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1. luku  AIKUISLUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA  

 

 

1.1. Arvot  

 

1. Arvostamme laaja-alaista yleissivistystä ja jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen taitoa ja halua.  

2. Edistämme suomalaista kulttuuria ja sen tuntemusta ja pyrimme eri kulttuurien väliseen 

vuorovaikutukseen ja aitoon kansainvälisyyteen.  

3. Kunnioitamme jokaisen ihmisarvoa ja pyrimme tasa-arvon, tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden 

toteutumiseen.  

4. Huolehdimme turvallisesta opiskeluympäristöstä sekä yksilön ja yhteisön hyvinvoinnista, niin ettemme 

hyväksy henkistä tai fyysistä väkivaltaa, syrjintää emmekä rasismia, vaan kannustamme erilaisuuden 

hyväksymiseen tavoitteena syrjäytymisen ehkäiseminen.  

5. Edistämme yhteisön kaikkien jäsenten yhteistoiminnallisuutta, vastuunottoa ja rakentavaa kriittisyyttä.  

 

Tavoitteena on tarjota laaja-alaisen yleissivistyksen, elinikäisen oppimisen ja ihmisenä kehittymisen 

mahdollisuus erilaisille oppijoille. Pyrimme siihen, että opiskelu oppilaitoksessamme lisäisi oman elämän 

arvontuntoa, oppimisen iloa ja edellä mainittujen arvojen omaksumista ja kunnioittamista.  

 

1.2. Aikuislukion tehtävä ja tavoitteet   

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio on toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden 

täydentää laaja-alaisesti yleissivistystään jatko-opinto-mahdollisuuksiensa ja työelämässä menestymisensä 

lisäämiseksi. Vahvistamalla opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja sekä parantamalla opiskelijan 

edellytyksiä myönteisille oppimiskokemuksille lujitetaan opiskelijan itsetuntoa ja persoonallisuuden kasvua. 

Tiedollisen ja taidollisen osaamisen pohjalta vahvistetaan myös kansalaisyhteiskunnan toimivuutta ja 

ehkäistään syrjäytymistä.  

 

 Opiskelijan on mahdollista suorittaa ylioppilastutkinto - myös ammatillisen tutkinnon pohjalta - tai  

sen osa, peruskoulun tai lukion koko oppimäärä tai yksittäisiä aineita tai kursseja.  

 

Päättötodistuksen arvosanoja voidaan korottaa sekä suorittaa muita lukion tehtävään kuuluvia  

yleissivistäviä aineita tai aihekokonaisuuksia. Aikuislukio toimii yhteistyössä oman alueensa ja muiden 

oppilaitosten kanssa pyrkimyksenään vastata esiin tuleviin koulutustarpeisiin mahdollisimman joustavasti. 

Se voi tarjota täydentäviä opiskelumahdollisuuksia muiden oppilaitosten opiskelijoille.  

 

1.3. Toiminta-ajatus  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukion opiskelijalla on mahdollisuus saada laaja-alaista yleissivistystä ja  

luoda monipuolinen maailmankuva. Aikuislukio tarjoaa eri tieteenalojen uusimman tiedon  

mukaista opetusta ihmisenä olemisen eri alueilta, ihmisen ja eri kulttuurien, luonnon ja  

yhteiskuntien vuorovaikutuksesta. Tiedollisen osaamisen avulla paranevat aikuislukion opiskelijan  

yleissivistävät ja ammatilliset valmiudet ja vaikutusmahdollisuudet, kun hän kykenee tunnistamaan ja 

käsittelemään myös omien valintojensa merkitystä ja eettistä kantavuutta.  
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 Monipuoliset opiskelijaa aktivoivat tiedonhallintakeinot vahvistavat myös ongelmanratkaisutaitoja  

ja kannustavat erilaisten vaihtoehtojen pohdintaan ja arvottamiseen. Kun opiskelijaa rohkaistaan  

ilmaisemaan itseään ja näkemyksiään, hän oppii myös arvioimaan omaa oppimistaan ja oman  

toimintansa vaikutuksia.  

 

Oman ominaislaadun ja ainutkertaisuuden kokemuksesta syventyy opiskelijan itsekunnioitus ja  

elämänhallinta, mikä innostaa elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, johon liittyy olennaisesti 

myös oman vastuun ymmärtäminen oppimisessa ja opiskelun oivaltaminen osaksi työntekoa.  

 

Yhdessä vertaisoppijoiden kanssa opiskelu ja toisten huomioonottaminen kasvattavat yhdenvertaiseen ja 

demokraattiseen kansalaisuuteen ja vastuullisuuteen. Hankkimalla monipuoliset itseilmaisu- sekä tieto- ja 

viestintätekniikan käyttötiedot opiskelija pystyy parantamaan omia vuorovaikutus- ja 

vaikutusmahdollisuuksiaan muuttuvassa maailmassa, jossa on opittu myös viestimään eri kielillä äidinkielen 

lisäksi.  

 

  

2. luku  AIKUISLUKION TOIMINTAKULTTUURI  

 

 

2.1. Toimintakulttuurin pääpiirteet  

 

Aikuislukiomme pyrkii rakentamaan kaikki käytännöt johdonmukaisesti tukemaan opetustyölle asetettujen 

oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Oppilaitoksen tavoitteena on kehittää koulua kestävää tulevaisuutta 

rakentaen, elämää ja ympäristöä kunnioittaen. Tähtäämme siihen, että opiskelija osaa havainnoida ja 

arvioida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä sekä kykenee analysoimaan omaa elämäntapaansa sekä 

tekemiään valintoja. Laadukas opetus sekä monipuolinen ja riittävän usein toistuva kurssitarjonta 

mahdollistavat opintojen sujuvan etenemisen. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus elinikäiseen 

oppimiseen, riippumatta iästä ja aikaisemmasta kulttuuritaustasta.  

 

Eri oppiaineiden kautta laajenee suomalaisen kulttuurin ja muiden kulttuurien tuntemus, ja eri  

kulttuureista tulevat opiskelijat mahdollistavat kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen.  

 

Opiskelijoiden erilaisuus ja ikärakenteen moninaisuus tutustuttavat myös oman yhteiskuntamme  

kirjoon. Koulun yhteiset tapahtumat tukevat yhteistoiminnallisuutta sekä henkilökunnan ja oppilaiden 

välistä vuorovaikutusta. Henkilökunnalle luodaan mahdollisuuksia kehittyä ammatissaan ja heidän 

omaehtoista kouluttautumistaan tuetaan.  

 

Oppilaitos pyrkii turvaamaan rauhallisen opiskelu- ja työskentely-ympäristön, jossa kaikilla on  

mahdollisuus ilmaista ajatuksensa ja vaikuttaa koulun toimintaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan 

jakaen. Puutumme aktiivisesti henkiseen tai fyysiseen väkivaltaan, syrjintään ja rasismiin, jos sellaista 

ilmenee. Päihteiden tuomista kouluun tai päihtyneenä esiintymistä ei hyväksytä.  

 

Koko työyhteisön ja kaikkien opiskelijoiden vastuunottoa itsestään, toiminnastaan ja yhteisestä  

työskentelystä pyritään vahvistamaan. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua aikuislukion toimintaan ja 

vaikuttaa koulun käytäntöihin ja koulutyön suunnitteluun myös oppilaskunnan kautta. Oppimaan 
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pyrkivässä työyhteisössä arvostetaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä; avoin vuorovaikutus ja tiedonkulku 

kehittävät rakentavaa kriittisyyttä sekä mahdollistavat myötävaikuttamisen. Oppilaskeskeiset 

työskentelymuodot korostavat opiskelijan omaa vastuuta omasta työskentelystään. Oppilaitos arvioi 

säännöllisesti omaa toimintaansa ja on valmis muuntamaan toiminnan suuntaa ja sisältöjä tarpeiden 

mukaisesti.  

 

2.2. Oppimiskäsitys  

 

Koska aikuisenkin oppiminen perustuu opiskelijan aktiiviseen ja tavoitteelliseen toimintaan, jossa hän 

käsittelee ja tulkitsee saamaansa tietoa omasta viitekehyksestään kuitenkin yhdessä muiden opiskelijoiden 

kanssa sekä opettajansa ohjauksessa tai osin tai täysin itsenäisesti, tulee opetuksessa ottaa huomioon 

oppilaan kyky liittää oppimansa asiat jo aiemmin opittuun. Uuden tiedon avulla on mahdollista laajentaa ja 

tarkentaa oppijan omia (arki)käsityksiä sekä hyödyntää oppijoiden omaa osaamista eri aloilta.  

 

Oppiminen edellyttää uuden ymmärtämistä, yleistämistä ja onnistunutta soveltamista. Se on sidoksissa 

kulloiseenkin toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin sekä oppijan metakognitiivisiin taitoihin. Mielekkäissä 

oppimistilanteissa, kanssaoppijoiden vertaistuella ja kokonaisuuksien hahmottamisen avulla voidaan 

rikastuttaa oppimisessa syntyviä skeemoja, luoda merkityksiä ja tulkita niitä. Opiskelijat ohjataan sen 

mukaisesti myös arvioimaan omaa oppimistaan sekä antamaan palautetta vertaisoppijoille kannustavassa 

ja myötäelävässä ilmapiirissä. Näin edistetään opiskelijoiden tietotaidon kasvua ja kehittymistä ihmisenä ja 

yhteisönsä jäsenenä.  

 

2.3. Opiskeluympäristöt  

 

Mielekkään ja oppimista tukevan opiskeluympäristön luomiseksi Töölön yhteiskoulun aikuislukio  

kiinnittää erityistä huomiota siihen, että koulumme edistää opiskelijan mahdollisuuksia saavuttaa  

oppimistavoitteensa. Parhaiten se tapahtuu luomalla sellainen opiskelu- ja työilmapiiri, joka tarjoaa 

myönteisiä oppimiselämyksiä. Oppimisesteet ja oppimisvaikeudet pyritään tunnistamaan varhain ja 

toteuttamaan tarpeelliset tukitoimet, jotta opiskelijan opinnoissa eteneminen sujuisi mahdollisimman 

hyvin. Koulu tarjoaa koulun arvojen mukaisen opiskelu- ja työskentely-ympäristön, jossa voi kasvaa ja 

kehittyä ihmisenä. Tähän pyrimme antamalla mahdollisuudet erilaisille oppijoille edetä omien 

päämääriensä ja tavoitteidensa mukaisesti ja rohkaisemalla vuorovaikutukseen ja avoimuuteen, niin että 

jokainen tulisi kuulluksi sekä tukemalla jatkuvaa oppimisen, osaamisen ja yhteistoiminnallisuuden 

kehittymistä.  

 

 Opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöjä ja koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä, erityisesti 

pääkaupunkiseudun mahdollisuuksia ja yhteistyötä oman oppilaitoksen päiväkoulun ja muiden 

oppilaitosten kanssa.  

