

Muut kielet  8+8 

Matematiikka   

Yhteinen opintokokonaisuus 1  

lyhyt 5 2 

pitkä 9 3 
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Ympäristö ja luonnontieteet 

Biologia 2 3 

Maantiede 1 3 

Fysiikka 1 6 

Kemia 1 4 

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet 

Filosofia 2 2 

Psykologia 1 4 

Historia 3 3 

Yhteiskuntaoppi 3 1 

Uskon-to/elämänkatsomustieto 2 4 

Terveystieto 1 2 

Taito- ja taideaineet 5  

Liikunta 2 3 

Musiikki 1—2 2 

Kuvataide 1—2 2 

Opinto-ohjaus 2  

Teemaopinnot  3 

Pakolliset kurssit 47—51  

Syventävät kurssit vähintään 10  

Kurssit yhteensä vähintään 75  

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä sy-

ventäviä ja soveltavia kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle annetaan muuta ohjausta. 

Saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle voidaan opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta 

suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. 

Jos saamenkieliselle, romanikieliselle tai vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan hänen omaa äidinkieltään, 

opiskelijan äidinkielen ja kirjallisuuden ja muiden kielten pakollisten kurssien yhteismäärät sekä opiskelijalle 

pakollisten kurssien kokonaismäärä voivat olla 1 momentissa säädettyä pienemmät. Tässä tapauksessa toista 

kotimaista kieltä opiskellaan valinnaisena aineena. 
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Jos vieraskieliselle opiskelijalle opetetaan suomen tai ruotsin kieltä suomi/ruotsi toisena kielenä -oppimäärän 

mukaan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä toisen kotimaisen kielen tunnit saadaan jakaa mainittujen aineiden 

opetukseen siten kuin koulutuksen järjestäjä päättää. 

Opiskelija voi opiskella useampaa kuin yhtä A-kieltä. Toisen kotimaisen kielen oppimäärä opiskellaan joko pe-

rusasteella alkavan B1-oppimäärän tai perusasteen vuosiluokilla 1—6 alkavan A-oppimäärän mukaisesti. Jos 

toista kotimaista kieltä opiskellaan A-oppimäärän mukaisesti, on pakollisten kurssien määrä kuusi. Opiskelijal-

le, joka on vapautettu lukio-lain 13 §:n perusteella toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen 

kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan B-oppimäärän mukaisesti. 

Koulutuksen järjestäjän tulee tarjota muita kieliä opiskelijalle valinnaisina opintoina vähintään kahdessa kieles-

sä. 

Opiskelijan tulee jakaa pakollisten liikunnan kurssien opiskelu useammalle lukuvuodelle. 

10 § 

Aikuisille annettavan koulutuksen tuntijako 

Oppiaine tai aineryhmä Pakolliset kurssit Syventävät valtakunnalliset kurssit 

Kieli- ja kommunikaatio-opinnot 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 1 

A-kieli 6 2 

B-kieli 5 2 

Muut kielet  6 

Matematiikka   

Yhteinen opintokokonaisuus 1 

pitkä oppimäärä 9 3 

lyhyt 5 2 

Luonnontieteelliset opinnot 5 5 

fysiikka 1—2  

kemia 1—2  

biologia 1—2  

maantiede 1—2  

Humanistisyhteiskunnalliset ja katsomukselliset opinnot 

 6 7 

uskonto/elämänkatsomustieto 1  
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historia 2  

yhteiskuntaoppi 2  

filosofia 1  

psykologia  2 

Teemaopinnot  1 

Muut lukion tehtävään kuuluvat oppiaineet. 

Yhteensä vähintään 44  

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä sy-

ventäviä kursseja sekä muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia. 

Teemaopinnot eheyttävät opetusta ja vahvistavat opiskelijoiden yksittäisiä oppiaineita laajempien kokonaisuuk-

sien hallintaa ja lisäävät oppiaineiden välistä yhteistyötä. 

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko A-kielen tai B1-

kielen tulee olla toinen kotimainen kieli. Opiskelijalle, joka on vapautettu lukiolain 13 §:n perusteella toisen 

kotimaisen kielen opiskelusta, voidaan järjestää toisen kotimaisen kielen opetusta lukiossa alkavan B-

oppimäärän mukaisesti. 

Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa kieltä. 

Rangaistuslaitoksessa järjestettävässä opetuksessa voidaan poiketa 1 momentista sen mukaan, kuin opetussuun-

nitelmassa määrätään. 

Oppiaineiden lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta. Ohjaukseen osallistuminen on vapaa-

ehtoista. 

Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella 1 momentissa tarkoitettujen 

kurssien lisäksi vähintään yksi kurssi liikuntaa ja yksi kurssi terveystietoa sekä kaksi kurssia kuvataidetta tai 

musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin viimeksi mainittua ainetta. 

Mitä 9 §:n 3—5 momentissa säädetään, koskee myös aikuisille annettavan opetuksen tuntijakoa. 

11 § 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tuntijako 

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tuntijako on 

seuraava:  

Oppiaine ja aineryhmä Pakolliset kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 10 

Muut kielet 3 

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot 2 
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Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede  

Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus 2 

Historia ja yhteiskuntaoppi  

Opinto-ohjaus 2 

Valinnaiset opinnot 6 

Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaine opetetaan suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tai ruotsi toisena kielenä ja 

kirjallisuus -oppimäärän mukaan. 

Muut kielet -aineryhmä jaetaan vieraiden kielten, toisen kotimaisen kielen sekä mahdollisesti opiskelijan oman 

äidinkielen välillä. 

Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot -aineryhmä sisältää matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa ja 

maantietoa. Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus -aineryhmä sisältää historiaa ja yhteiskuntaoppia. 

Valinnaisiin opintoihin voi sisältyä 9 ja 10 §:ssä säädettyjä kursseja tai muita koulutuksen järjestäjän tarjoamia 

opiskelijan lukio-opintovalmiuksia edistäviä opintoja. Ne voivat olla myös perusopetuksen päättötodistuksen 

korottamiseen tarkoitettuja opintoja. 

12 § 

Erityisen koulutustehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän antamaa koulutusta koskeva erityissäännös 

Lukiolain 3 ja 4 §:n mukaisen erityisen koulutustehtävän saaneen koulutuksen järjestäjän antamassa opetukses-

sa voidaan poiketa asetuksen 8 tai 9 §:stä sen mukaan kuin koulutuksen järjestämistä koskevassa luvassa mää-

rätään. 

4 luku 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

13 § 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2014. 

Tällä asetuksella kumotaan lukion tuntijaosta 14 päivänä marraskuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus 

(955/2002). 

14 § 

Siirtymäsäännökset 

Edellä 13 §:n 2 momentissa mainitun säädöksen mukaan laadittua opetussuunnitelmaa voidaan noudattaa, kun-

nes Opetushallitus päättää tämän asetuksen mukaisten opetussuunnitelmien perusteista ja niiden mukaan laadit-

tujen opetussuunnitelmien käyttöönotosta. Opetushallituksen tulee hyväksyä opetussuunnitelman perusteet niin, 

että tämän asetuksen mukaiset opetussuunnitelmat otetaan käyttöön viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016. 
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Erityisen koulutustehtävän saaneelle koulutuksen järjestäjälle 13 §:n 2 momentissa mainittujen säädösten nojal-

la annetut määräykset raukeavat viimeistään 1 päivänä elokuuta 2016. 

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014 

Opetus- ja viestintäministeri 

Krista Kiuru 

Hallitusneuvos 

Janne Öberg  
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LIITE 3. Lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opetuksen tavoitteet, keskeiset 

sisällöt ja opiskelijan oppimisen arviointi. 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-

tuuriaan. Saamen kielen opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä 

sekä kiinnostusta kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Saamen kielen opetus tukee opiskelijan osallisuutta 

sekä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiivisena ja tasapainoisena 

jäsenenä sekä globaalina toimijana. 

Saamen kielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja muiden aineiden ope-

tuksen kanssa. Yhteinen kielikasvatus lisää opiskelijoiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä 

yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä oh-jaa heitä arvostamaan saamen kieltä ja muita kieliä. Opetus tukee 

ja rohkaisee opiskelijoita käyttämään saamen kieltä monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden 

mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan vapaa-aikanaan. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnälli-

syyttä. 

Saamen kielen opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohdat ja kielitaito. Opetuksessa hyödynne-

tään monipuolisesti erilaisia kontakteja saamen kieleen esimerkiksi käyttäen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä 

saamenkielisen yhteisön osaamista. Opiskelijaa rohkaistaan ja tuetaan sekä ajattelun kehittämiseen että persoo-

nalliseen kielenkäyttöön. Opetuksessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-

opintojen kannalta. 

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty koko lukiokoulutuksen ajan kaksi opetustuntia viikossa annettavaa 

saamen kielen opetusta varten. Koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman, jolloin opetuksen tavoitteet 

määritellään ja sisällöt valitaan huomioiden saamen kielen erityispiirteet. Saamen kielen opetussuunnitelmat 

voidaan laatia myös koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. 

Opetuksen tehtävä 

Saamen kielen opetuksen tehtävänä on laajentaa ja syventää opiskelijan saamen kielen taitoa. Opetuksen avulla 

opiskelija kehittää edelleen taitoaan toimia vuorovaikutustilanteissa, etsiä erilaista tietoa, arvioida tietoa kriitti-

sesti, pohtia, argumentoida ja käydä rakentavaa debattia. Opiskelija laajentaa sana- ja käsitevarantoaan ja kehit-

tää monilukutaitoaan. Opiskelijan saamen kielen rakennepiirteiden tuntemus ja monipuolinen käyttö laajenee, 

hän tuntee kielialueensa juuria ja kehittää taitoaan vertailla kielen eri piirteitä muiden osaamiensa kielten kans-

sa. Opiskelija kehittää taitoaan hyödyntää saamenkielisiä tekstejä ja tuottaa tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskeli-

jan tuntemus oman kulttuurialueensa kirjallisuudesta, kertomaperinteestä, kuvallisesta kulttuurista ja draamasta 

syvenee. Opiskelijan arvostus saamen kieltä kohtaan syvenee, ja hän motivoituu kehittämään edelleen saamen 

kielen taitoaan. 

Opetuksen tavoitteet 

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• pystyy aktiiviseen vuorovaikutukseen saamen kielellä luontevasti erilaisissa tilanteissa 
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• osaa hyödyntää saamenkielisiä tekstejä ja tekstilajeja ja osaa tuottaa ti-lanteeseen sopivia tekstejä 

• laajentaa sana- ja käsitevarantoaan ja kehittää monilukutaitoaan 

• laajentaa ja syventää tietoisuutta saamen kielen rakenteesta ja käytöstä 

• syventää oman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemustaan 

• arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan ja on motivoitunut kehittämään edelleen saamen kielen taitoaan. 

Arviointi 

Arviointi kohdistuu saamen kielen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä 

sisältöjä painottaen. 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 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 ja kirjoittajana erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Kurssit  

1. Tekstit ja vuorovaikutus (SÄI1) 

Opiskelija harjaantuu erittelemään ja tulkitsemaan tekstien kieltä, merkityksiä ja rakenteita. Opiskelijan käsitys 

kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen taitonsa tulkita ja tuottaa tekstejä sekä kykynsä toimia 

vuorovaikutustilanteissa lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, 

puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Saamen kielen rakenteiden hallinta vahvis-

tuu. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää luku- ja kirjoitustaitoa sekä persoonallista kielen tuottamista 

• vakiinnuttaa taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä syventää taitoa kirjoittaa aineiston 

pohjalta 

• oppii yleiskielisen esitystavan sekä kirjallisesti että suullisesti sekä syventää käsitystään kirjoittamisesta 

ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä prosessina 

• vahvistaa rakenteiden hallintaa sekä oppii hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksina 

• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä pystyy asettamaan tavoitteita opiske-

lulleen 

• harjaantuu hakemaan tietoa saamen kielellä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja soveltamaan sitä. 
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Keskeiset sisällöt  

• opiskelijoiden omat ja kieliyhteisön tekstit 

• tekstilajit yhteisöllisinä ja funktionaalisina tuotteina (kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja poh-

tivat) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua 

• tekstien moniäänisyys, tekstien referointi ja kommentointi 

• monilukutaito, monimuotoiset tekstit, erittelevä ja kriittinen lukeminen, lukustrategiat, kuvalukutaito 

• kirjoitusprosessi, tekstikokonaisuus ja tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun 

• tiedonhankinta- ja hallintataidot saamen kielellä, verkkolukeminen, lähdekritiikki ja lähdeviittaukset 

• kielitiedon kertausta ja kielenhuoltoa 

2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (SÄI2) 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kertomaperinteestä ja taiteesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 

kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelijan ymmärrys ryhmädynamiikasta ja ryhmäviestinnän ilmiöistä 

syvenee ja hänen ryhmäviestintätaitonsa monipuolistuvat. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitoaan eritellä ja tulkita kertomaperinnettä, kirjallisuutta, musiikkia ja muuta taidetta sopivaa 

käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen 

• oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimerkiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta 

• harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä 

• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti 

• syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan. 

Keskeiset sisällöt  

• taiteen ja kirjallisuuden lajit, niiden ominaispiirteitä ja kehitystä 

• kielen kuvallisuus ja retoriset keinot kirjallisuudessa 

• proosan, lyriikan ja draaman erittelyä ja tulkintaa 

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua 

• kirjallisuuden keinojen käyttö omissa teksteissä, dramatisointi 

• suulliset ja kirjalliset kirjallisuuden tulkinnat, verkkokeskustelu 

• ongelmanratkaisu ryhmäviestinnässä 
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• tavoitteellinen taidekeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkö-

kulmasta 

3. Nykykulttuuri ja kertomukset (SÄI3) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan saamenkielistä nykykulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten lähestymista-

pojen ja erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta ja ymmär-

tää dialogiin pyrkivän, moniäänisyyttä kunnioittavan vuorovaikutuksen merkityksen. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin tekstilajeihin 

• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa 

• syventää käsitystään kertomuksesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä 

• syventää tietämystään kulttuurista ja kielen ja kulttuurin merkityksestä identiteetille 

• tuntee nykykulttuurin keskeisiä teemoja ja osaa arvioida niiden merki-tystä oman kulttuurinsa näkökul-

masta 

• oppii ymmärtää vuorovaikutussuhteiden rakentumista ja jännitteisyyttä. 

Keskeiset sisällöt  

• kieli ja tekstit kulttuurisina ilmiöinä 

• kielen sanasto kulttuurin kantajana 

• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit 

• nykykulttuuri ja identiteetti 

• kertomukset mediassa, musiikissa, elokuvissa, tv-sarjoissa ja peleissä (myytit, klassikoiden nykymuo-

dot) 

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, media-tekstit, laululyriikka, elokuva, 

pelit, kuvat 

• saamenkielinen kerrontaperinne ennen ja nyt 

• tietokirjan ja nykyromaanin tarkastelua 

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutuksen moniäänisyys ja kulttuurisensitii-

visyys 

• dialogiin pyrkiviä keskusteluja, niiden erittelyä ja arviointia 

• vuorovaikutustaidot ja -etiikka verkossa 
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4. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (SÄI4) 

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, 

kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija syventää tietämystään saamen kielen, 

saamenkielisen kirjallisuuden ja saamelaisen kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kielitaitoaan ja syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan 

• ymmärtää saamen kielen rakenteellisen luonteen, syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja esi-

merkiksi uudissanoista sekä osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan 

• ymmärtää kielen merkityksen ajattelun, vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välineenä 

• syventää näkemystään saamen kielen asemasta maailman kielten joukossa ja osaa vertailla eri kielten 

ominaispiirteitä 

• syventää käsitystään äidinkielen ja kielitaidon merkityksestä ja arvos-taa monikielisyyttä 

• oppii analysoimaan omaa kielitaitoaan. 

Keskeiset sisällöt  

• kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys identiteetin rakentamisessa ja ajattelussa 

• yleiskuva omakielisestä kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista eri ai-koina, saamenkielisen yhteisön juu-

ret 

• saamelaisuus, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

• kielen rakenteiden vakiinnuttamista ja kielenhuoltoa opiskelijan tarpeiden mukaan 

• saamen kielen vertailu suomen kieleen ja muihin kieliin 

• kuvien ja kuvallisen kulttuurin lukeminen ja tulkinta 

• saamen kielen ominaispiirteet, puhuttu ja kirjoitettu kieli, murteet/saamen kielet eri alueilla 

5. Teksti ja konteksti (SÄI5) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan saamenkielisiä kirjoitettuja ja kerrottuja tekstejä sekä tekstien piirteitä ja vuo-

rovaikutusta. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä tekstejä. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii tarkastelemaan tekstejä ja kertomaperinnettä niiden ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja jat-

kumoissa ja suhteessa muihin teksteihin 
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• oppii erittelemään tekstien piirteitä 

• pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja kehittää omaa ilmaisutapaansa 

• oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden pohjalta yksin tai ryhmässä 

• tuntee saamenkielisen kirjallisuuden ja saamelaisten kirjailijoiden keskeisiä teoksia ja suullista perinnet-

tä sekä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta 

• ymmärtää saamenkielisen ja saamelaisten kirjoittaman kirjallisuuden aseman osana maailman kirjalli-

suutta. 

Keskeiset sisällöt 

• erilaisia konteksteja: kirjallisuus maantieteellisesti, kielellisesti, median suhteen 

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa 

että nykyajan kontekstissa 

• genre tai tyyli kirjoittamisen lähtökohtana, eläytyvää kirjoittamista 

• kielenhuoltoa ja tyylipiirteitä 

• saamenkielinen, saamelaisen kirjailijan tai saamelaisista kertovan kirjallisuuden tai suullisen perinteen 

teos 

• suullinen esitys kirjallisuuden pohjalta 

6. Tekstit ja vaikuttaminen (SÄI6) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttami-

sen näkökulmasta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin eri medioissa ja syventää niihin 

liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelija syventää puhumistaitojaan. 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti 

• ymmärtää erilaisia suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, syventää lukutaitoaan 

ja oppii tarkastelemaan tekstien välittämiä arvoja 

• oppii tunnistamaan, miten kielellä vaikutetaan 

• osaa tarkastella tekstejä mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana 

• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuh-

teita ja rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen 

• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan. 
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Keskeiset sisällöt  

• kantaa ottavat ja vaikuttavat tekstit 

• vaikuttamisen ja argumentoinnin keinot ja lajit 

• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana 

• vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa sekä kannanottojen arviointi ja vaikutukset 

• osallistuvan kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet 

• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti 

• ryhmäkeskustelutehtäviä, puhuttujen tekstien kriittinen arviointi, argumentointi, väittely 

• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka, sananvapaus, sensuuri, yksityisyyden suoja, nettietiket-

ti 

• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi sekä puhekielen erityis-piirteitä 

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä, osallistuminen kieliyhteisön vuorovaikutukseen 

• eläytyvää ilmaisua 

Todistukset 

Opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän saamen kielen opiskelusta. Todistuk-

seen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana koulutuksen järjestä-

jän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin 

merkittävistä tiedoista. 
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Lukiokoulutusta täydentävän romanikielen opetuksen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja 

opiskelijan oppimisen arviointi 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-

tuuriaan. Romanikielen opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan aktiivisen monikielisyyden kehittymistä 

sekä kiinnostusta kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Romanikielen opetus tukee opiskelijan osallisuutta se-

kä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön aktiivisena ja tasapainoisena 

jäsenenä sekä globaalina toimijana. 

Romanikielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja muiden aineiden ope-

tuksen kanssa. Yhteinen kielikasvatus lisää opiskelijoiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuritaustan merkityksestä 

yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä ohjaa heitä arvostamaan romanikieltä ja muita kieliä. Opetus tukee ja 

rohkaisee opiskelijoita käyttämään romanikieltä monipuolisesti. Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden 

mahdollisuutta kehittää kielitaitoaan vapaa-aikanaan. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnälli-

syyttä. 

Romanikielen opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohdat, kielitaito ja elämäntilanteeseen liitty-

vät velvoitteet. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kontakteja romanikieleen esimerkiksi käyt-

täen tieto- ja viestintäteknologiaa sekä romanikielisen yhteisön osaamista. Opiskelijaa rohkaistaan ja tuetaan 

sekä ajattelun kehittämiseen että persoonalliseen kielenkäyttöön. Opetuksessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuo-

rovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta. 

Tavoitteet ja keskeiset sisällöt on määritelty koko lukiokoulutuksen ajan kaksi opetustuntia viikossa annettavaa 

romanikielen opetusta varten. Koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman, jolloin opetuksen tavoitteet 

määritellään ja sisällöt valitaan huomioiden romanikielen erityispiirteet. Romanikielen opetussuunnitelmat voi-

daan laatia myös koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. 