 

2.4. Opetusmenetelmät ja työtavat  

 

 Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohtien erilaisuus tarjoamalla monipuolisia  

opetus- ja ohjausmuotoja sekä kullekin opiskelijalle sopivia työskentelymuotoja. Niiden avulla ja  

välityksellä opiskelijat tottuvat luomaan jäsentyneitä käsityksiä asioiden liittymisestä toisiinsa ja  

niiden yhteydestä heidän omaan kokemusmaailmaansa. He pystyvät arvioimaan omaa ajatteluaan  
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ja oppimistaan sekä muuttamaan sitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että heidän kykynsä opiskella 

itsenäisesti huomioidaan ja että koulu tarjoaa sen mukaisesti myös tähän tarkoitukseen sopivat 

työskentelytavat.  

 

Opiskelijoita ohjataan tiedonhankinnassa hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa ja kirjastopalveluja. 

Oppimistehtäviä laadittaessa ja opiskelutilanteita suunniteltaessa ovat lähtökohtana mielekkäät, todellisen 

elämän esimerkit sekä tutkivan oppimisen ote. Monipuolisia opetusmenetelmiä voivat olla luennon lisäksi 

mm. keskustelu, oppimista tukeva oppimispajaopetus, verkko-opiskelu ja itseohjautuvuuden tukeminen. 

Näiden avulla opiskelija kykenee oivaltamaan kulttuurin sisäisiä merkityksiä ja näkee omat 

vaikuttamismahdollisuutensa sekä tunnistaa omat voimavaransa. Monipuolisten työtapojen tehtävänä on 

tietojen ja taitojen oppimisen ohella tukea myös erilaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Joustavat 

työtavat ja joustava eteneminen ovat tunnusomaista juuri aikuislukiolle. Opetusjärjestelyissä voidaan 

tarpeen mukaan ottaa huomioon ryhmien erilaisuus.  

 

Opettajalla on oikeus etsiä oman opettajuutensa erityisvahvuuksia ja kehittää omaa pedagogista  

osaamistaan yhteisesti hyväksyttyjen arvojen ja tavoitteiden suuntaisesti.  

 

 

2.5. Opiskelijoiden osallisuus  

 

 Aikuislukion opiskelijat ovat koulunsa työyhteisön jäseniä. Heillä on mahdollisuus vaikuttaa oman koulunsa 

toimintaan. Osallistumalla yhteisen työskentely-ympäristön kehittämiseen he samalla edistävät omia 

vaikuttamismahdollisuuksiaan ja kansalaistaitojaan koulussa ja ympäröivässä yhteiskunnassa.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa jokainen uusi opiskelija kuuluu automaattisesti koulun oppilaskuntaan. 

Koulun opiskelijat valitsevat oppilaskunnalle puheenjohtajan ja uuden hallituksen suunnittelemaan ja 

toteuttamaan tulevan lukuvuoden toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluu myös aina opettajajäsen.  

 

Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan koulun asioihin eri tavoin. Koulun johtokuntaan valitaan oppilasjäsen, 

joka osallistuu johtokunnan kokouksiin. Opiskelijoiden ääni kuuluville –tilaisuuksissa ja palautelaatikon 

kautta opiskelijoilla on myös mahdollisuus tuoda esiin ja toteuttaa omia ideoitaan koulumme 

kehittämiseksi.  

 

2.6. Yhteistyö  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio toimii aktiivisesti yhteistyössä toisen asteen oppilaitosten kanssa. Oman 

päiväkoulun opiskelijat voivat joustavasti suorittaa aikuislukion puolella yksittäisiä kursseja tai oppiaineita. 

Myös aikuislukion omilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella päivälukion puolella asiasta erikseen 

sovittaessa. Myös kaikkien muiden päivä- ja aikuislukioiden opiskelijoilla on mahdollisuus valita 

aineopiskelijana kursseja aikuislukion kurssitarjonnasta.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiolla on kaksoistutkintoyhteistyötä useiden ammatillisten oppilaitosten 

kanssa. Aikuislukio vastaa kaksoistutkinto-opiskelijoille tarjottavasta lukiokoulutuksesta.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio luo yhteyksiä yhteisöihin, yrityksiin ja liike-elämään täydentämään  
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näiden vastaavia koulutustarpeita.  

 

 Töölön yhteiskoulun aikuislukio toimii yhteistyössä mm. työvoimaviranomaisten kanssa. Tavoitteena on 

tarjota peruskoulun keskeyttäneille tai ja peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottajille 

mahdollisuus saattaa opinnot loppuun ja tätä kautta edistää jatko-opintoihin hakeutumista tai oman uran 

löytämistä.  

 

Yliopistojen kanssa tehtävä käytännön yhteistyö toteutuu mm. siten, että aikuislukioon otetaan  

opetusharjoittelijoita koulun ja opettajien tilanteen mukaan. Lisäksi yliopiston opiskelijat voivat tulla 

kouluun opintokäynneille ja asiasta kiinnostuneet voivat tehdä opinnäytetöitä kouluyhteisön tarjoamista 

vaihtoehdoista. Aikuislukio tarjoaa oivan mahdollisuuden perehtyä aikuiskoulutukseen yliopiston 

aikuiskasvatustieteeseen suuntautuneille opiskelijoille.  

 

Aikuislukion opettaja- ja henkilökunta osallistuu aktiivisesti opetushallinnon, työvoimaviranomaisten ja 

erilaisten yhteiskunnallisesti sekä koulutuspoliittisesti tärkeiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin ja 

koulutuksiin.  
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3 luku  OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN  

 

 

3.1. Tuntijako  

 

Perusopetukseen käytettävä aika jaetaan eri oppiaineiden (ja aineryhmien) opetukseen  

seuraavasti : 

 

Oppiaine Pakolliset kurssit vähintään Valinnaisena tarjottavien kurssien 
vähimmäismäärä 

Äidinkieli ja kirjallisuus 4 2 

Suomi toisena kielenä 4 10 

Kielet 
   Toinen kotimainen ja 
   vieraat kielet 

14 
6 
8 

6 
2 
4 

Matematiikka 8 1 

Uskonto/Et 1 2 

Yhteiskunnalliset ja 
luonnontieteelliset aineet 

 18 

   Historia 
   Yhteiskuntaoppi 

 4 
2 

   Fysiikka  3 

   Kemia  3 

   Biologia  3 

   Maantieto  3 

Muita perusopetukseen 
soveltuvia aineita tai aihealueita, 
jotka päätetään vuosittain 
toimintasuunnitelmassa 
opetussuunnitelman liitteenä 
olevasta kurssitarjonnasta 

  

Yht. vähintään 44  

 

 

Opiskelijan tulee valita yhteiskunnallisten ja luonnontieteellisten aineiden ryhmään kuuluvista  

vähintään neljä.  

 

Opiskelijalla tulee olla vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän mukaisesti ja vähintään yhtä kieltä  

B-oppimäärän mukaisesti.  

 

Opiskelijalla on mahdollisuus opiskella valinnaisen aineena vähintään yhtä tai useampaa  

valinnaista vierasta kieltä. Valinnaiset B3-kielet opiskelija valitsee lukio-opetuksen  

kurssitarjottimelta.  
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Aikuisille annettavan opetuksen tuntijako lukiossa on seuraava:  

 

Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävät ja koulukohtaiset 
kurssit 

Äidinkieli ja kirjallisuus 5 5 

Suomi toisena kielenä 5 6 

Kielet 
   A-oppimäärä 

 
6 

 
4 

   B1-oppimäärä 5 4 

   B3-oppimäärä  8 

Matematiikka 
   Lyhyt oppimäärä 
   Pitkä oppimäärä 

 
6 
10 

 
4 
8 

Katsomukselliset ja 
yhteiskunnalliset aineet 
   Uskonto/Et 
   Historia 
   Yhteiskuntaoppi 
   Filosofia 

 
 
1 
3 
1 
1 

 
 
7/5 
4 
4 
5 

Luonnontieteelliset aineet 
   Fysiikka 
   Kemia 
   Biologia 
   Maantiede 
   Psykologia 

 
1 
1 
2 
1 

 
9 
5 
4 
3 
7 

Muita lukion tehtävän kuuluvia 
aineita ja aihekokonaisuuksia, 
jotka päätetään vuosittain 
toimintasuunnitelmassa 
opetussuunnitelman liitteenä 
olevasta kurssitarjonnasta 

  

Yht. vähintään 44  

 

Opiskelijan tulee opiskella vähintään yhtä kieltä A-oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Joko  

A-kielen tai B1-kielen tulee olla toinen kotimainen kieli.  

 

Tuntijaon pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän päättämiä  

syventäviä kursseja ja muita lukion tehtävään kuuluvia aineita ja aihekokonaisuuksia. (Ks. Liite 1  

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaiset kurssit ja koulukohtaiset kurssit)  

 

Opiskelijalle tulee varata mahdollisuus opiskella valinnaisena aineena yhtä tai useampaa  

kieltä. Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella  

1 kurssi liikuntaa  

1 kurssi terveystietoa  

2 kurssia kuvataidetta tai musiikkia tai 1 kurssi kuvataidetta ja 1 kurssi musiikkia.  

 

Oppiaineiden opetuksen lisäksi opiskelijoille annetaan opintoihin liittyvää ohjausta, joka on  

vapaaehtoista.  
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3.2. Kieliohjelma  

 

Perusopetus  

 

A1  englanti  

B1  ruotsi  

 

Lukiokoulutus  

 

A1  englanti, ruotsi, espanja  

B3  saksa, venäjä, ranska, italia, espanja, viro, saksa, japani  

 

 

 

3.3. Koulun painotukset  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio pyrkii toiminta-ajatuksensa mukaisesti tarjoamaan opiskelijoille  

laaja-alaisen ja monipuolisen yleissivistyksen.  

 

Aikuislukiossa on mahdollisuus suorittaa koko aikuisten opetussuunnitelman mukainen  

perusopetuksen ja lukion oppimäärä tai niiden osia. Vuotuinen kurssitarjonta koostuu pakollisista  

kursseista ja resurssien mukaan vuorovuosina tarjottavista valtakunnallisista syventävistä ja  

valinnaisista kursseista sekä koulukohtaisista kursseista toimintasuunnitelman mukaan.  

 

Opiskelija voi tarjonnan mukaan valita lähi- tai e-kursseja. Lähikurssin tenttiminen on mahdollista silloin, 

kun asiasta sopii etukäteen ko. kurssin opettajan kanssa. Pääosin lähiopetus on iltaopetusta.  

 

Aikuislukion erityispiirteenä on mahdollisuus suorittaa pitkän matematiikan pakolliset kurssit (pikalinja) 

sekä fysiikan ja kemian pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit yhden lukuvuoden aikana.  

 

Yhteistyössä ammatillisten oppilaitosten kanssa järjestetään tarpeen mukaan kaksoistutkintoon  

liittyviä lukio-opintoja. Näin opiskelijalla on mahdollisuus saada ammatillisen tutkintonsa lisäksi  

ylioppilastutkinto.  

 

 

 3.4. Opiskelijaksi otto  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tarjoaa toiminta-ajatuksensa mukaisesti aikuisille mahdollisuuden  

tutkintotavoitteiseen opiskeluun sekä täydentäviin, yleissivistäviin opintoihin. Lukio-opetukseen  

otettavalta opiskelijalta edellytetään peruskoulun päättötodistusta tai vastaavaa oppimäärää.  

 

Opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, joka ei ole suorittanut perusopetuksen oppimäärää, mutta  

jolla katsotaan olevan muutoin riittävät edellytykset suoriutua lukio-opinnoista. Alle 18-vuotiaan  

opiskelijan rehtori voi ottaa kouluun opiskelijaksi erityisestä syystä.  
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 Koulun oppilaaksi ottamisesta päättää rehtori. Ilmoittautuminen koulun opiskelijaksi tapahtuu  

henkilökohtaisesti koulun kansliassa. Opiskelijat otetaan kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä  

käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa aloittamaan  

opintonsa kunkin jakson alussa.  

 

Mikäli perusopetuksen tutkinto-opiskelijaksi hakevan äidinkieli on muu kuin suomi, tulee hakijan  

osallistua suomen kielen testiin ja haastatteluun, jotka pidetään koulun tiloissa. Rehtori voi  

erityisestä syystä päättää, ettei perusopetuksen tutkinto-opiskelijaksi hakevan vieraskielisen  

tarvitse osallistua suomen kielen testiin.  

 

 Mikäli perusopetuksen oppilasmäärä on täynnä, voidaan kuitenkin ottaa aineopiskelijoita, joilla on  

oikeus opiskella äidinkieltä, ruotsia, elämänkatsomustietoa ja uskontoa.  

 

 3.5. Koulun opetusjärjestelyt  

 

 Töölön yhteiskoulun aikuislukio soveltaa opetuksessaan kuusijaksojärjestelmää. Koulun vuosittain  

tarjoamat perusopetus-, lukio- ja e-kurssit käyvät ilmi kurssitarjottimesta, jonka pohjalta  

opiskelija voi laatia oman opiskelusuunnitelmansa ja saada tarvittaessa opinto-ohjausta.  

Kurssitarjottimessa on pyritty ottamaan huomioon opiskelijoiden mahdollisuus suorittaa esim.  

lukio 2 – 4 vuodessa.  

 

 Kurssitarjotinta voidaan tarvittaessa muuttaa opiskelijoiden ja yleisten koulutuskysyntätarpeiden  

mukaan. Sekä muuttuneista kursseista että yleensä kurssitarjottimen sisältämistä kursseista tiedotetaan 

erikseen mm. lukuvuosittain julkaistavassa opinto-oppaassa.  

 

 Opinto-oppaasta käyvät ilmi mm. seuraavat seikat:  

 

• aikuislukion tuntijako  

• jaksojärjestys ja lomat  

• kurssitarjotin  

• oppituntien ajat ja kokeiden päivät sekä ajat  

• ylioppilastutkintoajankohdat keväällä ja syksyllä sekä tutkintoon liittyvät ohjeet  

• e-kurssien sijoittuminen lukujärjestykseen sekä niiden perusasiat  

• suoritusohjesääntö, josta käyvät ilmi kurssien suoritussäännöt kuten kurssien uusimiseen,  

arviointiin ja hyväksilukuun liittyvät seikat.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tiedottaa koulun toimintaan liittyvistä käytännön järjestelyistä  

jaksotiedotteissa, koulun info-tv:n sekä Internet-kotisivun välityksellä.  

 

 Koulun ulkopuoliset kanavat muodostavat tärkeän osan koulun toiminnan tiedottamisesta ja  

markkinoinnista.  

 

3.6. Kurssien tenttiminen, itsenäinen opiskelu ja etäopiskelu  

 

Kurssin opettaja voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa kurssitarjottimella olevan kurssin  
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tenttimällä. Suorituksen vaadittavat näytöt sovitaan kurssin opettajan kanssa. Tenttimällä  

opiskeltu kurssi edellyttää hyväksyttyä arvosanaa (5-10 tai S-merkintää, silloin kun S-merkintä on  

mahdollinen, ks. myöhemmin kappaleet Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät peruskoulussa ja  

lukiossa Luvussa 6.1.). Mikäli opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai jonkun osion tenttimällä,  

noudatetaan soveltuvin osin luvussa 6 määriteltyjä arvioinnin periaatteita. Myös tällöin on  

tavoitteena arvioida kurssin tavoitteiden saavuttamista ja opiskelijan edistymistä riittävän  

laaja-alaisesti arvioinnin yleisperiaatteiden mukaisesti. – Eri aineitten kohdalla on erikseen  

mainittu, mikäli kurssin suorittamiselle tenttimällä on asetettu ainekohtaisia rajoituksia.  

Opiskelijalle voidaan rehtorin päätöksellä myöntää lupa suorittaa itsenäisesti kurssi, jota ei ole  

tarjolla kurssitarjottimen mukaisesti.  

 

Etäopiskelu toteutetaan Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa tarjoamalla kurssitarjottimella  

e-kursseja. Tarjolla olevat kurssit ja niiden käytännön toteuttaminen käyvät tarkemmin ilmi  

vuosittain julkaistavasta Opinto-oppaasta. E-kurssille ilmoittautuva saa kurssin alussa opettajan  

laatiman (oppikirjaa tukevan) materiaalin sekä ohjausta ja oppimistehtäviä sähköpostin,  

oppimisympäristön ja lähiopetustuntien avulla. E-kurssit poikkeavat tenttimisestä ennen muuta  

siten, että kunkin valitun oppimistehtävän suorittaminen, erilaisten tehtävien harjoittaminen ja  

opettajan antama ohjaus käyvät ilmi kurssin opastuksesta ja että niiden suorittamistaito ja –taso  

myös vaikuttavat arviointiin. E-kurssien arvioinnista on erikseen mainittu kohdassa arviointi  

luvussa 6.  

 

3.7. Opetusjärjestelyihin liittyvä yhteistyö  

 

Vrt. kappale 2.6.  
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4. luku  OHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN  

 

 

4.1. Ohjaustoiminnan tehtävä ja tavoitteet  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ohjaustoiminta käsitetään palvelujärjestelmäksi, joka on osa  

koko kouluyhteisön toimintaa. Opiskelijoiden yksilölliset ohjaukselliset tarpeet ovat  

ohjaustoiminnan lähtökohta. Ohjaus tukee opiskelijaa opintoihin liittyvissä valinta- ja  

päätöksentekotilanteissa sekä henkilökohtaisissa opiskelu- ja elämäntilanteiden kysymyksissä.  

Opiskelijan ohjaus on koko opiskeluajan kestävä prosessi. Sekä perusopetuksessa että  

lukiokoulutuksessa koulumme ohjaustoiminta muodostaa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on  

tukea opiskelijaa opintojen eri vaiheissa. Ohjaustoiminnan perustehtäväalueita ovat  

 

1. Opinnoissa ja opiskelutaidoissa ohjaaminen  

2. Jatko-opintojen ohjaus sekä ura- ja elämänsuunnittelu  

3. Opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen (ohjauksellinen tuki)  

Opinto-ohjaus pyrkii vastaamaan opiskelijoiden (ja kouluyhteisön) esiin tuomiin yksilöllisiin  

ohjauksellisiin tarpeisiin kokonaisuuden kannalta mielekkäät ratkaisuvaihtoehdot huomioiden.  

Jatkuva koulun sisäisten ja ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävä yhteistyö on merkittävä osa  

ohjaustoimintaa. Ohjauksen tehtävänä on edistää koulutyön tuloksellisuutta, koulutuksellista,  

etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä.  

 

Yhteisistä aihekokonaisuuksista opinto-ohjaukseen kytkeytyy kiinteästi osallistuva kansalaisuus ja  

yrittäjyys sekä viestintä- ja mediaosaaminen, jotka ovat luonnostaan ohjauksen sisältöalueita.  

 

 4.2. Ohjauksen osa-alueet  

 

Opinnoissa ja opiskelutaidoissa ohjaaminen  

 

Opinto-ohjauksen keskeisenä periaatteena on, että opiskelija pystyy opiskelemaan täysipainoisesti, 

kykenee kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään omat yksilölliset tapansa ja 

vahvuutensa opiskelijana. Ohjaustoiminta pyrkii edistämään opiskelijoiden itseohjautuvuutta. Ohjattavaa 

rohkaistaan ja tuetaan mielekkääseen opintojensa sisällön ja rakenteen suunnitteluun sekä tekemään 

tarkoituksenmukaisia valintoja omista lähtökohdistaan ja asettamiensa tavoitteiden perusteella. Opiskelijaa 

kannustetaan opintojensa etenemisen seuraamiseen ja itsearviointiin.  

 

Jatko-opintojen ohjaus sekä ura- ja elämänsuunnittelu  

 

Opiskelijalla on mahdollisuus saada ohjausta opintoihin liittyvissä valinta- ja päätöksentekotilanteissa sekä 

henkilökohtaisissa opiskelu- ja elämäntilanteiden kysymyksissä.  

Ohjattavaa tuetaan valintatilanteissa uusien näkökulmien, merkityksien ja toimivien vaihtoehtojen  

löytämisessä. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan, miten hänen tekemänsä 

valinnat ja päätökset ovat suhteessa hänen ura- ja elämänsuunnitteluunsa.  

 

Ohjaus tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden pohtia ja arvioida realistisesti omia edellytyksiään ja  
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vaihtoehtoja opintojen eri vaiheissa ja ammatilliseen suuntautumiseen liittyvässä päätöksenteossa  

sekä toimimaan niiden pohjalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opinto-ohjauksen tehtävänä on ohjata 

opiskelijaa käyttämään keskeisiä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.  

 

Opiskelijoiden hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen  

 

Opinto-ohjauksen avulla pyritään tukemaan opiskelijan elämänsuunnittelun ja -hallinnan taitoja.  

Ohjauksen keinoin voidaan tarvittaessa pohtia ohjattavan elämäntilanteeseen liittyviä kysymyksiä  

ja mahdollisia tukitarpeita. Ohjauksen tavoitteena on auttaa ohjattavaa näkemään elämänsä  

mahdollisuudet laaja-alaisesti ja myönteisesti ja luoda edellytyksiä opiskelijan itsetuntoa,  

itsetuntemusta ja persoonallista kasvua lujittaville tekijöille. Ohjaustoiminnalla pyritään mahdollisuuksien, 

toivon ja toiveikkuuden tunteen vahvistamiseen opiskelijoiden elämässä ja heidän oppimisensa 

edistämiseksi.  

 

Aikuisopiskelijan oppimisessa ja psykososiaalisessa elämäntilanteessa voi olla haasteita, joihin tarvitaan 

erityistä panostusta. Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea ja auttaa erityisen tuen tarpeessa olevia 

opiskelijoita opintojensa etenemisessä (ks. 5.1. opiskeluun liittyvä erityinen tuki).  

 

Ohjaustoiminnalla pyritään myös tukemaan opiskelijoiden verkostoitumista, yhteisöllisyyden  

kehittämistä ja ylläpitämistä opintojen ajan.  

 

4.3. Ohjauksen toteuttaminen, työnjako ja tehtävät  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa ohjaustoiminta on koko ohjaus- ja opetushenkilöstön yhteinen  

asia. Yhteistyössä rehtorin, aineenopettajien ja muun kouluyhteisön jäsenten kanssa opinto-ohjaaja vastaa 

ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta sekä opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä. 