Opetuksen tehtävä 

Romanikielen opetuksen tehtävänä on laajentaa ja syventää opiskelijan romanikielen taitoa. Opetuksen avulla 

opiskelija kehittää edelleen taitoaan toimia vuorovaikutustilanteissa, etsiä erilaista tietoa, arvioida tietoa kriitti-

sesti, pohtia, argumentoida ja käydä rakentavaa debattia. Opiskelija laajentaa sana- ja käsitevarantoaan ja kehit-

tää monilukutaitoaan. Opiskelijan romanikielen rakennepiirteiden tuntemus ja monipuolinen käyttö laajenee, 

hän tuntee kielialueensa juuria ja kehittää taitoaan vertailla kielen eri piirteitä muiden osaamiensa kielten kans-

sa. Opiskelija kehittää taitoaan hyödyntää romanikielisiä tekstejä ja tuottaa tekstejä eri tarkoituksiin. Opiskeli-

jan tuntemus oman kulttuurialueensa kirjallisuudesta, kertomaperinteestä, kuvallisesta kulttuurista ja draamasta 

syvenee. Opiskelijan arvostus romanikieltä kohtaan syvenee, ja hän motivoituu kehittämään edelleen romani-

kielen taitoaan. 

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• pystyy aktiiviseen vuorovaikutukseen romanikielellä luontevasti erilaisissa tilanteissa 

• osaa hyödyntää romanikielisiä tekstejä ja tekstilajeja ja osaa tuottaa ti-lanteeseen sopivia tekstejä 



204 (231) 

 Ähtärin kaupunki | Ostolantie 17, 63700 Ähtäri | (06) 2525 6000 | kirjaamo@ahtari.fi | www.ahtari.fi 
Ähtärin lukio | Lukiontie 1, 63700 Ähtäri | 040 653 0333 | ahtarin.lukio@ahtari.fi | peda.net/ahtari/lukio 

• laajentaa sana- ja käsitevarantoaan ja kehittää monilukutaitoaan 

• laajentaa ja syventää tietoisuutta romanikielen rakenteesta ja käytöstä 

• syventää oman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemustaan 

• arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan ja on motivoitunut kehittämään edelleen romanikielen taitoaan. 

Arviointi  

Arviointi kohdistuu romanikielen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita ja keskeisiä 

sisältöjä painottaen. 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 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 ja kirjoittajana erilaisissa vuorovaiku-

tustilanteissa. 

Kurssit  

1. Tekstit ja vuorovaikutus (RÄI1) 

Opiskelija harjaantuu erittelemään ja tulkitsemaan tekstien kieltä, merkityksiä ja rakenteita. Opiskelijan käsitys 

kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen taitonsa tulkita ja tuottaa tekstejä sekä kykynsä toimia 

vuorovaikutustilanteissa lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, 

puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Romanikielen rakenteiden hallinta vahvis-

tuu. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää luku- ja kirjoitustaitoa sekä persoonallista kielen tuottamista 

• vakiinnuttaa taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä syventää taitoa kirjoittaa aineiston 

pohjalta 

• oppii yleiskielisen esitystavan sekä kirjallisesti että suullisesti sekä syventää käsitystään kirjoittamisesta 

ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä prosessina 

• vahvistaa rakenteiden hallintaa sekä oppii hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksina 

• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä pystyy asettamaan tavoitteita opiske-

lulleen 

• harjaantuu hakemaan tietoa romanikielellä ja romanikielestä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja 

soveltamaan sitä. 

Keskeiset sisällöt  
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• opiskelijoiden omat ja kieliyhteisön tekstit 

• tekstilajit yhteisöllisinä ja funktionaalisina tuotteina (kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja poh-

tivat) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua 

• tekstien moniäänisyys, tekstien referointi ja kommentointi 

• monilukutaito, monimuotoiset tekstit, erittelevä ja kriittinen lukeminen, lukustrategiat, kuvalukutaito 

• kirjoitusprosessi, tekstikokonaisuus ja tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun 

• tiedonhankinta- ja hallintataidot romanikielellä, verkkolukeminen, lähdekritiikki ja lähdeviittaukset 

• kielitiedon kertausta ja kielenhuoltoa 

2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (RÄI2) 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kertomaperinteestä ja taiteesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 

kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelijan ymmärrys ryhmädynamiikasta ja ryhmäviestinnän ilmiöistä 

syvenee ja hänen ryhmäviestintätaitonsa monipuolistuvat. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää taitoaan eritellä ja tulkita kertomaperinnettä, kirjallisuutta, musiikkia ja muuta taidetta sopivaa 

käsitteistöä ja lähestymistapaa hyödyntäen 

• oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimerkiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta 

• harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä 

• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti 

• syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan. 

Keskeiset sisällöt  

• taiteen ja kirjallisuuden lajit, niiden ominaispiirteitä ja kehitystä 

• kielen kuvallisuus ja retoriset keinot kirjallisuudessa 

• proosan, lyriikan ja draaman erittelyä ja tulkintaa 

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua 

• kirjallisuuden keinojen käyttö omissa teksteissä, dramatisointi 

• suulliset ja kirjalliset kirjallisuuden tulkinnat, verkkokeskustelu 

• ongelmanratkaisu ryhmäviestinnässä 

• tavoitteellinen taidekeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkö-

kulmasta 
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3. Nykykulttuuri ja kertomukset (RÄI3) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan romanikielistä nykykulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten lähestymista-

pojen ja erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää tietojaan vuorovaikutusetiikasta ja ymmär-

tää dialogiin pyrkivän, moniäänisyyttä kunnioittavan vuorovaikutuksen merkityksen. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin tekstilajeihin 

• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa 

• syventää käsitystään kertomuksesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä 

• syventää tietämystään kulttuurista ja kielen ja kulttuurin merkityksestä identiteetille 

• tuntee nykykulttuurin keskeisiä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökul-

masta 

• oppii ymmärtää vuorovaikutussuhteiden rakentumista ja jännitteisyyttä. 

Keskeiset sisällöt  

• kieli ja tekstit kulttuurisina ilmiöinä 

• kielen sanasto kulttuurin kantajana 

• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit 

• nykykulttuuri ja identiteetti 

• kertomukset mediassa, musiikissa, elokuvissa, tv-sarjoissa ja peleissä (myytit, klassikoiden nykymuo-

dot) 

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, media-tekstit, laululyriikka, elokuva, 

pelit, kuvat 

• romanien kerrontaperinne ennen ja nyt 

• tietokirjan ja nykyromaanin tarkastelua 

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutuksen moniäänisyys ja kulttuurisensitii-

visyys 

• dialogiin pyrkiviä keskusteluja, niiden erittelyä ja arviointia 

• vuorovaikutustaidot ja -etiikka verkossa 

4. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (RÄI4) 
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Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, 

kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija syventää tietämystään romanikielen, 

romanikielisen kirjallisuuden ja romanikulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kielitaitoaan ja syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan 

• ymmärtää romanikielen rakenteellisen luonteen, syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja esi-

merkiksi uudissanoista sekä osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan 

• ymmärtää kielen merkityksen ajattelun, vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välineenä 

• syventää näkemystään romanikielen asemasta maailman kielten joukossa ja osaa vertailla eri kielten 

ominaispiirteitä 

• syventää käsitystään äidinkielen ja kielitaidon merkityksestä ja arvos-taa monikielisyyttä 

• oppii analysoimaan omaa kielitaitoaan. 

Keskeiset sisällöt  

• kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys identiteetin rakentamisessa ja ajattelussa 

• yleiskuva omakielisestä kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista eri ai-koina, romanikielisen yhteisön juu-

ret 

• romanius, kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 

• kielen rakenteiden vakiinnuttamista ja kielenhuoltoa opiskelijan tarpeiden mukaan 

• romanikielen vertailu suomen kieleen ja muihin kieliin 

• kuvien ja kuvallisen kulttuurin lukeminen ja tulkinta 

• romanikielen ominaispiirteet, puhuttu ja kirjoitettu kieli, murteet/romanikieli eri alueilla 

5. Teksti ja konteksti (RÄI5) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan romanikielisiä kirjoitettuja ja kerrottuja tekstejä sekä tekstien piirteitä ja vuoro-

vaikutusta. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä tekstejä. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii tarkastelemaan tekstejä ja kertomaperinnettä niiden ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja jat-

kumoissa ja suhteessa muihin teksteihin 

• oppii erittelemään tekstien piirteitä 

• pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja kehittää omaa ilmaisutapaansa 
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• oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden pohjalta yksin tai ryhmässä 

• tuntee romanikielisen kirjallisuuden ja romanikirjailijoiden keskeisiä te-oksia ja suullista perinnettä sekä 

teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta 

• ymmärtää romanikielisen ja romanien kirjoittaman kirjallisuuden aseman osana maailman kirjallisuutta. 

Keskeiset sisällöt 

• erilaisia konteksteja: kirjallisuus maantieteellisesti, kielellisesti, median suhteen 

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa 

että nykyajan kontekstissa 

• genre tai tyyli kirjoittamisen lähtökohtana, eläytyvää kirjoittamista 

• kielenhuoltoa ja tyylipiirteitä 

• romanikielinen, romanikirjailijan tai romaneista kertovan kirjallisuuden tai suullisen perinteen teos 

• suullinen esitys kirjallisuuden pohjalta 

6. Tekstit ja vaikuttaminen (RÄI6) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttami-

sen näkökulmasta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin eri medioissa ja syventää niihin 

liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelija syventää puhumistaitojaan. 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti 

• ymmärtää erilaisia suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, syventää lukutaitoaan 

ja oppii tarkastelemaan tekstien välittämiä arvoja 

• oppii tunnistamaan, miten kielellä vaikutetaan 

• osaa tarkastella tekstejä mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana 

• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuh-

teita ja rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen 

• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan. 

Keskeiset sisällöt  

• kantaa ottavat ja vaikuttavat tekstit 

• vaikuttamisen ja argumentoinnin keinot ja lajit 

• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana 

• vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa sekä kannanottojen arviointi ja vaikutukset 
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• osallistuvan kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet 

• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti 

• ryhmäkeskustelutehtäviä, puhuttujen tekstien kriittinen arviointi, argumentointi, väittely 

• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka, sananvapaus, sen-suuri, yksityisyyden suoja, nettieti-

ketti 

• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi sekä puhekielen erityis-piirteitä 

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä, osallistuminen kieliyhteisön vuorovaikutukseen 

• ei-kielellinen, esimerkiksi tilankäyttöön liittyvä, viestintä romanien näkökulmasta 

• eläytyvää ilmaisua 

Todistukset 

Opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän romanikielen opiskelusta. Todistukseen 

merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana koulutuksen järjestäjän 

päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä todistuksiin mer-

kittävistä tiedoista 

LUKIOKOULUTUSTA TÄYDENTÄVÄN OPISKELIJAN OMAN ÄIDINKIELEN OPETUKSEN TAVOIT-

TEET, KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELIJAN OPPI-MISEN ARVIOINTI 

Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kult-

tuuriaan. Opiskelijan oman äidinkielen opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan aktiivisen monikielisyyden 

kehittymistä sekä kiinnostusta kielitaidon elinikäiseen kehittämiseen. Opiskelijan oman äidinkielen opetus tu-

kee opiskelijan osalli-suutta sekä oman kieli- ja kulttuuriyhteisönsä että suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön 

aktiivisena ja tasapainoisena jäsenenä sekä globaaliksi toimijana. 

Opiskelijan oman äidinkielen opetuksessa tehdään yhteistyötä suomen kieli ja kirjallisuus -opetuksen ja suomi 

toisena kielenä ja kirjallisuus -opetuksen sekä muiden aineiden opetuksen kanssa. Yhteinen kielikasvatus lisää 

opiskelijoiden ymmärrystä kieli- ja kulttuuri-taustan merkityksestä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle sekä 

ohjaa heitä arvostamaan omaa äidinkieltään ja muita kieliä. Opetus tukee ja rohkaisee opiskelijoita käyttämään 

omaa kieltään monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa lukion toiminnassa. Näin opiskelijan oman 

äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja opiskelijat oppivat viestimään 

lukiokoulutuksen oppiainesisällöistä omalla äidinkielellään. Opetuksessa hyödynnetään opiskelijoiden mahdol-

lisuutta kehittää kielitaitoaan vapaa-aikanaan. Opetuksessa painotetaan vuorovaikutusta ja viestinnällisyyttä. 

Opiskelijan oman äidinkielen opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohdat ja kielitaito. Opetuk-

sessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia kontakteja kyseiseen kieleen esim. käyttäen tieto- ja viestintätekno-

logiaa sekä kyseistä kieliyhteisöä. Opiskelijaa rohkaistaan ja tuetaan persoonalliseen kielenkäyttöön. Opetuk-

sessa ohjataan pohtimaan kieli- ja vuorovaikutustaitojen merkitystä jatko-opintojen kannalta. 
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Tämä ohje on laadittu kaikille niille kielille, joita opetetaan opiskelijan omana äidinkielenä. Tavoitteet ja sisäl-

löt on määritelty koko lukiokoulutuksen ajan kaksi opetustuntia viikossa annettavaa opiskelijan oman äidinkie-

len opetusta varten. Koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman, joka voi olla myös kielikohtainen. Tällöin 

opetuksen tavoitteet määritellään ja sisällöt valitaan huomioiden opetettavan kielen erityispiirteet, muun muassa 

kirjoitusjärjestelmä. Opetussuunnitelma voidaan laatia myös koulutuksen järjestäjien yhteistyönä. 

Opetuksen tehtävä 

Opiskelijan oman äidinkielen opetuksen tehtävänä on laajentaa ja syventää opiskelijoiden oman äidinkielen tai-

toa. Opetuksen avulla opiskelija kehittää edelleen taitoaan toimia vuorovaikutustilanteissa, etsiä erilaista tietoa, 

arvioida tietoa kriittisesti, pohtia, argumentoida ja käydä rakentavaa debattia. Opiskelija laajentaa sana- ja käsi-

tevarantoaan ja kehittää monilukutaitoaan. Opiskelijan oman äidinkielensä rakennepiirteiden tuntemus ja mo-

nipuolinen käyttö laajenee, hän tuntee kielialueensa juuria ja kehittää taitoaan vertailla kielen eri piirteitä mui-

den osaamiensa kielten kanssa. Opiskelija kehittää taitoaan hyödyntää omakielisiä tekstejä ja tuottaa tekstejä eri 

tarkoituksiin. Opiskelijan tuntemus oman kulttuurialueensa kirjallisuudesta, kertomaperinteestä, kuvallisesta 

kulttuurista ja draamasta syvenee. Opiskelijan arvostus omaa äidinkieltään kohtaan syvenee, ja hän motivoi-tuu 

kehittämään edelleen oman äidinkielen taitoaan. 

Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 

• pystyy aktiiviseen vuorovaikutukseen omalla äidinkielellään luontevasti erilaisissa tilanteissa 

• osaa hyödyntää omakielisiä tekstejä ja tekstilajeja ja osaa tuottaa tilanteeseen sopivia tekstejä 

• laajentaa sanavarastoaan ja kehittää monilukutaitoaan 

• laajentaa ja syventää tietoisuutta äidinkielensä rakenteesta ja käytöstä 

• syventää oman kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemustaan 

• arvostaa omaa kieltään ja kulttuuriaan ja on motivoitunut kehittämään edelleen äidinkielen taitoaan. 

Arviointi  

Arviointi kohdistuu opiskelijan oman äidinkielen yleisten tavoitteiden saavuttamiseen kurssikohtaisia tavoitteita 

ja keskeisiä sisältöjä painottaen. 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 vaikut-

tavat monipuoliset näytöt, esimerkiksi kirjalliset, suulliset ja mahdolliset muut tuotokset sekä aktiivinen työs-

kentely kurssin aikana. Arviointi on monipuolista, avointa, oikeudenmukaista, osallistavaa, kannustavaa ja it-

searviointiin ohjaavaa. Itsearviointitaitojen avulla opiskelija rakentaa myönteistä ja realistista käsitystä itsestään 

puhujana ja kirjoittajana erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Kurssit  

1. Tekstit ja vuorovaikutus (OÄI1) 
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Opiskelija harjaantuu erittelemään ja tulkitsemaan tekstien kieltä, merkityksiä ja rakenteita. Opiskelijan käsitys 

kielestä, teksteistä ja vuorovaikutuksesta syvenee. Hänen taitonsa tulkita ja tuottaa tekstejä sekä kykynsä toimia 

vuorovaikutustilanteissa lisääntyy. Hän harjaantuu tarkkailemaan ja kehittämään omia taitojaan kuuntelijana, 

puhujana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä. Oman äidinkielen rakenteiden hallinta vah-

vistuu. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• syventää luku- ja kirjoitustaitoa sekä persoonallista kielen tuottamista 

• vakiinnuttaa taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä sekä syventää taitoa kirjoittaa aineiston 

pohjalta 

• oppii yleiskielisen esitystavan sekä kirjallisesti että suullisesti sekä syventää käsitystään kirjoittamisesta 

ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä prosessina 

• vahvistaa rakenteiden hallintaa sekä oppii hahmottamaan tekstejä rakenteellisina kokonaisuuksina 

• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä pystyy asettamaan tavoitteita opiske-

lulleen 

• harjaantuu hakemaan tietoa omalla äidinkielellä tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen ja soveltamaan 

sitä. 

Keskeiset sisällöt  

• opiskelijoiden omat ja kieliyhteisön tekstit 

• tekstilajit yhteisöllisinä ja funktionaalisina tuotteina (kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja poh-

tivat) sekä erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua 

• tekstien moniäänisyys, tekstien referointi ja kommentointi 

• monilukutaito, monimuotoiset tekstit, erittelevä ja kriittinen lukeminen, lukustrategiat, kuvalukutaito 

• kirjoitusprosessi, tekstikokonaisuusja tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun 

• tiedonhankinta- ja hallintataidot omalla äidinkielellä, verkkolukeminen, lähdekritiikki ja lähdeviittaukset 

• kielitiedon kertausta ja kielenhuoltoa 

2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (OÄI2) 

Opiskelijan käsitys kaunokirjallisuudesta, kertomaperinteestä ja taiteesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen 

kulttuurisesta merkityksestä syvenee. Opiskelijan ymmärrys ryhmädynamiikasta ja ryhmäviestinnän ilmiöistä 

syvenee ja hänen ryhmäviestintätaitonsa monipuolistuvat. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 
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• syventää taitoaan eritellä ja tulkita kertomaperinnettä, taidetta ja kirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja lä-

hestymistapaa hyödyntäen 

• oppii ymmärtämään kielen poeettista käyttöä, esimerkiksi kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta 

• harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä 

• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti 

• syventää ryhmäviestintätietojaan ja -taitojaan. 

Keskeiset sisällöt  

• taiteen ja kirjallisuuden lajit, niiden ominaispiirteitä ja kehitystä 

• kielen kuvallisuus ja retoriset keinot kirjallisuudessa 

• proosan, lyriikan ja draaman erittelyä ja tulkintaa 

• monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua 

• kirjallisuuden keinojen käyttö omissa teksteissä, dramatisointi 

• suulliset ja kirjalliset kirjallisuuden tulkinnat, verkkokeskustelu 

• ongelmanratkaisu ryhmäviestinnässä 

• tavoitteellinen taidekeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen ja -ilmiöiden näkö-

kulmasta 

3. Nykykulttuuri ja kertomukset (OÄI3) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan omakielistä nykykulttuuria ja ajankohtaisia ilmiöitä erilaisten lähestymistapo-

jen ja erityisesti kertomusten näkökulmasta. Opiskelija syventää tieto-jaan vuorovaikutusetiikasta ja ymmärtää 

dialogiin pyrkivän, moniäänisyyttä kunnioittavan vuorovaikutuksen merkityksen. 

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• perehtyy nykykulttuurin ilmiöihin ja ajankohtaisiin tekstilajeihin 

• syventää käsitystään kielen ja tekstien merkityksestä kulttuurissa 

• syventää käsitystään kertomuksesta kulttuurien keskeisenä ilmiönä 

• syventää tietämystään kulttuurista ja kielen ja kulttuurin merkityksestä identiteetille 

• tuntee nykykulttuurin keskeisiä teemoja ja osaa arvioida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökul-

masta 

• oppii ymmärtää vuorovaikutussuhteiden rakentumista ja jännitteisyyttä. 

Keskeiset sisällöt  
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• kieli ja tekstit kulttuurisina ilmiöinä 

• kielen sanasto kulttuurin kantajana 

• tekstien ajankohtaiset lajit ja mediatekstit 

• nykykulttuuri ja identiteetti 

• kertomukset mediassa, elokuvissa ja tv-sarjoissa (myytit, klassikoiden nykymuodot) 

• monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, media-tekstit, elokuva, kuvat 

• kulttuurikonteksti suullisessa traditiossa kansanrunoudesta nykysuullisuuden lajeihin 

• tietokirjan ja nykyromaanin tarkastelua 

• dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, vuorovaikutuksen moniäänisyys ja kulttuurisensitii-

visyys 

• dialogiin pyrkiviä keskusteluja, niiden erittelyä ja arviointia 

• vuorovaikutustaidot ja -etiikka verkossa 

4. Kieli, kulttuuri ja identiteetti (OÄI4) 

Opiskelijan käsitys kielen ja muiden ilmaisutapojen merkityksiä rakentavasta luonteesta, kielen vaihtelusta, 

kulttuurin merkityksestä ja vuorovaikutuksesta monipuolistuu. Opiskelija syventää tietämystään oman äidinkie-

len, omakielisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• vahvistaa kielitaitoaan ja syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan 

• ymmärtää äidinkielensä rakenteellisen luonteen sekä syventää tieto-jaan kirjakielen perusnormeista ja 

osaa soveltaa niitä omia tekstejä tuottaessaan 

• ymmärtää kielen merkityksen ajattelun, vuorovaikutuksen ja identiteetin rakentamisen välineenä 

• syventää näkemystään oman äidinkielen asemasta maailman kielten joukossa ja osaa vertailla eri kielten 

ominaispiirteitä 

• syventää käsitystään äidinkielen ja kielitaidon merkityksestä ja arvos-taa monikielisyyttä 

• oppii analysoimaan omaa kielitaitoaan. 