Jokainen kouluyhteisön jäsen osallistuu edellä mainittujen kolmen perustehtävän toteuttamiseen 

persoonallaan ja roolinsa edellyttämien tehtävien mukaisesti.  

 

Opinto-ohjausta toteutetaan yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäohjauksena sekä verkko-ohjauksena.  

 

Yksilöohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja  

ammatin/uravalintaansa sekä muihin elämäntilanteesiin liittyvistä kysymyksistä.  

Pienryhmäohjauksessa opiskelija voi käsitellä ryhmässä kaikille yhteisiä tai kunkin ryhmään osallistuvan 

opiskelijan henkilökohtaisia ohjauksellisia kysymyksiä.  

 

Opinto-ohjauksessa toteutetaan itsearviointia. Sillä pyritään tukemaan opiskelijaa hänen vahvuus-  

ja kehittämisalueidensa löytämisessä sekä edistämään ohjattavan itsetuntemusta, päätöksentekovalmiutta 

ja vastuullisuutta ratkaisujen tekemisessä.  

 

Opinto-ohjaaja koordinoi koulun sisäistä ohjauksen yhteistoimintaa ja yhteistyötä koulun ulkopuolisten 

tahojen kanssa. Hän huolehtii siitä, että koulussa on toimiva ohjaussuunnitelma, joka sisältää ohjaukseen 

osallistuvien tehtävät ja työnjaon.  

 

Opinto-ohjaajan toiminnan pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Hän antaa tietoa koulun  
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tarjoamista mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista. Opinto-ohjaajan erityisellä vastuulla on opiskelijoiden 

lukioaikaiseen opiskeluun liittyvien valintojen ohjaaminen, ylioppilastutkintoon liittyvissä asioissa 

opastaminen sekä jatkokoulutus- ja ura-/elämänsuunnitelmiin liittyvät ohjaukselliset kysymykset.  

 

Opiskelijan päätöksenteon ohjaus on koko opintojen ajan kestävä prosessi. Opinto-ohjaaja ohjaa  

opiskelijaa suunnittelemaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa ja tukee opiskelijaa hänen  

asettamissaan tavoitteissa. Opinto-ohjaaja opastaa ohjattavaa jatkokoulutukseen liittyvässä  

tiedonhankinnassa. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutus- ja ammatinvalintaan 

liittyvät hakuoppaat ja muut tietolähteet sekä osaa käyttää tietoverkossa olevaa informaatiota itsenäisesti 

jatko-opintoihin hakeutumisen tukena. Lisäksi opinto-ohjaaja opastaa opiskelutaitoihin ja 

opiskelutekniikkaan liittyvissä kysymyksissä sekä antaa opiskelijalle tarvittaessa valmennusta 

opiskelupaikka- ja työhaastattelutilanteisiin. Opinto-ohjaaja pyrkii tukemaan opiskelijaa opiskelujen 

etenemisen kannalta pulmallisissa tilanteissa. Tarvittaessa opiskelijaa ohjataan käyttämään koulun 

ulkopuolisia palveluita.  

 

Rehtori luo ohjauksen toimintamahdollisuudet sekä tukee ohjauksen suunnittelua ja yhteistyötä.  

Toiminnallaan hän vastaa ohjauksen riittävästä resursoinnista ja siitä, että opiskelijan oikeus  

henkilökohtaiseen ohjaukseen toteutuu. Rehtori huolehtii opiskeluun ja opintoihin hakeutumiseen  

liittyvien asioiden tiedottamisesta sekä tiedottaa lukio-opintoihin ja yo-tutkintoon liittyvistä  

määräyksistä opiskelijoille.  

 

Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa oppiaineen opiskelussa ja auttaa opiskelijaa kehittämään 

oppimaan oppimisen taitojaan ja valmiuksiaan. Opettaja selvittää opiskelijalle opettamansa aineen 

arvioinnin kriteerit sekä ohjaa opiskelijaa opintojen aikaisessa itsearvioinnissa. Opettaja tiedottaa 

opiskelijoille oman aineensa kursseista ja laatii oppiainekohtaiset ohjaukselliset materiaalit (esim. 

kurssiesite). Opettajat järjestävät opiskelijoille mahdollisuuksien mukaan aine- ja etäohjausaikoja. Opettaja 

pyrkii huomioimaan oppiaineensa jatko-opintojen sekä työ- ja elinkeinoelämän yhtymäkohtia.  

 

Kanslian henkilöstö vastaa opiskeluun liittyviin kysymyksiin, neuvoo kurssivalintoihin liittyvissä asioissa sekä 

vastaa tiedusteluihin aikatauluista, yhteystiedoista tai muista opiskeluihin liittyvistä asioista.  

 

Koulukirjastonhoitaja vastaa kirjasto- ja tietopalveluihin liittyviin kysymyksiin. Hän ohjaa tarvittaessa 

tietoteknisten laitteiden käytössä ja tiedonhaussa. Häneltä voi tiedustella koulussa opetettavien kurssien 

oppikirjoja.  

 

TYKTUKI–ryhmän (OHR, opiskelijahuoltoryhmä) tarkoituksena on edistää oppilaitoksessamme hyvien 

opiskelumahdollisuuksien luomista. Näin tuetaan opiskelijoiden omien tavoitteiden toteutumista, jotta 

opiskelu sujuisi ilman tarpeettomia keskeytyksiä. Kehittääkseen koulun toimintaa ja työskentelymuotoja 

TYKTUKI-ryhmä järjestää opiskelijoille vuosittain edellytystensä mukaan palautekyselyjä. Opiskelijoilla on 

mahdollisuus tuoda ryhmälle kehittämisideoitaan pitkin lukuvuotta.  

 

Oppilaskunnan opettajajäsen koordinoi oppilaskunnan toimintaa. Oppilaskunnan aktiivinen ja hyvään 

yhteistyöhön perustuva toiminta edesauttaa vuorovaikutuksellisen ja myönteisen ilmapiirin ylläpitämistä 

oppilaitoksessamme.  
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 4.4 Ohjauksellinen tiedottaminen  

 

Ohjauksen muodoista ja ohjausta antavien henkilöiden tehtävänjaosta tiedotetaan opiskelijoille  

opinto-oppaassa. Opinto-oppaasta hahmottuvat keskeiset perusopetuksen opintoihin, lukio-opintoihin ja 

ylioppilastutkintoon liittyvät asiat. Ko. asioista tiedotetaan opiskelijoille myös mm. ilmoittautumisvaiheessa 

ja ohjauskeskusteluissa. Koulu järjestää YO -infotilaisuudet vuosittain sekä syys- että kevätlukukaudella. 

Lukuvuoden alkaessa koulu pyrkii järjestämään tutustumistilaisuuden koulun toimintaan.  
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5. luku  OPISKELIJAN TUKEMINEN  

 

 

5.1. Opiskeluun liittyvä erityinen tuki  

 

Erityisen tuen tarkoituksena on auttaa ja tukea aikuisopiskelijaa siten, että hänellä on mahdollisuus 

saavuttaa opiskelulleen asettamansa tavoitteet. Erityistä tukea voivat tarvita opiskelijat, jotka ovat 

tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, 

sairauden tai toimintavajavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat 

psyykkistä tai sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, 

sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien vuoksi.  

 

Aikuislukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman 

oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana.  

 

Tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelusta neuvotellaan yhdessä opiskelijan, aineenopettajien, opinto-

ohjaajan ja rehtorin kanssa. Päätökset erityisjärjestelyistä tekee rehtori. Opiskelijoiden erityisen tuen tarve 

arvioidaan tapauskohtaisesti, arviointi tarkistetaan tarpeen mukaan. Opiskelija voi saada Töölön 

yhteiskoulun aikuislukiolta erityistä tukea esim. koulumme päivälukion erityisopettajan konsultointiapua tai 

koulun ulkopuolelta palveluita.  

 

Tukitoimia voivat olla esimerkiksi työjärjestyksen keventäminen ja kurssien itsenäinen suorittaminen. 

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opetus- ja koetilanteet järjestetään siten, että hänen yksilölliset 

tarpeensa voidaan ottaa huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa ja eri oppimisympäristöissä.  

 

Opiskelun aikaiset erityisjärjestelyt  

 

Erityistä tukea ovat myös Valtioneuvoston asetuksen 144/2001, 14 §:n tarkoittamat erityiset järjestelyt 

opiskelun aikana sekä oppimistilanteissa että kokeissa. Erityisjärjestelyitä voidaan suunnitella myös 

opiskelijalle, jolla on vähintään keskivaikea lukivaikeus. Ne suunnitellaan moniammatillisena yhteistyönä 

yhdessä opiskelijan kanssa. Erityisopettajan arvioima keskivaikea lukivaikeus mahdollistaa 

erityisjärjestelyjen käytön.  

 

 Erityisjärjestelyihin on mahdollisuus myös sellaisella opiskelijalla, joka ei aio osallistua ylioppilaskokeeseen. 

Ylioppilaslautakunnalta anotaan erikseen erityisjärjestelyt ylioppilaskoetta varten. Vastaavia 

erityisjärjestelyitä voidaan käyttää myös perusopetuksen aikana. Perusopetuksen osalta noudatetaan 

perusopetuksen opetus-suunnitelmaa soveltuvin osin.  

 

Erityisopetus  

 

Aikuislukiossa erityisopetusta annetaan resurssien mukaan kurssimuotoisena tai yksilö- ja  

pienryhmäopetuksena. Erityisopetuksen kurssit ovat aikuislukion kursseina syventäviä kursseja,  

perusopetuksen kursseina valinnaisia kursseja. Erityisopetuksen kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä. 

Erityisen tuen kurssit, joita erityisopettajat pitävät, toteutetaan kunakin lukuvuonna koulun 
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toimintasuunnitelman mukaan. Erityisopettajan pitämät kurssit kuvataan opetussuunnitelman luvussa 7 

opinto-ohjauksen kurssien yhteydessä.  

 

 Aikuislukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan oppimiseen, oman 

oppimistyylin löytämiseen sekä itsetunnon vahvistamiseen oppijana.  

 

Erityisopetuksen keinoin pyritään arvioimaan tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisvaikeuksien  

vaikutusta opintojen etenemiseen. Erityisopetus tukee myös opiskelijaa, jolla on kielellisiä erityisvaikeuksia 

tai muita oppimisvaikeuksia.  

 

 Opiskelijan ohjaus ja tukeminen toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon opiskelija itse  

osallistuu.  

 

Tukiopetus  

 

Aineenopettajat voivat tarvittaessa järjestää lukuvuoden aikana oman oppiaineensa tukiopetusta sitä 

tarvitseville perusopetuksen ja lukion opiskelijoille. Oppimispajoissa voi saada erityistukea aineenopettajan 

ohjauksessa perusopetuksen kurssien opiskeluongelmissa. Oppimispajoihin voivat osallistua kaikki 

aikuislukion opiskelijat. Aikuislukiossa voidaan projektinomaisesti järjestää myös ohjaavaa koulutusta 

ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Tällöin tavoitteena on tukea opiskelijoiden elämänhallintaan liittyviä osa-

alueita niin, että kunkin omat opiskelupäämäärät voisivat toteutua mahdollisimman 

tarkoituksenmukaisesti.  