Keskeiset sisällöt  

• kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median merkitys identiteetin rakentamisessa ja ajattelussa 

• yleiskuva omakielisestä kirjallisuudesta ja muusta kulttuurista eri ai-koina, omakielisen yhteisön juuret 

• kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus 
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• kielen rakenteiden vakiinnuttamista ja kielenhuoltoa opiskelijan tarpeiden mukaan 

• oman äidinkielen vertailu suomen kieleen ja muihin kieliin 

• kuvien ja kuvallisen kulttuurin lukeminen ja tulkinta 

• oman äidinkielen ominaispiirteet, puhuttu ja kirjoitettu kieli, murteet/kielet eri alueilla 

5. Teksti ja konteksti (OÄI5) 

Opiskelija oppii tarkastelemaan oman kielialueen ja kertomusperinteen tekstejä sekä tekstien piirteitä ja vuoro-

vaikutusta. Opiskelija harjaantuu erittelemään, tulkitsemaan ja tuottamaan erityylisiä, myös eri tiedon- ja tie-

teenalojen tekstejä. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• oppii tarkastelemaan tekstejä ja kertomaperinnettä niiden ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja jat-

kumoissa ja suhteessa muihin teksteihin 

• oppii erittelemään tekstien piirteitä 

• pystyy itsenäiseen tekstin tuottamisen prosessiin ja kehittää omaa ilmaisutapaansa 

• oppii valmistelemaan suullisen esityksen kirjallisuuden pohjalta yksin tai ryhmässä 

• tuntee oman kielialueen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja suullista perinnettä sekä teemoja ja osaa arvi-

oida niiden merkitystä oman kulttuurinsa näkökulmasta kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana 

• ymmärtää omakielisen kirjallisuuden aseman osana maailman kirjallisuutta 

• pystyy ymmärtämään ja käyttämään suomeksi oppimaansa eri tiedon- ja tieteenalojen käsitteitä omalla 

äidinkielellä. 

Keskeiset sisällöt 

• erilaisia konteksteja: kirjallisuus maantieteellisesti, kielellisesti, median suhteen 

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa 

että nykyajan kontekstissa 

• genre tai tyyli kirjoittamisen lähtökohtana, eläytyvää kirjoittamista 

• kielenhuoltoa ja tyylipiirteitä 

• omakielisen kirjallisuuden tai suullisen perinteen keskeinen teos 

• suullinen esitys kirjallisuuden pohjalta 

• eri tiedon- ja tieteenalojen keskeistä kieltä omalla äidinkielellä 

6. Tekstit ja vaikuttaminen (OÄI6) 
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Opiskelija oppii tarkastelemaan monimuotoisia tekstejä, niiden kieltä ja vuorovaikutusta erityisesti vaikuttami-

sen näkökulmasta. Hän perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin eri medioissa ja syventää niihin 

liittyviä tietoja ja taitoja. Opiskelija syventää puhumistaitojaan. 

Tavoitteet 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija 

• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti 

• ymmärtää erilaisia suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, syventää lukutaitoaan 

ja oppii tarkastelemaan tekstien välittämiä arvoja 

• oppii tunnistamaan, miten kielellä vaikutetaan 

• osaa tarkastella tekstejä mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana 

• kehittää kykyään toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä rakentaa ja ylläpitää vuorovaikutussuh-

teita ja rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen 

• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmätaitojaan. 

Keskeiset sisällöt 

• kantaa ottavat ja vaikuttavat tekstit 

• vaikuttamisen ja argumentoinnin keinot ja lajit 

• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana 

• vaikuttaminen arjen vuorovaikutussuhteissa sekä kannanottojen arviointi ja vaikutukset 

• osallistuvan kansalaisen vaikuttamismahdollisuudet 

• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti 

• ryhmäkeskustelutehtäviä, puhuttujen tekstien kriittinen arviointi, argumentointi, väittely 

• viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka, sananvapaus, sen-suuri, yksityisyyden suoja, nettieti-

ketti 

• puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi sekä puhekielen erityis-piirteitä 

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä, osallistuminen kieliyhteisön vuorovaikutukseen 

• eläytyvää ilmaisua 

Todistukset 

Opiskelijalle annetaan osallistumistodistus lukiokoulutusta täydentävän opiskelijan oman äidinkielen opiskelus-

ta. Todistukseen merkitään opetettava kieli, opetuksen laajuus ja sanallinen arvio tai numeroarvosana koulutuk-

sen järjestäjän päättämällä tavalla. Muuten noudatetaan lukion opetussuunnitelman perusteiden määräyksiä to-

distuksiin merkittävistä tiedoista. 
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LIITE 4. ÄHTÄRIN LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUSKÄY-TÖN 

SUUNNITELMA   

ÄHTÄRIN LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA   

Ähtärin lukion tietostrategia tähtää perustaitojen oppimisen tasolta verkko-opiskelun asettamiin haasteisiin vas-

taamiseen. Ydinkysymyksiä ovat koulun tekninen valmius ja opiskelijoiden sekä opettajien koulutus verkko-

opiskelun tarpeiden lähtökohdasta.  

Pienten oppilaitosten, kuten Ähtärin lukion, toimintaedellytykset heikkenevät. Tarvitaan uusia toimintatapoja ja 

-ympäristöjä, että pystytään turvaamaan jokaiselle tasa-arvoinen mahdollisuus suorit-taa toisen asteen opintoja 

omalla paikkakunnalla tai sen lähiympäristössä. Tämän turvaamiseksi tarvitaan toimenpiteitä, joilla voidaan 

varmistaa myös pienempien oppilaitosten tulevaisuus. Tähän voidaan päästä kehittämällä uusia toimintatapoja 

käytännön oppimisympäristöjen pedagogiseksi uudistamiseksi ja uudenlaisten opetus- ja opiskelumenetelmien 

käyttöönottamiseksi. Tämä edellyttää opettajien kouluttamista verkossa tapahtuvaan opettamiseen. Lisäämällä 

yhteistyötä eri oppilaitosten välillä etäopiskeluyhteyden kautta pystytään varmistamaan myös sellaisten ainei-

den säilyminen kurssitarjonnassa, joihin ei saada riittävästi opiskelijoita yhdestä lukiosta.  

Ähtärin lukio kehittää opettajien tietoverkkojen ja tietokoneohjelmien käyttötaitoa. Verkko-opetuksen ja inter-

netistä tapahtuvan tiedonhaun lisääminen kehittää sekä opettajien että opiskelijoiden kansalaisvaikuttamisen 

taitoja ja tietoyhteiskuntavalmiuksia. 

Lisäksi osallistutaan alueen toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulun ja yliopistoyksiköiden verkko-

opetuksen asiantuntijoiden yhteistyöhön. Yrittäjyyskasvatukseen syntyy kaikille Etelä-Pohjanmaan toisen as-

teen oppilaitoksille soveltuva yrittäjyyskasvatuksen malli ja aineisto. 

Opettajien oppimisprosessin ja yhteistyön tuloksena syntyy Etelä-Pohjanmaan 2. asteen yhteinen virtuaaliopin-

tojen kurssitarjonta ja verkkoportaali. Tavoitteena on malli, jonka avulla toisen asteen oppilaitokset pystyvät 

helposti hyödyntämään toistensa erikoisosaamista. Nämä syntyvät mukana olevien oppilaitosten henkilökunnan 

tekemien ammattitaitoa kehittävien opintojen harjoitteluprosessien lopputuloksena yhdessä ulkopuolisen tekni-

sen tuen kanssa. Ne toimivat samalla opettajien am-mattitaidon kehittämisen työkaluina ja jäävät elämään toi-

mintamallina ja tulevan toiminnan kehyksenä. 

Lukiolla on kolmessa latauskärryssä kannettavia tietokoneita, joita opettajat ja opiskeli-jat pystyvät hyödyntä-

mään eri puolilla koulua.  
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LIITE 5. ÄHTÄRIN YHTEISKOULUN JA LUKION KRIISISUUNNITELMA 

 ÄHTÄRIN YHTEISKOULUN JA LUKION KRIISISUUNNITELMA 

1. JOHDANTO 

Ihminen voi joutua kohtaamaan äkillisen kriisitilanteen, johon hän ei ole osannut varautua. Nämä traumaattiset 

kriisit eivät kuulu luonnolliseen elämänkulkuun, ja ne aiheutuvat äkillisestä, odottamattomasta ja voimakkaasta 

tapahtumasta, joka tuottaisi kenelle tahansa kärsimystä. Traumaattinen kriisi aiheuttaa lähes jokaiselle psyykki-

siä jälkireaktioita, vaikka fyysisiä vammoja ei syntyisikään. 

Psyykkiset reaktiot ovat normaali tapa reagoida epätavalliseen tapahtumaan. Tyypillisiä kriisitilanteita ovat 

kuolemat, väkivallanteot ja niillä uhkaaminen, läheltä piti –tilanteet sekä erilaiset onnettomuudet, kuten liiken-

neonnettomuudet ja tulipalot. Ihmiset reagoivat kriisitilanteissa eri tavoin: sokkivaiheessa osa ihmisistä lamaan-

tuu toimintakyvyttömiksi, osa ahdistuu ja jotkut joutuvat pakokauhun valtaan. (Lue tarkemmin erilaisista reak-

tioista, niiden vaiheista ja auttamisesta koulun kriisikansiossa olevasta materiaalista.) 

Tämä kriisisuunnitelma luetetaan uusilla työntekijöillä ja käydään riittävän usein läpi koko opettajakunnan ja 

muidenkin työyhteisön jäsenten voimin sekä tarvittaessa päivitetään. 

2. KRIISIRYHMÄ 

Ähtärin yhteiskoulussa ja lukiossa toimii kriisiryhmä, joka suunnittelee ja päättää kriisin ilmettyä, miten tilan-

teessa toimitaan.  

Kriisiryhmänä toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluu: rehtori (tai vararehtori), opinto-ohjaaja, ter-

veydenhoitaja, kuraattori sekä yhteiskoulun puolella erityisopettajat. Tarvittaessa ryhmää voidaan täydentää 

luokanvalvojalla, ryhmänohjaajalla ja/tai koulupsykologilla. Ryhmä voi pyytää yhteistyöapua alueen sosiaali- ja 

terveydenhuollolta tai seurakunnalta. Kriisin sattuessa ryhmän voi kutsua kokoon kuka tahansa. Kriisiryhmän 

johtajana toimii rehtori tai hänen poissa ollessaan vararehtori. 