 

5.2. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus  

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksessa ja opiskelussa noudatetaan aikuisten perusopetuksen ja  

lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaa ja valtakunnallisia suomi toisena kielenä –opetuksen perusteita, 

kunnallisia suomi toisena kielenä (S2) -opetussuunnitelmia sekä koulun omaa opetussuunnitelmaa.  

 

 Muussa opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden taustat ja lähtökohdat, kuten suomen kielen taito, 

opiskelijan äidinkieli ja kulttuuri, maassaoloaika ja aikaisempi koulunkäynti. Opetus ja opiskelu tukevat 

opiskelijan kotoutumista sekä kasvamista suomalaisen kieli- ja kulttuuriyhteisön ja opiskelijan oman kieli- ja 

kulttuuriyhteisön jäseneksi.  

 

 Ohjauksella on keskeinen merkitys maahanmuuttajataustaisen ja muun vieraskielisen opiskelijan opintojen 

tukemisessa. Opiskelijoiden tulee saada tarvittavaa tukea selviytyäkseen opinnoistaan edellytyksiään 

vastaavalla tavalla. Opiskelijoita informoidaan jo opintojen alussa opiskelumahdollisuuksista, 

tukijärjestelyistä sekä oikeuksistaan ylioppilastutkinnossa.  

 

5.3. Opiskeluhuolto 

 

Aikuisten perusopetukseen osallistuvalla opiskelijalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen 

edellyttämä opiskeluhuolto. Opiskeluhuollon kokonaisuus muodostuu opiskeluhuollosta sekä 

opiskeluhuollon palveluista, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollon palvelut. Opiskeluhuolto on kaikkien oppilaitosyhteisössä työskentelevien ja 
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opiskeluhuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu opiskeluyhteisön 

hyvinvoinnista on oppilaitoksen henkilökunnalla. Opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja 

tarvittaessa huoltajan sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. Opiskeluhuollossa noudatetaan tietojen 

luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan koulussamme uuden 

oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana 

yhteisöllisenä opiskeluhuoltotyönä. Tämän lisäksi koulumme perusopetuksen opiskelijoilla on oikeus 

yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, jonka järjestämisessä ja toteuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin 

samoja periaatteita kuin oppivelvollisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa määrätään. 

(Määräys 4/011/2014).  Lisäksi koulussamme on erilaisia tukimuotoja muille opiskelijoille. 

 

 Yhteisöllinen opiskeluhuolto koskee koko koulua. Opiskeluhuollon tarkoituksena on varmistaa 

opiskelijoiden yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen ja hyvinvointiin sekä huolehtia koko 

oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista ja opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Tavoitteena 

on ongelmien ehkäisy ja tarvittavan tuen tarjoaminen mahdollisimman varhain. Osallisuutta edistävät 

toimintatavat ja syrjäytymisen ehkäiseminen kuuluvat yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.  

Perusopetuksen tutoropiskelijatoiminnan avulla tuetaan kaikkien opiskelijoiden sitoutumista ja 

sopeutumista kouluun. Tutortoiminnan tarkoituksena on myös kannustaa opiskelijoita kantamaan vastuuta 

yhteisistä asioista ja nostaa opiskelijoiden senhetkisiä tarpeita ja toiveita esiin. 

Koulussamme järjestetään lukuvuoden aikana Opiskelijan ääni kuuluville -tapaamisia, joissa opiskelijat 

voivat tuoda esille näkemyksiään koulua koskevista asioista. Opiskelijoiden keskuudesta valitaan 

opiskelijaedustaja, joka osallistuu koulun johtokunnan kokouksiin. 

Alle 21-vuotiaiden lukiolaisten tapaamisilla pyritään tarjoamaan nuorille lukiolaisopiskelijoille 

vertaisryhmän mahdollisuus ja helposti saavutettavaa tukea. 

Opetuksen järjestämiseen liittyvät ainekohtaiset ja yleiset tukitoimet tukevat oppimisprosessia, lisäävät 

osallisuutta ja tuovat opiskelijoille myös turvallisuuden tunnetta. 

Myös henkilökunnan koulutukset, joilla tuetaan koulun turvallisuutta ja henkilökunnan tieto-taitoa 

opiskeluhuoltoa koskevissa kysymyksissä, liittyvät yhteisölliseen opiskeluhuoltoon (esim. ensiapu, 

paloturvallisuus, aggressio, tieto- ja viestintätekniikka sekä opetusalan koulutukset). 

Opiskelijoiden syrjäytymistä ehkäisee ja osallisuutta edistää myös koko koulun osallistuminen käytännön 

asioissa auttamiseen, kotouttamiseen ja arjen taitojen hallinnassa avustamiseen, käytännön tietopalveluun 

ja netin käytössä auttamiseen.   

Opiskelijat voivat antaa jatkuvasti suullista tai kirjallista palautetta kaikille henkilökunnan edustajille. Sen 

lisäksi kerätään kirjallinen palaute opetuksesta vuosittain. 

Yhteisöllinen opiskeluhuolto toteutuu koulussamme monimuotoisesti. Meillä on oppilaitoskohtainen 

opiskeluhuoltosuunnitelma. 
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Yksilökohtainen opiskeluhuolto on suunnattu aikuisten perusopetuksen tutkintotavoitteisille opiskelijoille. 

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla edistetään opiskelijan kokonaisvaltaista terveyttä, hyvinvointia ja 

oppimista. Aikuisten perusopetuksessa yksilökohtainen opiskeluhuolto voi olla opiskelijan tukena tunne-

elämään, itsetuntemukseen ja elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskeluhuoltotyöhön kuuluvat 

myös opiskelutaitojen, opiskelukyvyn ja -motivaation sekä elämänhallinnan lisääminen. Opiskelija hakee 

tukea itsenäisesti tai tuen tarpeen havaitseva työntekijä keskustelee opiskelijan kanssa ja ohjaa häntä 

koulun tarjoamien (tai koulun ulkopuolisten) palvelujen pariin.  

Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. 

Yhteistyötahoja voi olla myös koulun ulkopuolelta (esim. tulevaisuustiski, Hero, sosiaalityöntekijät,…). 

Opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä otetaan huomioon. Opiskelijalle 

sekä myös alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltajalle annetaan tietoa opiskelijan oikeuksista, opiskeluhuollon 

toimintatavoista ja tietojen käsittelystä yksilökohtaisessa opiskeluhuollossa. Opiskelijoiden erilaiset 

lähtökohdat ja edellytykset sekä yksilölliset voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskeluhuollon 

tuen rakentamisessa että oppilaitoksen arjessa. Vuorovaikutus opiskeluhuollossa on opiskelijaa arvostavaa 

ja luottamusta rakentavaa.   

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja kuraattorin antamaa opiskelun 

ja koulunkäynnin tukea ja ohjausta, jolla edistetään koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä 

opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. Palveluiden tarkoitus on tukea opiskelijoiden 

oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. 

Koulukuraattorin toimintatapoihin aikuisten perusopetusta suorittavien opiskelijoiden kanssa kuuluvat 

yksilötasolla tapahtuva keskustelu, ohjaus ja neuvonta.  Koulukuraattori myös suunnittelee tarvittavia 

tukitoimia, sekä järjestää ja toteuttaa niitä. Tarvittaessa koulukuraattori tekee kotikäyntejä ja osallistuu 

yhteistyöneuvotteluihin. 

Psykologin toimintatapoihin aikuisten perusopetusta suorittavien opiskelijoiden kanssa kuuluvat 

yksilötasolla tapahtuva keskustelu, ohjaus ja neuvonta.  Psykologi myös suunnittelee tarvittavia tukitoimia, 

sekä järjestää ja toteuttaa niitä. Tarvittaessa psykologi osallistuu yhteistyöneuvotteluihin. 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa tehdään laaja terveystarkastus perusopetuksessa oleville alle 18-

vuotiaille opiskelijoille. Sen tekevät terveydenhoitaja ja koululääkäri ja siihen kutsutaan opiskelijan lisäksi 

myös hänen huoltajansa. Myös Puolustusvoimien kutsuntatarkastukset toteutetaan Töölön yhteiskoulun 

aikuislukiossa. Yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden terveyspalvelut toteutetaan omalla terveysasemalla. 

Huoltajan kirjallisella suostumuksella laajaan terveystarkastukseen sisällytetään ope ajan arvio opiskelijan 

selviämisestä ja hyvinvoinnista koulussa.  rviossa ovat terveyden- ja sairaanhoidon tai tuen tarpeen 

arvioimiseksi sekä niiden järjestämiseksi ja toteu amiseksi tarpeelliset  edot.  ieto siirtyy 

opetushallituksen ja  erveyden ja hyvinvoinnin laitoksen     ) yhteistyönä tehdyllä lomakkeella. 

 erveystarkastuksen jälkeen ope aja saa tarvi aessa huoltajan tai opiskelijan suostumuksella palau een 

terveystarkastuksessa esiin nousseista asioista. 
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6. luku  ARVIOINTI (1.8.2005 jälkeen opintonsa aloittaneet)  

  

 

6.1. Opiskelijan oppimisen arvioinnin tavoitteet ja yleiset periaatteet  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskelijan oppimista ja työskentelyä arvioidaan ja opiskelijalle annetaan 

palautetta monipuolisesti. Opiskelijalle annetaan selkeää tietoa opintojen edistymisestä, tavoitteiden 

saavuttamisesta ja oppimistuloksista opintojen aikana ja opiskelun päättyessä. Arviointi perustuu 

monipuoliseen näyttöön.  

 

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelijaa määrätietoiseen opiskeluun antamalla hänelle 

palautetta opintojensa edistymisestä niin, että hän pystyy myös itse arvioimaan omaa oppimistaan ja 

työskentelyään sekä niihin vaikuttavia tekijöitä ja että hän kykenee asettamaan omia tavoitteita ja 

säätelemään oppimisprosessiaan.  

 

Arviointi perustuu monipuolisesti annettuun näyttöön, jossa opettaja arvosanojen ohella antaa myös 

jatkuvaa palautetta opinnoissa etenemisestä. Arviointi kohdistuu sekä opiskelijan oppimiseen että 

työskentelyyn. Näitä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelmassa ilmaistuihin tavoitteisiin sekä 

opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin päättöarvioinnin kriteereihin.  

 

 Arviointipalautetta annetaan opiskelijalle monipuolisesti. Palautteena voidaan käyttää todistuksia,  

erilaisia tiedotteita, arviointikeskustelua tai muuta mielekkäitä tapoja. Opiskelun arviointi antaa opettajille 

tärkeää palautetietoa opetuksen tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Arviointi antaa tietoa myös jatko-

opintojen järjestäjille sekä työelämän edustajille.  

 

 Opiskelija saa etukäteen tietoa arvioinnin kriteereistä, ja hänelle selvitetään pyydettäessä, miten niitä on 

arvioinnissa sovellettu.  

 

 Kunkin oppiaineen kohdalla määritellään oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet.  

 

  

ARVIOINTI PERUSOPETUKSESSA  

 

Opinnoissa eteneminen  

 

Aikuisille tarkoitetussa perusopetuksen opinnoissa edetään vuosiluokattomasti ja kurssimuotoisesti.  

 

Oppiaineen kohdalla on mainittu kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on suositeltavaa aineen tai 

aineryhmän opinnoissa etenemiselle. Aineessa etenemiselle ei aseteta rajoituksia.  

 

Opiskelijalle varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja taidot, jotka mahdollistavat 

opinnoissa etenemisen. Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietää 

kurssin arvioinnista palautetunnilla ja koulun kansliasta.  
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Kurssisuoritusten arviointi perusopetuksessa  

 

 Opiskelijan suorittama kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kaikki pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset 

kurssit arvioidaan numeroin. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kurssin tavoitteisiin ja 

päättöarvioinnin kriteereihin siltä osin, kuin kurssilla opiskellut osa-alueet sisältyvät kriteereihin. Mikäli 

opiskelija osoittaa keskimäärin asianomaisten kriteerien edellyttämää osaamista, saa hän arvosanaksi 

kahdeksan. Joidenkin kriteerien alittamisen voi kompensoida muiden kriteerien ylittämisellä. Muut kurssit 

arvioidaan suoritusmerkinnällä.  

 

Kurssisuorituksen arviointi perustuu kirjallisten kokeiden lisäksi myös oppimisprosessin ja opiskelijan 

edistymisen jatkuvaan havainnointiin, jossa arvioidaan myös työskentelyä osana kurssisuoritusta. 

Opiskelijalle tiedotetaan kunkin oppiaineen ja kurssin arviointiperusteista kurssin alussa joko suullisesti tai 

kirjallisesti. Opiskelija saa tietoa opintojen edistymisestä kunkin jakson kokeiden palautuspäivänä.  

 

 Perusopetuksessa voidaan tarvittaessa kurssin päättöarvioinnissa käyttää myös merkintää K 

(=keskeyttänyt, kurssia ei ole suoritettu hyväksytysti) tai O (= osallistunut riittävästi opetukseen, kurssia ei 

ole suoritettu hyväksytysti). O:lla merkitty kurssi voidaan myöhemmin suorittaa kurssiin kuuluvilla ja 

arvioiduilla tehtävillä, kokeilla ja muulla näytöllä, jolloin kurssi voidaan hyväksytysti suorittaa opiskelijan 

osallistumatta uudestaan kurssin opetukseen. Kurssin osasuoritukset vanhenevat vuodessa. K:lla merkitty 

kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla. Molemmissa tapauksissa kurssille on 

ilmoittauduttava sen alkaessa.  

 

Mikäli opiskelija suorittaa kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan edellä mainittuja  

periaatteita, jolloin tavoitteiden saavuttamista ja opinnoissa edistymistä arvioidaan riittävän laaja-alaisesti. 

Itsenäisesti opiskeltavasta kurssista edellytetään hyväksyttyä suoritusta. Kurssin itsenäisesti suorittamisen 

edellytykset, kuten tarvittavat oppimistehtävät ja niiden pohjalta tehtävän arvioinnin, määrittelee kunkin 

aineen opettaja, ja arviointikriteerit selvitetään opiskelijalle.  

 

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa kerran osallistumatta kurssiin. Hyväksytyn kurssin oppilas voi niin 

halutessaan suorittaa uudelleen osallistumalla kurssille. Tällöin parempi suoritus jää voimaan. Hylättyjä ja 

keskeytyneitä kurssisuorituksia voi täydentää uusintakuulusteluissa tai kurssin kokeessa, silloin kun 

kyseinen kurssi on tarjolla.  

 

Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät perusopetuksessa  

 

Perusopetuksessa Valtioneuvoston asetuksen 1435/2001 7§:ssä mainittujen oppiaineiden kaikki  

pakolliset ja valinnaiset kurssit arvioidaan numeroin perusopetusasetuksen 852/1998 10§ 3 momentin 

mukaisesti. Opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa kurssin tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin 

siltä osin, kuin kurssilla opiskellut osa-alueet sisältyvät kriteereihin. Niiden mukaan opiskelija saa arvosanan 

kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin asianomaisten kriteerien edellyttämää osaamista. Joidenkin 

kriteerien saavuttamatta jäämisen voi kompensoida muiden kriteerien tason ylittäminen. Muut 

perusopetuksen kurssit voidaan arvioida myös suoritusmerkinnällä (S) tai merkinnöillä H/K/O.  

 

 

Oppiaineen oppimäärän arviointi perusopetuksessa  
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Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisista  

oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista (Ks. Perusopetuksen tuntijako luvussa 3.1.).  

Kaikkien asetuksen 1435/2001 7§:ssä mainittujen oppiaineiden oppimäärät arvioidaan numeroin  

perusopetusasetuksen 852/1998 10§:n 3. momentin mukaisesti. Oppiaineen oppimäärän arvosana 

määräytyy opiskelijan suorittamien pakollisten ja valinnaisten kurssien arvosanojen ja kyseiseen 

oppiaineeseen laadittujen päättöarvioinnin kriteerien perusteella. Lopullinen arvosana määräytyy kurssien 

arvosanan aritmeettisen keskiarvon perusteella.  

 

Oppiaineen pakollisista ja valinnaisista kursseista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja  

enintään seuraavasti:  

 

suoritettuja pakollisia ja valinnaisia kursseja  
yhteensä 

joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään  
 

1-2 kurssia 0 

3-5 kurssia 1 

6-8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 

  

 

Perusopetuksen koko oppimäärän suoritus  

 

Opiskelija on suorittanut aikuisten perusopetuksen koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti 

kaikkien henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät. Aikuisten 

perusopetuksen koko oppimäärä sisältää vähintään 44 kurssia.  

 

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  

 

Aikuisten perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat seuraavat:  

 

1. Perusopetuksen päättötodistus, joka annetaan oppilaitoksen opiskelijalle, joka on suorittanut  

aikuisille tarkoitetun perusopetuksen koko oppimäärän.  

2. Todistus perusopetuksen oppiaineen oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan opiskelijalle  

tai erityiseen tutkintoon osallistuneelle henkilölle, joka on suorittanut yhden tai useamman  

aikuisten perusopetuksen oppiaineen oppimäärän.  

3. Todistus perusopetuksessa suoritetuista opinnoista, joka annetaan opiskelijalle pyydettäessä ja  

joka sisältää hänen siihen mennessä aikuisten perusopetuksessa suorittamansa opinnot.  

4. Erotodistus, joka annetaan opiskelijalle, joka eroaa perusopetuksesta.  

5. Todistus perusopetuksen koko oppimäärän suorittamisesta, joka annetaan henkilölle, joka on  

suorittanut perusopetuksen koko oppimäärän erityisessä tutkinnossa.  

 

Todistuksiin tulee merkitä seuraavat tiedot:  

 

• todistuksen nimi  

• opetuksen järjestäjän nimi  

• oppilaitoksen nimi  
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• opiskelijan nimi ja henkilötunnus  

• opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyneet opinnot eri oppiaineissa, niiden kurssimäärä sekä annetut 

arvosanat, asetuksen 1435/2001 7 §:ssä mainitut oppiaineet arvioidaan numeroin perusopetusasetuksen 

852/1998 10 § 3. momentin mukaisesti  

• todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus  

• arvosana-asteikko  

• selvitys kielten opetuksen oppimääristä  

 

ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (suomi/ruotsi)  

s2/r2 = suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille  

A= perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä  

B1 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä  

B2 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä  

 

Suomi/ruotsi toisena kielenä (s2/r2) merkitään todistuksessa äidinkieli ja kirjallisuus –oppiaineen  

oppimääräksi.  

 

Valinnaisesta vieraasta kielestä saatu arvonsa korvataan merkinnällä ”hyväksytty”, mikäli opiskelija sitä 

pyytää.  

 

Jos opiskelija saa oman uskonnon opetusta, hänen saamansa arvosana merkitään todistukseen, mikäli 

kyseinen opetus on perusopetuksen järjestäjän antamaa. Uskonnollisen yhdyskunnan antamasta 

opetuksesta mahdollisesti saatua arvosanaa ei merkitä todistukseen.  

 

Mikäli opiskelija on opiskellut yli puolet oppiaineen oppimäärän kursseista muualla kuin koulun  

opetuskielellä, tulee siitä tehdä merkintä todistuksen lisätietoihin.  

 

Mikäli oppiaineen oppimäärä tai perusopetuksen koko oppimäärä on suoritettu erityisessä tutkinnossa, ei 

todistuksiin merkitä kurssien määrää.  

 

Todistuksessa tulee olla merkintä, että opinnot on suoritettu Opetushallituksen 27.2.2004 hyväksymien 

aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

 

Opetuksen järjestäjä päättää todistuksen ulkoasusta.  

 

ARVIOINTI AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSESSA  

 

Kurssisuoritusten arviointi lukiokoulutuksessa  

 

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta 

opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä. Kurssin arviointi 

perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin. Myös 

opiskelijan itsearviointi voidaan ottaa huomioon ja käyttää hyväksi muun muassa kurssin 

arviointikeskusteluja.  
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Itsenäisesti suoritettu kurssi  

 

Osa opinnoista voidaan edellyttää opiskeltavaksi itsenäisesti. Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää 

lupa suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta. Itsenäisesti  opiskellusta kurssista edellytetään 

hyväksytty arvosana. Kurssin tavoitteiden mukainen arviointi perustuu opettajan ohjeiden mukaisesti esim. 

oppimistehtäviin, jotka on suoritettava hyväksytysti. Kurssin suorituksen kriteerit ilmoitetaan oppilaalle 

ennen kurssin suorittamista, joten hänen on perehdyttävä niihin hyvissä ajoin etukäteen. Jos opiskelija 

opiskelee kurssin kokonaan tai osittain itsenäisesti, noudatetaan soveltuvin osin edellä mainittuja 

arviointiperiaatteita. Myös itsenäisesti suoritettavan kurssin tavoitteiden saavuttamista ja niiden suuntaista 

edistymistä arvioidaan mahdollisimman laaja-alaisesti.  

 

Opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä annetaan tietoa opiskelijalle kurssin aikana suullisesti 

ja kurssisuoritusmerkinnöin kurssin loputtua. Opiskelijalla on myös mahdollisuus hakeutua aineohjaukseen 

ja saada halutessaan muuta opetusta tukevaa ohjausta. (Vrt. luvut 4 ja 5)  

 

Numeroarvostelu ja suoritusmerkinnät lukiokoulutuksessa  

 

Kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4-10. Aikuisten 

lukiokoulutuksen tuntijaossa lueteltujen oppiaineiden erillisessä liitteessä mainitut koulukohtaiset 

syventävät kurssit arvioidaan numeroarvosanoin. Muiden lukion tehtävään kuuluvien aineiden ja 

aihekokonaisuuksien arviointitapoja voivat olla numeroarviointi, suoritusmerkintä (=S), hylätty (=H) tai 

sanallinen arviointi. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu 

palaute voivat täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.  