Kriisiryhmä perehdyttää työyhteisön uudet jäsenet kriisisuunnitelmaan, arvioi kriisitilanteissa toteutettuja toi-

mia sekä pitää kriisikansion ajan tasalla. 

3. TIEDOTTAMINEN 

Rehtori on keskushenkilö, jolle kriisiin liittyvä informaatio annetaan. Jos hän ei ole paikalla, asiasta tiedotetaan 

jollekin muulle kriisiryhmän jäsenelle. Asiasta tulee kertoa, mitä on tapahtunut, ketä tapaus koskee ja mitä ta-

pahtumasta tiedetään. 

Rehtori myös ilmoittaa koulussa tapahtuneesta onnettomuudesta kotiin. Jos onnettomuus on johtanut kuole-

maan, siitä ilmoittaa aina ao. viranomainen, esim. sairaalan edustaja tai poliisi. 

Kriisiryhmä valitsee koulun edustajan tiedottamaan medialle. Yleensä tämä on rehtori. Tiedottamiseen on syytä 

valmistautua etukäteen. Tiedottajan nimi ilmoitetaan heti koko henkilökunnalle ja opiskelijoille. Kaikki median 

yhteydenotot ohjataan tiedottajalle. Hän on ainoa, joka vastaa toimittajien kysymyksiin. Näin suojataan sokkiti-

lassa olevia oppilaita ja työntekijöitä utelevilta kysymyksiltä. Asiallisen ja faktoihin perustuvan tiedottamisen 
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avulla koulu voi estää asian paisuttelun ja väärien tietojen leviämisen. Rehtori asettaa rajat toimittajien tulemi-

selle koulun alueelle. 

Rehtori huolehtii, miten ja milloin tieto annetaan opettajille, muulle henkilökunnalle ja opiskelijoille. Opettajat 

saavat ohjeita asian käsittelyyn luokissa tavoitteena huhujen ehkäiseminen ja oikeat tiedot. Rehtori ja luokan-

valvoja huolehtivat jatkoyhteyksistä yksittäiseen perheeseen. On muistettava kunnioittaa perheen toivomuksia 

kriisitoimintaan liittyvien ratkaisujen suhteen. 

Yhteenveto: 

• tiedotus rehtorille 

• koulun kriisiryhmän kokoontuminen 

• mahdollinen yhteydenotto kaupungin kriisiryhmään 

• yhteyshenkilön valinta tiedotusvälineitä varten (yleensä rehtori) 

• yhteys kotiin (koti määrittelee menettelytapoja ja sen, mitä tapahtuneesta kerrotaan) 

• tiedotus opettajille ja muulle henkilökunnalle 

• tiedotus opiskelijoille 

• jatkoyhteydet kotiin 

4. ERILAISET KRIISIT JA TOIMINTATAVAT 

4.1. Vakava onnettomuus koulussa 

• tee nopea tilannearvio tapahtuneesta: Onko autettava hereillä vai tajuton? Hengittääkö hän? 

• soita tarvittaessa numeroon 112 ja aloita ensiapu hätäkeskuksen antamien ohjeiden mukaan: haavojen 

sidonta ja elvytys (kuvalliset elvytysohjeet kriisikansiossa) 

• hälytä muita aikuisia avuksi 

• tieto terveydenhoitajalle tai terveyskeskukseen 

• tieto rehtorille / kriisiryhmälle / henkilökunnalle 

• oppilaat pois onnettomuuspaikalta 

• silminnäkijät erilleen erityisen huolen kohteeksi (tilanteen nopea läpikäynti, lohduttaminen, mahdolli-

suus erityisapuun) 

• ilmoitus huoltajille mahdollisimman pian (tarkemmasta tiedotuksesta päättää kriisiryhmä) 

• asian käsittely luokassa (esim. keskusradion kautta kehotus asian lyhyeen läpikäymiseen faktatasolla: 

kuka näki, kuka kuuli, mitä tapahtui, mitä ajatuksia tuli?) Opettajalla ei tarvitse olla vastauksia. Spon-

taanit tunneilmaisut hyväksytään. (korjattava tekstareiden puskaradio-viestit) 
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• kirjallinen viesti koteihin 

• järkyttyneimmät oppilaat kotiin vain aikuisen mukana 

• jälkipuinti henkilökunnan kanssa 

• oppilaiden seuranta 

• koulutapaturmasta tapaturmailmoitus vakuutusyhtiötä varten 

• rehtori tai tilanteessa mukana ollut aikuinen kirjoittaa muistion tapahtumista 

4.2. Vakava onnettomuus koulun ulkopuolisessa toiminnassa (esim. retkibussi) 

• ilmoitus rehtorille, joka (tai kriisiryhmä) päättää asian käsittelystä onnettomuuden vakavuuden ja sen 

herättämien reaktioiden mukaan 

• tarvittaessa keskustelu luokissa: käydään opettajan johdolla faktat läpi ja annetaan tilaa mahdollisille re-

aktioille 

4.3. Kuolemantapaus 

4.3.1. Oppilaan kuolema 

• jos kuolema tapahtuu koulussa, noudatetaan lukua 4.1. alla olevan lisäksi soveltuvin osin 

• oppilaan kuolemasta ilmoittaa perheelle pappi, poliisi tai sairaala 

• tiedon saanut opettaja informoi rehtoria 

• rehtori tiedottaa henkilökunnalle 

• mahdollinen ulkopuolinen kriisiryhmän vetäjä kaupungin kriisiryhmästä 

• luokanvalvoja neuvottelee kriisiryhmän kanssa, kuka on perheen kontaktihenkilö 

• perheen toivomuksia koteihin tiedottamisesta ja koulun toimintatavoista kunnioitetaan 

• keskustelu luokissa oppilaiden kanssa (tunneilmaisut hyväksyttäviä)  

• oppilaiden seurantaa mahdollisen ulkopuolisen avun tarpeen vuoksi (mahdollisuus kahdenkeskisiin kes-

kusteluihin aikuisen kanssa) 

• muistaminen: suruliputus, hiljainen hetki, adressi, valokuva esillä, kynttilä, mahdollinen surumusiikki 

(esim. päivänavauksen yhteydessä) 

• sovitaan perheen kanssa suruvalittelukäynnistä kotiin ja osallistumisesta hautajaisiin 

• jos oppilas kuolee loma-aikana, mahdollisuuksien mukaan yhteys luokkaan/ henkilökuntaan ja osallis-

tuminen hautajaisiin, tiedottaminen viimeistään koulun alettua 

• henkilökunnalle mahdollisuus jälkipuintiin 
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4.3.2. Opettajan tai muuhun henkilökuntaan kuuluvan kuolema 

• rehtori informoi henkilökuntaa / luokkaa / kaikkia oppilaita yhteisesti salissa 

• kriisiryhmä hankkii tarvittaessa ulkopuolista apua 

• jälkipuinti henkilökunnalle 

• keskustelut luokissa 

• muistaminen (ks. luku 4.3.1.) 

• lähiomaisten kanssa sovitaan suruvalittelukäynnistä ja osallistumisesta hautajaisiin 

• oppilaiden seurantaa 

• lomalla tapahtuneessa kuolemantapauksessa menetellään luvussa 4.3.1 selostetulla tavalla 

4.3.3. Oppilaan lähiomaisen kuolema 

• tieto rehtorille, joka tiedottaa kriisiryhmää 

• tieto oppilasta opettaville opettajille 

• kotoa mahdollinen lupa kertoa asiasta muulle luokalle 

• luokanvalvoja valmistelee luokkatoverit vastaanottamaan oppilaan tämän tullessa kouluun (kerrotaan, 

että paras suhtautumistapa on käyttäytyä kuten ennenkin) 

• luokan ja luokanvalvojan suruvalittelut oppilaalle joko ennen kouluun tuloa tai heti kouluuntulopäivänä 

• oppilaalle keskustelumahdollisuus aikuisen kanssa 

• oppilaan seurantaa 

4.3.4. Itsemurhan uhka 

• tutustu masentuneen ja itsemurhavaarassa olevan tuntomerkkeihin (kriisikansiossa) 

• tieto kriisiryhmälle  

• älä jätä yksin 

• puhu oppilaan kanssa: yritä selvittää, onko itsetuhoisia ajatuksia; kuuntele; tarjoudu pohtimaan yhdessä 

ongelmaa, älä yritä ratkaista sitä äläkä vähättele tai tuomitse 

• ongelmaa ei voi ratkaista hetkessä 

• ota yhteys kotiin, kouluterveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai tarvittaessa ensiapuun, joka arvioi vä-

littömän avun tarpeen, vanhemmat hakemaan oppilas koulusta kotiin ja ohjeistetaan käymään ensiavus-

sa keskustelemassa asian vakavuudesta 
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• oppilashuoltoryhmä toimimaan 

4.3.5. Itsemurha 

• tieto rehtorille, joka tiedottaa kriisiryhmää ja koulun henkilökuntaa 

• kodin kanssa sovittava, miten toimitaan 

• tieto oppilaille: perheeltä lupa kertoa tosiasiat, jotta perättömät huhut estettäisiin 

• tiedote mahdollisista reaktioista ainakin luokkatovereiden koteihin 

• keskustelut luokissa 

• oppilaiden seurantaa, mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa 

• erityinen tuki silminnäkijöille ja lähimmille ystäville (mutta vähemmän tunteneita ei saa ”pakottaa” su-

remiseen, mikä saattaa aiheuttaa syyllistymistä) 

• muistaminen luokassa ja koulussa 

• jälkipuinti henkilökunnalle 

• asian käsittely tärkeää, koska itsemurha nostaa esiin kysymyksiä ja mahdollisesti voimakasta syyllisyyt-

tä 

4.3.6. Vakava sairaus 

• oppilaan omaa ja huoltajan mielipidettä kunnioitettava: sopimus siitä, mitä kerrotaan muille oppilaille 

• pyritään saamaan lupa kertoa luokan oppilaille ja muulle henkilökunnalle 

• toimintaohjeet sairauskohtausten varalta (kouluterveydenhoitaja) 

• koulutovereiden toiminnallisuuden ja myötätunnon kanavoiminen sairaan hyväksi 

• rohkaistaan pitämään yhteyttä sairaaseen oppilaaseen 

• jälkipuintia sairaan, hänen ystäväpiirinsä ja luokan kanssa 

• oppilaiden seurantaa, mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa 

4.3.7. Väkivaltainen oppilas 

• pyri tunnistamaan väkivallan uhka ennen kuin se muuttuu teoiksi (psykoottisen käytöksen tuntomerkke-

jä kriisikansiossa) 

• kiusaaminen on henkistä väkivaltaa 

• muiden oppilaiden suojelu ensisijainen tehtävä 

• toimi, älä käänny pois tilanteesta 
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• kehota lopettamaan väkivalta  

• estä väkivallan jatkuminen ja hae mahdollisuuksien mukaan apuun koulun muita työntekijöitä 

• älä arkaile pyytää poliisia ja ambulanssia paikalle (puh. 112) 

• tiedota rehtorille ja luokanvalvojalle 

• tarvittaessa rehtori kokoaa kriisiryhmän/ oppilashuoltoryhmän, joka päättää jatko-toimista 

• tarvittaessa poista oppilas luokasta ja pyydä paikalle toinen aikuinen. Huolehdi myös valvonnasta luo-

kasta poistamisen jälkeen. 