 

Lukiossa voidaan tarvittaessa kurssin päättöarvioinnissa käyttää myös merkintää K (= keskeyttänyt, kurssia 

ei ole suoritettu hyväksytysti) tai O (= osallistunut riittävästi opetukseen, kurssia ei ole suoritettu 

hyväksytysti). O:lla merkitty kurssi voidaan myöhemmin suorittaa kurssiin kuuluvilla ja arvioiduilla 

tehtävillä, kokeilla ja muulla näytöllä, jolloin kurssi voidaan hyväksytysti suorittaa opiskelijan osallistumatta 

uudestaan kurssin opetukseen. Kurssin osasuoritukset vanhenevat vuodessa. K:lla merkitty kurssi on 

suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla. Molemmissa tapauksissa kurssille on ilmoittauduttava 

sen alkaessa.  

 

Diagnosoidut vammat ja sairaudet sekä muut oppimista vaikeuttavat seikat otetaan huomioon siten, että 

oppilas voi erityisjärjestelyin osoittaa osaamisensa myös muuhun kuin kirjalliseen näyttöön perustuen. 

Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.  

 

Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 7, B1-oppimäärn syventävän kurssin  

6 ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 7 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän  

syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin 7 arviointi  

 

Toisen kotimaisen kielen A-oppimäärän syventävän kurssin 7, B1-oppimäärän syventävän kurssin 6  

ja äidinkielenomaisen oppimäärän syventävän kurssin 7 sekä vieraiden kielten A-oppimäärän  

syventävän kurssin 8 ja B1-oppimäärän syventävän kurssin suorituksen arviointi perustuu Opetushallituksen 

tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan ja muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssit 

arvioidaan numeroin käyttäen asteikkoa 4–10, kuten muutkin opetussuunnitelmien perusteissa 3 
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määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit. Myös kurssiin kuuluva suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin käyttäen asteikkoa 4–10.  

 

”Kielten opetuksessa opiskelijalta arvioidaan kielitaidon muiden osa-alueiden lisäksi suullinen kielitaito. 

Suullista kielitaitoa arvioidaan erillisellä kokeella, jonka laatimisesta vastaa Opetushallitus. Suullisen 

kielitaidon kokeen sisällöstä säädetään valtioneuvoston asetuksella.”   ukiolaki 629/1998, muutettu   

1116/2008, 17 § 3 mom)   

 

” ukiolain 17 §:n 3 momentissa tarkoitettu suullisen kielitaidon koe koostuu tehtävistä, joissa arvioidaan 

opiskelijan ääntämistä sekä kerronta- ja keskustelutaitoa. Koe arvioidaan numeroin käyttäen 2 momentissa 

tarkoitettua asteikkoa. Suullisen kielitaidon kurssin arvosana perustuu suullisen kielitaidon kokeeseen sekä 

muihin kurssin aikaisiin näyttöihin.”   ukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 

1117/2008, 6 § 4 mom)  

 

Kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen suoritus ja muut kurssin aikaiset näytöt arvioidaan  

asianomaisen kielen ja oppimäärän puhumiselle opetussuunnitelman perusteissa asetettuja tavoitteita 

vasten. Kurssin arvioinnin edellytykset täyttyvät, kun opiskelija on antanut kurssin suorittamiseksi sovitut 

näytöt ja suorittanut kurssiin kuuluvan suullisen kielitaidon kokeen.  

 

Arvioinnin suorittajat ja arviointiperusteista tiedottaminen  

 

Opiskelijan arvioinnista päättää kunkin oppiaineen tai aineryhmän osalta opiskelijan opettaja, tai  

jos opettajia on useita, opettajat yhdessä. Päättöarvioinnista päättävät rehtori ja opiskelijan opettajat 

yhdessä. Opiskelijan lopullista arvosanaa päätettäessä sitä voidaan myös tarkistaa aritmeettista keskiarvoa 

korkeammaksi opiskelijan muuten antaman näytön perusteella. Kunkin oppiaineen kohdalla voidaan 

mainita erikseen kyseisiä lisäargumentteja opiskelijaa arvioitaessa.  

 

 Opiskelijalla on oikeus saada tieto arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta. Yleisten 

arviointiperusteiden lisäksi kunkin kurssin arviointiperusteet selvitetään kurssin alussa opiskelijoiden kanssa 

keskustellen tai kirjallisesti.  

 

Opinnoissa eteneminen lukiossa  

 

Oppiaineittain tai aineryhmittäin määrätään kursseista, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä 

asianomaisen aineen tai aineryhmän opinnoissa etenemiseen. Yleisperiaate on, ettei aseteta 

etenemisesteitä eikä tehdä suoritusjärjestystä koskevia rajoituksia. Opiskelijalle, joka ei ole suorittanut 

edellä mainittuja opintoja hyväksytysti, varataan mahdollisuus osoittaa saavuttaneensa sellaiset tiedot ja 

taidot, jotka mahdollistavat opinnoissa etenemisen.  

 

Opiskelijan opintojen etenemistä seurataan kurssien aikana ja kurssin arvioinnista annetaan merkintä.  

 

Arvosanan korottaminen  

 

Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa kerran osallistumatta kurssiin. Hyväksytyn kurssin oppilas voi niin 

halutessaan suorittaa uudelleen osallistumalla kurssille. Tällöin parempi suoritus jää voimaan. Hylättyjä ja 
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keskeytyneitä kurssisuorituksia voi täydentää uusintakuulusteluissa tai kurssin kokeessa, silloin kun 

kyseinen kurssi on tarjolla.  

 

Osaamisen tunnustaminen  

 

 Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla suoritetut opinnot, jotka ovat  

tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Vain hyväksytysti suoritettu 

(vähintään arvosanalla 5 suoritettu) kurssi voidaan lukea opiskelijalle hyväksi. Päätös hyväksilukemisesta 

tulee tehdä sitä erikseen pyydettäessä ennen mainittujen opintojen aloittamista. Hyväksilukemisen 

periaatteita ovat päällekkäisyyksien välttäminen ja opiskeluajan lyhentäminen, suoritusoppilaitoksen 

antamaan arviointiin pitäytyminen sekä, mikäli kyseessä on oppilaitoksen omassa opetussuunnitelmassa 

numeroin arvosteltava kurssi, sen arvosanan muuntaminen lukion arvosana-asteikolle seuraavasti:  

 

  

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 ei voida päätellä, kumpaa arvosanaa (ylempää vai alempaa) oppilaitoksessa suoritettu 

kurssi vastaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.  

 

Aikaisempia lukio-opintoja voidaan lukea hyväksi käyttäen suoritusmerkintää, jos opiskelija on aloittanut 

opintonsa yli 18-vuotiaana. Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa alle 18vuotiaana, hänen aikaisempia 

pakollisia ja valtakunnallisesti syventäviä kurssejaan ei voida hyväksilukea suoritusmerkinnällä.  

 

Myös ulkomailla suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea. Mikäli ne luetaan pakollisiin tai  

opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin, niistä tulee antaa numeroarvosana. 

Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä.  

 

Pitkästä lyhyeen oppimäärään siirryttäessä opiskelijan suorittamat pitkän oppimäärän opinnot  

luetaan hyväksi lyhyessä oppimäärässä siinä määrin, kuin tavoitteet ja keskeiset sisällöt vastaavat  

toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden oppimäärien yhteydessä.  

Periaatteina pidetään, että  

 pitkän arvosanat suoraan lyhyen arvosanoiksi  

 muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän syventäviä kursseja kunkin 

oppiaineen kohdalla päätettävällä tavalla 

 jos opiskelija pyytää, tulee järjestää lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi 

 kesken oppimäärän lyhyemmästä pidempään oppimäärään siirryttäessä menetellään edellä olevien 

periaatteiden mukaisesti 

 tarvittaessa voidaan myös soveltaa lisänäytön ja uudelleenharkinnan periaatteita. 
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Oppiaineen oppimäärän arviointi lukiossa  

 

Oppiaineen oppimäärä koostuu opiskelijan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisista pakollisista ja 

syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista lukion tehtävään kuuluvista kursseista. Samassa 

oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu 

lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin.  

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten 

syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisen keskiarvon pohjalta. Mainituista opinnoista 

opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään:  

  

suoritettuja pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä  
kursseja yhteensä 

joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 

1-2 kurssia 0 

3-5 kurssia 1 

6-8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 

 

Muiden lukion tehtävään kuuluvien kurssien arvostelussa käytetään pääsääntöisesti suoritusmerkintää.  

 

Tarvittaessa opiskelijalle järjestetään mahdollisuus erilliseen kuulusteluun hylättyjen arvosanojen  

suorittamista varten sekä arvosanojen korottamiseksi uusintakuulustelun yhteydessä.  

 

Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa 

erillisen kuulustelun lisäksi mm. koulukohtaisten syventävien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä sekä 

arvioinnista päättävien harkinnan perusteella siinä tapauksessa, kun opiskelijan tiedot ja taidot ovat 

päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.  

 

Oppiaineen oppimäärästä ei voi jälkikäteenkään jättää pois mitään pakollista tai opetussuunnitelman 

perusteissa määriteltyä syventävää kurssia. Yleensä opiskelija ei voi myöskään jättää pois valitsemiaan, 

aineen oppimäärään sisällytettyjä koulukohtaisia kursseja. Tästä säännöstä voidaan erityisestä syystä 

poiketa rehtorin päätöksellä.  

 

Lukion päättötodistuksessa numeroin arvioitavia oppiaineita ovat kaikki pakollisten oppiaineiden  

oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan S –merkintä, samoin opiskelijan 

pyynnöstä liikunnasta. Mikäli opiskelija pyytää, hänellä on oikeus saada suoritusmerkintä sellaisista 

oppiaineista, joissa oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli 

opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  

 

Lukion oppimäärän suoritus  

 

 Lukion oppimäärä koostuu pakollisista ja syventävistä kursseista ja muista lukion tehtäviin kuuluvista 

aineista ja aihekokonaisuuksista. Aikuisille tarkoitetussa opetuksessa kurssin kesto on 28 tuntia ja 

oppimäärä vähintään 44 kurssia.  

 

 Alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneet suorittavat myös yhden kurssin liikuntaa ja yhden kurssin  
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terveystietoa sekä kaksi kurssia taito- ja taideaineita.  

 

Lukion oppimäärä on hyväksytty, kun on suoritettu hyväksyttävästi kaikki henkilökohtaiseen opinto-

ohjelmaan kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät, mikä edellyttää kaikkien pakollisten aineiden sekä 

muiden opiskelijan valitsemien aineiden ja aihekokonaisuuksien suorittamista opinto-ohjelman mukaan, 

kuitenkin siten, että kurssien kokonaismäärä on vähintään 44 kurssia sekä alle 18-vuotiailla vähintään 48 

kurssia.  

 

Alle 18-vuotiaana opintonsa aloittaneet suorittavat myös yhden kurssin liikuntaa ja yhden kurssin  

terveystietoa sekä kaksi kurssia taito- ja taideaineita. (Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen  

yleisistä tavoitteista ja tuntijaosta 955/2002).  