• yhteys (rehtori tai luokanvalvoja) oppilaan huoltajiin ja pyyntö hakea oppilas kotiin 

• tarvittaessa rehtori evää oppilaalta koulunkäyntioikeuden loppupäiväksi 

• tilanteessa mukana ollut aikuinen kirjoittaa muistion tapahtumista 

• hankitaan lääkärintodistus ja tehdään rikosilmoitus tai lastensuojeluilmoitus 

• jos on mahdollista, että oppilaalla on ase mukana, käyttäydy rauhallisesti ja yritä saada hänet poistu-

maan luokasta tai jonkin tekosyyn varjolla muut oppilaat ulos. Yritä saada näiden mukana vaivihkaa hä-

lytettyä apua. Henkilökunnan kesken voidaan sopia tällaisten tapausten varalle jokin koodi. 

4.3.8. Väkivaltainen aikuinen koulussa 

• jos avatessasi luokan ovea oppitunnin aikana tunnistat uhkaavan tilanteen, yritä sulkea ovi mahdolli-

simman nopeasti 

• suojaa oppilaat esimerkiksi lukitsemalla ovi tai ohjaamalla heidät turvalliseen tilaan 

• tiedota rehtoria, joka varoittaa keskusradion kautta muita koulussa olevia sovitulla koodilla 

• jos kuulet varoituskoodin, lukitse ovi, ohjaa oppilaat luokassa mahdollisimman turvalliseen paikkaan, 

yritä rauhoitella heitä ja odota uusia ohjeita 

• yhteys poliisiin 

4.3.9. Päihtynyt oppilas koulussa 

• ks. päihteiden väärinkäytön tunnusmerkkejä kriisikansiosta 

• otetaan yhteys huoltajaan ja pyydetään noutamaan lapsi kotiin 

• ilmoitetaan sosiaaliviranomaisille (lastensuojeluilmoitus) 

• jos oppilaan tila on huono, tilataan ambulanssi 

• jos aiheuttaa vakavia häiriöitä tai vaaratilanteita, soitetaan poliisi paikalle 

4.3.10. Vakava paikallinen, valtakunnallinen tai ulkomailla tapahtuva onnettomuus tai kriisi 
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• kriisiryhmä kartoittaa tilanteen ja sopii toimenpiteet 

• toiminnassa otetaan huomioon valtakunnallinen ohjeistus 

• toimenpiteitä voivat olla keskustelu tilanteesta tai hiljainen hetki 

• akuutissa paikallisessa tilanteessa rauhoitellaan oppilaita ja pidetään luokissa, kunnes toisin ilmoitetaan 

• tarvittaessa evakuointi koulun pelastussuunnitelman ja harjoitusten mukaisesti 

• oppilaille annetaan mahdollisuus keskustella asiasta aikuisen kanssa 

• tiedottaminen koteihin tapahtumasta ja koulun toimista 

• henkilökunnan jälkipuinti 

4.3.11. Tulipalo 

• toiminta koulun pelastussuunnitelman ja vuosittaisten harjoitusten mukaisesti 

5. Kriisitilanteiden jälkihoito ja arviointi 

Jotkut henkilöt saattavat oireilla vielä useamman vuoden kuluttua tapahtuneesta. Tapahtuman muistopäivä, 

kuolleen syntymäpäivä yms. voi laukaista kriisireaktioita. Kriisiryhmän tulee varautua näihinkin tilanteisiin. 

Tarvittaessa apua voivat antaa myös oman alueen terveys- ja sosiaalipalvelut sekä seurakunta. 

On tärkeää, että myös kriisiryhmän jäsenten jaksamisesta ja tuen saamisesta huolehditaan. Ryhmä voi järjestää 

keskinäisiä purkukeskusteluja ja tarvittaessa hankkia ulkopuolista konsultaatioapua. Kriisitilanteen jälkeen 

ryhmän tulisi arvioida kriisitoimintamallin toimivuutta ja tehdä siihen tarvittavat muutokset. 

Varsinkin isojen kriisien jälkeen purkukeskusteluihin voi osallistua koko henkilökunta samoin kuin kriisisuun-

nitelman määräaikaiseen päivittämiseen. 
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LIITE 6. ÄHTÄRIN YHTEISKOULUN JA LUKION TASA-ARVOSUUNNITELMA  

Ähtärin yhteiskoulun ja lukion tasa-arvosuunnitelma 

1. Johdanto 

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja 

suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja 

miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Tasa-arvolla tässä suunnitelmassa 

tarkoitetaan tasa-arvolain mukaista naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena 

on sitouttaa henkilöstö, oppilaat ja opiskelijat yhteiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden edistämiseen. 

Suunnitelmalla viestitetään sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille Ähtärin yhteiskoulun ja lukion arvoista, 

jotka antavat suuntaa tasa-arvotyölle oppilaitoksessa. Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on myös antaa kei-

noja ja välineitä edistää tasa-arvon toteutumista molemmissa kouluissa. Tasa-arvoisessa työ- ja opiskeluympä-

ristössä kaikilla on mahdollisuus työskennellä ja opiskella ilman syrjintää sukupuolen tai muun henkilöön liit-

tyvän syyn perusteella.  

Tasa-arvosuunnitelma liitetään osaksi Ähtärin yhteiskoulun ja lukion opintosuunnitelmia. Koulujen vuosisuun-

nitelmissa ja vuosikertomuksissa seurataan ja ohjataan koulun toimintaa tähän tasa-arvosuunnitelmaan pohjau-

tuen. Ähtärin yhteiskoulussa tasa-arvosuunnitelman tekoon on osallistunut oppilaskunnan hallitus ja lukiossa 

opiskelija-kunnan hallitus. 

2. Lainsäädäntö 

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettuun lakiin (609/86, muutettu lailla 232/2005) lisättiin vuoden 

2005 lain kokonaisuudistuksen yhteydessä säännöksen oppilaitosten tasa-arvosuunnittelusta. Säännöksen mu-

kaan oppilaitosten on laadittava vuosit-tain yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa oppilai-

toksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma (tasa-arvolain 6 b §). Oppilaitoksen tulee laatia 

myös henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma, jos henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työnte-

kijää (tasa-arvolain 6 a §). Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun 

perustuva syrjintä.  

Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän kielloista säädetään Suomen perustuslain perusoikeussäännöksissä, joita täs-

mentävät useissa eri laeissa säädetyt syrjinnän kiellot sekä tasapuoliseen kohteluun velvoittavat säännökset. Eu-

roopan unionin jäsenmaat ovat sitoutuneet edistämään yhdenvertaisuutta ja vastustamaan kaikkinaista syrjintää. 

Vuonna 2000 EU:ssa annettiin rasismia ja työsyrjintää koskevat direktiivit. Direktiivit on Suomessa pantu toi-

meen 1.2.2004 voimaan tulleella yhdenvertaisuuslailla (21/2004). Uuden yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tar-

koituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oi-

keusturvaa. Lain soveltamisala on laajentunut eli lakia sovelletaan julkisessa ja yksityisessä toiminnassa. 

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään välitön (suora) syrjintä ja välillinen (epäsuora) syrjintä, häirintä sekä ohje tai 

käsky syrjiä jotakuta. Välittömällä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa: 1) naisten 

ja miesten asettamista eri asemaan suku-puolen perusteella; 2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synny-

tyksestä johtuvasta syystä; 3) eri asemaan asettamista sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perus-
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teella. Välillisellä sukupuoleen perustuvalla syrjinnällä tarkoitetaan tasa-arvolaissa: 1) eri asemaan asettamista 

sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun nähden neutraalilta vaikuttavan säännöksen, pe-

rusteen tai käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen 

asemaan sukupuolen perusteella; 2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai perheenhuoltovelvollisuuden 

perusteella. Tasa-arvolain uuden 6 c §:n mukaan mm. koulutuksen järjestäjien tulee ennaltaehkäistä sukupuoli-

identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Virallisen su-

kupuolen lisäksi otetaan siis huomioon myös sukupuoli- identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syr-

jinnän ennaltaehkäisy. 

Velvoite laatia oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävä tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia lakiin pe-

rustuvaa opetusta tai koulutusta järjestäviä oppilaitoksia. Velvoite laajeni koskemaan perusopetuslakiin perus-

tuvaa opetusta järjestäviä kouluja vuoden 2015 alusta lähtien. Ähtärin yhteiskoulun ja lukio toimivat yhden reh-

torin ohjauksen alla, jakavat saman koulurakennuksen ja lisäksi useat opettajat opettavat molemmissa oppilai-

toksissa. Tästä syystä molemmille kouluille on järkevää tehdä yksi ja yhtenäinen tasa-arvosuunnitelma.  

3. Tasa-arvosuunnitelman tavoitteet 

Tasa-arvosuunnitelman tavoitteena on kiinnittää huomiota naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumiseen. 

Tarkoituksena on ennaltaehkäistä kaikkea sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Tasa-arvolaissa (7 §) kielletään 

välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella. Siinä määritellään syrjinnäksi myös seksuaalinen häirintä 

ja häirintä sukupuolen perusteella sekä myös käsky harjoittaa sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Lisäksi vielä 

tasa-arvolaissa (8b §) kielletään syrjintä oppilaitoksissa. Naisilla ja miehillä tulisi olla samanlaiset mahdollisuu-

det koulutukseen.  

Ähtärin yhteiskoulussa ja lukiossa pyritään edistämään tasa-arvoa seuraavissa asioissa: 

KOHDE TAVOITE KEINO TOTEUTUMISEN SEU-

RANTA 

Ainevalinnat Tasa-arvoa edistetään pe-

ruskoulun puolella valin-

naisainevalinnoissa ja lu-

kion puolella kaikissa ai-

nevalinnoissa 

Aineenopettajat kannus-

tavat kaikkia opiskelijoi-

ta oman aineensa opin-

toihin 

Seurataan vuosittain va-

linnaisainetilastoja ja lu-

kion oppilastilastoja 

Opinto-ohjaus Opiskelijoita ohjataan jat-

ko-opintoihin ja ammatin-

valintaan sukupuolesta 

riippumatta 

Sekä tyttöjä että poikia 

kannustetaan myös perin-

teisesti toisen sukupuolen 

suosimille aloille 

Seurataan vuosittain mo-

lempien oppilaitosten 

opiskelijoiden jatko-

opintovalintoja 

Opintosuoritusten arvi-

ointi 

Opintosuoritusten arvioin-

nissa pyritään ehdotto-

maan tasa-arvoon 

Opetushenkilöstö tunnis-

taa opintosuoritusten ar-

vioinnin mahdolliset ta-

sa-arvo-ongelmat 

Vuosittain varmistetaan, 

että opettajilla on keske-

nään yhdenmukaiset ja 

valtakunnalliset kriteerit 
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oppisuoritusten arvioin-

nille 

Opiskelijoiden tasa-

arvokäsitykset 

Opiskelijoiden tasa-

arvotietoisuutta lisätään 

Tasa-arvoteema sisällyte-

tään opetukseen 

Integroimalla opetukseen 

ja esim. teema-opintojen 

kautta 

Tasa-arvo oppilas- ja 

opiskelijakunta-

toiminnassa 

Oppilas- ja opiskelijakun-

tatoiminnassa edistetään 

tasa-arvoa 

Opiskelijakunta toteuttaa 

tasa-arvoa edistäviä pro-

jekteja tarpeen mukaan 

Ohjaavat opettajat nosta-

vat tasa-arvoteema esille 

toimikuntien kokouksis-

sa. 

Häirintä Häirintää ei sallita, häirin-

tää ei saa esiintyä. 

Häirintä kirjataan ja ryh-

dytään toimenpiteisiin 

viivytyksettä 

Tilannetta seurataan lu-

kuvuosittain esim. Kiva-

koulu kyselyn tms. kyse-

lyn yhteydessä 

. Tasa-arvoinen oppilai-

tos 

Tasa-arvonäkökohdat ote-

taan huomioon kaikessa 

toiminnassa 

Nimetään vastuuhenkilö 

huolehti-maan tasa-

arvonäkökohtien huomi-

oon ottamisesta. 

Rehtori, vararehtori 

Opetuksellinen tasa-arvo Opetuksessa edistetään 

tasa-arvoa 

Opetushenkilöstö tunnis-

taa mahdolliset tasa-

arvo-ongelmat opetuk-

sessa. 

Asiaa pidetään esillä 

opettajainkokouksissa ja 

koulutuksissa. 

4. Tasa-arvotilanteen kartoitus 

Vallitseva tasa-arvotilanne kartoitetaan sekä oppilaille että opiskelijoille suunnatulla Wilma -kyselyllä sekä tar-

kastelemalla oppilaiden ja opiskelijoiden valintoja. Lisäksi oppilailta ja opiskelijoilta otetaan jatkuvasti vastaan 

ehdotuksia asioista, joihin pitäisi tasa-arvon näkökulmasta paneutua. Ähtärin lukion opiskelijavalinnoissa nou-

datetaan lukiolakia sekä Opetusministeriön asetusta opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa. 

Opiskelun aikana on tärkeää tukea tasa-arvon toteutumista.  

5. Tasa-arvon toteutuminen opetusjärjestelyissä 

Tasa-arvolain mukaan oppilaitosten on huolehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on yhtäläiset mahdollisuudet 

koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. Koulun erilaisissa kehitys- ja valmisteluryhmiä koottaessa huoleh-

ditaan mahdollisimman kattavasta edustuksesta. Opetustilanteiden lisäksi myös oppimateriaalissa tulee ottaa 

huomioon tasa-arvonäkökohdat. Opinto-ohjauksessa painotetaan tasavertaista ja monipuolista hakeutumista 

opiskelijan oman kiinnostuksen ja edun mukaisesti koulutusalalle. Lukion aikana opinto-ohjauksella on suuri 

merkitys siinä, että opiskelija valitsee itseään kiinnostavia kursseja.  

 6. Tasa-arvosuunnitelmasta tiedottaminen 
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Tästä tasa-arvosuunnitelmasta tiedotetaan koko henkilökunnalle, oppilaille ja opiskelijoille heti tämän suunni-

telman hyväksymisen jälkeen. Suunnitelmasta tiedotetaan myös sidosryhmille. Ohjeet kirjataan myös yhteis-

koulun syystiedotteeseen ja opettajien perehdytysmateriaaliin. Päivitetty suunnitelma esitellään lukion opiskeli-

joille Wilman kautta tiedottamalla. Ryhmänohjaajat esittelevät tasa-arvosuunnitelman aloittaville opiskelijoille. 

Tasa-arvosuunnitelma on nähtävillä molempien koulujen kotisivuilla.  
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LIITE 7: ÄHTÄRIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA 

ÄHTÄRIN LUKION OHJAUSSUUNNITELMA 

1. Ohjaussuunnitelma 

Ähtärin lukion ohjaussuunnitelmassa esittelemme koulun ohjaustyön käytänteet ja toimintamallit. Ohjaussuun-

nitelma on tarkoitettu niin opetuksen järjestäjälle, koulun henkilökunnalle kuin oppilashuollon moniammatilli-

selle henkilöstölle. Lisäksi ohjaussuunnitelma antaa huoltajille mahdollisuuden tutustua koulun ohjaukseen. 

Ohjaussuunnitelmaa voidaan päivittää tarpeen mukaan, esimerkiksi vuosittain. (Päivitetty viimeksi 12.4.2016) 

Koulun ohjaustyö perustuu eettisyyteen sekä opiskelijan kasvun ja kehityksen kokonaisvaltaisuuteen. Eettisyy-

den ja kokonaisvaltaisuuden lisäksi ohjaustyö on tavoitteellista opetussuunnitelman mukaista toimintaa. Oh-

jauksen tavoitteet voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: 

  

1. Kasvun ja kehityksen tukeminen 

2. Merkityksellinen tulevaisuus   

3. Oppimisen ohjaus  

Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, koko koulun henkilökunta osallistuu opiskelijoiden ohjaukseen. Luvus-

sa 2. on esitelty tarkemmin ohjaustyön vastuualueet. Ähtärin lukiossa ohjaus näkyy niin opinto-ohjauksen ja 

siihen kuuluvien kurssien muodossa kuin henkilökunnan kokonaisvaltaisena ohjauksellisena työnotteena. Luki-

on toimintaa ohjaa ajatus: koko koulu ohjaa. 

2 Ohjauksen vastuualueet 

Huoltaja 

Huoltaja on päävastuussa oppilaan kasvatuksesta, kehityksestä ja hyvinvoinnista, opiskelijan ollessa alaikäinen. 

Olisi suositeltavaa, että huoltaja sitoutuisi tukemaan opiskeli-jaa koulunkäynnissä ja oppimisessa. Huoltaja voi 

halutessaan ottaa yhteyttä eri ohjaus-yön toimijoihin ja tarjota omaa asiantuntijuuttaan huoltajana opiskelijan 

ohjaukseen. 

Rehtori 

Rehtorin päävastuu on luoda ohjaukselle hyvät toimintaedellytykset ja varmistaa, että opiskelija saa opetus-

suunnitelman mukaista ohjausta. Hän osallistuu tarvittaessa ohjauksen suunnitteluun ja tekee yhteistyötä opin-

to-ohjaajan ja muiden ohjauksen tahojen kanssa.  Lisäksi rehtori: 

• on vastuussa lukujärjestysten laatimisesta 

• osallistuu tarvittaessa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaukseen 

• johtaa koulukohtaisen opiskelijahuoltoryhmän työskentelyä 

• on vastuussa nivelvaiheeseen liittyvän tarvittavan tiedon siirtymisestä 
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• luo edellytykset koulun ja kodin väliselle yhteistyölle 

• tiedottaa opettajia mahdollisista oppilashuollollisista asioista 

• on vastuussa ylioppilaskirjoituksista  

Opinto-ohjaaja 

Opinto-ohjaajalla on päävastuu koulun ohjauksen toteuttamisesta, suunnittelemisesta ja kehittämisestä. Hän 

koordinoi ohjaustoimintaa ja tarvittaessa antaa ammatillista tukea koulun muulle henkilökunnalle, jotta koko 

koulun henkilökunta voi osallistua opetussuunnitelman mukaiseen opiskelijoiden kokonaisvaltaiseen ohjauk-

seen. Lisäksi opinto-ohjaaja: 

• on vastuussa, että opinto-ohjauksen oppitunnit ovat opetussuunnitelman mukaisia 

• on tiiviissä yhteistyössä ryhmänohjaajien ja muiden aineenopettajien kanssa opis-kelijoiden oppimiseen 

ja yleiseen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa 

• osallistuu opiskelijahuoltoon 

• tarjoaa yksilö- ja ryhmäohjausta 

• osallistuu nivelvaiheen ohjaukseen yhdessä tutoreiden ja yläkoulun kanssa 

• tekee yhteistyötä eri oppilaitosten ja työelämän edustajien kanssa 

• on yhteydessä huoltajiin ohjaukseen liittyvissä asioissa 

• koordinoi luki-testejä ja toimii niiden tulosten mukaisesti 

Ryhmänohjaajat 

Ryhmänohjaajilla on tärkeä tehtävä valvoa ja tukea oman ryhmänsä hyvinvointia ja opin-tojen etenemistä. Li-

säksi hän tukee opiskelijoita heidän opintopolkunsa eri vaiheissa. Ryhmänohjaajan tehtäviin kuuluu: 

• Kodin ja koulun välistä yhteistyötä yhteisö- ja yksilötasolla 

• Opiskelijoiden opintojen etenemisen seuraaminen ja tukeminen 

• Oman ryhmän perehdyttäminen lukioon 

• Tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä moniammatillisen oppilashuoltoryhmän kanssa. 

Muut opettajat ja muu henkilökunta 

Moniammatillisen yhteistyön avulla lukio voi tukea opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä kasvua ja 

kehitystä. Esimerkiksi opiskelijahuollossa ovat mukana erityisopettajat, opettajat, rehtori, oppilaanohjaaja, ku-

raattori, psykologi, terveydenhoitaja, poliisi sekä muut sosiaali- ja päihdetyön ammattilaiset.  

Tutor-opiskelijat 
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Tutor-opiskelijat tukevat ja auttavat muita opiskelijoita. He perehdyttävät ensimmäisen vuoden opiskelijoita 

lukio-opintoihin, markkinoivat oppilaitosta peruskoululaisille ja kehittävät lukion toimintaa opiskelijan näkö-

kulmasta. Tutor-opiskelijat ovat valittu ja koulutettu tehtäväänsä. 