 

Kahdeksantoista vuotta täyttäneen opiskelijan katsotaan aloittaneen opintonsa alle 18-vuotiaana, mikäli 

hän jatkaa saman tai muun koulutuksen järjestäjien opetuksessa alle 18-vuotiaana aloittamiaan lukio-

opintoja, eivätkä opinnot ole olleet keskeytyneinä vähintään vuoden ajan.  

(Lukioasetus 810/1998, 15§ 2. mom.)  

 

Opiskelijan kokonaiskurssimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset 

syventävät kurssit sekä muut hyväksyttävästi suoritetut opetussuunnitelman mukaiset opinnot.  

 

Arvioinnin uusiminen ja oikaisu  

 

 Opiskelijalla on oikeus pyytää opinnoissa etenemistä tai päättöarviota koskevan päätöksen oikaisua tai 

uusimista. Tästä oikeudesta tiedotetaan Töölön yhteiskoulun aikuislukion opinto-oppaan 

suoritusohjesäännössä.  

 

Lukiokoulutuksen järjestäjä tiedottaa mahdollisuudesta uusia ja oikaista arviointia. Opiskelijan tulee pyytää 

päätöksen uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Asiasta päättävät rehtori ja opettajat 

yhdessä.  

 

Jos opiskelija katsoo arvioinnin uusimisen tai sen hylkäämispyynnön virheelliseksi, hänellä on oikeus pyytää 

Etelä-Suomen lääninhallitukselta Töölön yhteiskoulun aikuislukion suorittaman arvioinnin oikaisua. 

Lääninhallitus voi velvoittaa opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä 

koskevan päätöksen muutettavaksi tai määrätä, mikä arvosana opiskelijalle on annettava.  

 

Todistukset ja niihin merkittävät tiedot  

 

” ukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Kesken lukion oppimäärän 

suorittamista eroavalle opiskelijalle annetaan erotodistus, johon merkitään arvostelu suoritetuista 

opinnoista. Yhden tai useamman aineen oppimäärän suorittaneelle annetaan todistus oppimäärän 

suorittamisesta.”   ukioasetus 810/1998, 8 § 1. mom.)  

 

”Päättö- ja erotodistukseen sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen 

sovelletaan mitä 6 §:ssä säädetään. Todistus suullisen kielitaidon kokeen suorittamisesta annetaan 
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päättötodistuksen liitteenä." (Lukioasetus 810/1998, muutettu valtioneuvoston asetuksella 1117/2008, 8 § 

2 mom.)  

 

 ”Päättö- ja erotodistus sekä yhden tai useamman aineen suorittamisesta annettavaan todistukseen 

sovelletaan, mitä 6 §:ssä säädetään.”  ukioasetus 810/1992, 8 § 2. mom.)  

 

Lukiokoulutuksessa käytetään seuraavia todistuksia:  

1. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän.  

2. Todistus oppimäärän suorittamisesta annetaan, kun henkilö on suorittanut yhden tai  

useamman lukion oppiaineen oppimäärän.  

3. Todistus lukiosta eroamisesta (erotodistus) annetaan opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen  

koko lukion oppimäärän suorittamista.  

 

Lukion todistusten tulee sisältää seuraava tiedot:  

• todistuksen nimi  

• koulutuksen järjestäjän nimi  

• oppilaitoksen nimi  

• opiskelijan nimi ja henkilötunnus  

• suoritetut opinnot  

• todistuksen antamispäivämäärä ja rehtorin allekirjoitus  

• tiedot oppilaitoksen todistuksenanto-oikeudesta  

• arvosana-asteikko  

• selvitys kielten oppimääristä  

 

ÄO/M = äidinkielenomainen oppimäärä toisessa kotimaisessa kielessä (suomi/ruotsi)  

S2/R2 = suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille  

A = perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkaneen kielen oppimäärä  

B1 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen yhteisen kielen oppimäärä  

B2 = perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä  

B3 = lukiossa alkaneen valinnaisen kielen oppimäärä  

 

Suomi/ruotsi toisena kielenä vieraskielisille opiskelijoille (S2/R2) merkitään todistuksessa äidinkielen ja 

kirjallisuuden kohtaan.  

 

Mikäli opiskelijan opiskelema äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame, se kirjataan muihin lukion 

tehtäviin kuuluviin kursseihin omaksi kohdakseen otsikolla ”Muu opiskelijan äidinkieli”.  

 

Lukion päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta merkitään opiskelijan opiskelemat 

oppiaineet, niissä suoritettujen kurssien määrä sekä kunkin oppiaineen arvosana sanallisesti ja numeroin 

 esimerkiksi: kiitettävä …9) tai merkintä oppiaineen hyväksytystä suorittamisesta (suoritettu).  

 

 Päättötodistukseen ja todistukseen oppimäärän suorittamisesta kuuluu myös kohta lisätietoja. Tähän 

kohtaan merkitään päättötodistuksen liitteenä annetavat ja sitä täydentävät todistukset erillisistä näytöistä, 

kuten esimerkiksi suoritetut lukiodiplomit, suullisen kielitaidon kokeet sekä erittely muissa oppilaitoksissa 
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suoritetuista lukion oppimäärään kuuluneista opinnoista, jotka eivät ole mukana oppiaineiden oppimäärien 

yhteydessä.  

 

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 kunkin kurssin arvosana tai 

merkintä kurssin suorittamisesta (suoritettu/hylätty).  

 

Oppilaitoksessa pidetään opiskelijan opinnoista tiedostoa, josta ilmenevät suoritetut kurssit ja niiden 

arvosanat.  

 

Lukion koko oppimäärän suorittamisesta ei anneta yhteistä arvosanaa oppiaineiden arvosanojen 

keskiarvona eikä muullakaan tavalla.  

 

Todistuksiin merkitään opiskelijan suorittama kokonaiskurssimäärä.  

 

Todistuksessa tulee olla merkintä, että opinnot on suoritettu Opetushallituksen 27.2.2004 hyväksymien 

aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.  

 

Lukiokoulutuksen järjestäjä päättää todistuksen ulkoasusta.  

 

6.2. Maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden oppimisen arviointi  

 

 Maahanmuuttajataustaisten ja muiden vieraskielisten opiskelijoiden tulee saada tarvittavaa tukea  

selviytyäkseen opinnoistaan edellytyksiään vastaavalla tavalla. Opiskelijoita informoidaan jo opintojen 

alussa opiskelumahdollisuuksista, tukijärjestelyistä sekä oikeuksista ylioppilastutkinnossa. Opiskelijoiden 

kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, tulee ottaa huomioon 

arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen 

näyttöön.  

 

Maahanmuuttajataustainen opiskelija arvioidaan S2 –oppimäärän mukaan, jos opiskelija on valinnut sen 

oppimääräkseen riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä –opetusta vai ei, 

tai onko hänelle voitu tarjota vain osa S2 –kursseista. Äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä 

 –oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan hyväksi täysmääräisesti S2 –kursseihin, ja niistä saatu 

arvosana siirtyy S2 –kurssin arvosanaksi. S2 –kurssit äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä 

 –oppimäärän kurssit luetaan hyväksi vain siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. 

Tällöin yleensä pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden 

yhteydessä.  

 

Opiskelijalla voi olla todistuksessaan arvosana vain joko äidinkielen ja kirjallisuuden suomi äidinkielenä 

 –oppimäärästä tai S2–oppimäärästä, mutta ei molemmista. S2 merkitään todistuksessa äidinkielen ja 

kirjallisuuden kohtaan.  

 

 Suomi toisena kielenä –ylioppilaskokeeseen voi osallistua opiskelija, jonka äidinkieleksi on  
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väestörekisterissä merkitty muu kuin suomi, ruotsi tai saame.  

 

6.3. Koulun toiminnan arviointi ja kehittäminen  

 

Koulun toiminnan arviointi on osa kouluyhteisön perustyötä. Yksityisenä kouluna myös Töölön  

yhteiskoulun aikuislukion toiminnan arviointi on osa Helsingissä tarjottavan yleissivistävän koulutuksen 

arviointia. Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijoiden oppimista, opettaja- ja muun henkilökunnan työtä 

sekä hankkia ja analysoida tietoa koulun kehittämistyön ja päätöksenteon pohjaksi.  

 

Lukuvuosittain toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana ovat koulun oman opetussuunnitelman 

ohella yleissivistävän koulutuksen strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet soveltuvin osin sekä 

edellisen lukuvuoden toimintakertomuksen esiin tuomat näkökohdat. Aikuislukio hyödyntää oman 

toiminnan ja talouden suunnittelussa käytettävissä olevia arviointituloksia.  

 

Itsearviointia tehdessään ja omia tuloksia seuratessaan koulu ottaa huomioon yleissivistävän koulutuksen 

linjauksissa mainitut yhteiset arviointikäytännöt ja soveltaa niistä saatuja tuloksia toimintansa 

kehittämisessä.  

 

Aikuislukio voi hyödyntää Helsingin yleissivistävän koulutuksen yhteisiä arviointikäytänteitä sekä käyttää 

omia arviointimenetelmiä ja valita arviointikohteita omista tarpeista käsin.  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio osallistuu valtakunnallisiin ja opetusviraston tilaamiin tutkimuksiin sekä 

ulkopuolisten arvioijien tekemiin kyselyihin ja selvityksiin. Näin saatuja tuloksia hyödynnetään koulun 

toiminnan kehittämisessä.  

 

Aikuislukion keskeisenä haasteena on kokonaisvaltaisen arviointijärjestelmän edelleen kehittäminen. 

Koulun itsearvioinnin tavoitteena on tunnistaa kouluyhteisön kehittämistarpeet laaja-alaisesti. 

Arviointijärjestelmää kehitetään siten, että koulutuksen tuloksellisuutta voidaan arvioida sekä 

tehokkuuden, vaikuttavuuden että taloudellisuuden näkökulmasta lukuvuosittain toiminta-suunnitelmassa 

esitetyistä arviointikohteista. Arviointimenetelmistä sovitaan yhdessä koulun edustajien ja arviointityön 

tekijöiden kanssa.  

 

Edellisen lukuvuoden toimintakertomus ja tulevan lukuvuoden toimintasuunnitelma ovat keskeisellä sijalla 

koulun toiminnan arvioinnin ja kehittämisen kannalta. Lukuvuosittaiset henkilöstön kehityskeskustelut ovat 

osa kouluyhteisön itsearviointia. Henkilökunnasta koostuvat työryhmät kokoontuvat tarvittaessa 

opetussuunnitelman mukaisten arvojen, toiminta-ajatuksen ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja 

toiminnan kehittämistä varten. Oppilaskunta voi välittää näkemyksiään koulun toiminnasta suoraan 

henkilöstölle tai Töölön yhteiskoulun johtokunnalle.  

 

Koulun toiminnan arvioinnista ovat ensisijaisesti vastuussa rehtori ja opettajat.  
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7. luku  OPPIAINEIDEN TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT  

  

 

7.1. Aihekokonaisuudet ja eheyttäminen  

 

Valtakunnalliset aihekokonaisuudet sisältyvät Töölön yhteiskoulun aikuislukion kaikkien aineiden  

opetukseen. Toteutettavat aihekokonaisuudet ovat  

 aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys  

 kestävä kehitys ja hyvinvointi  

 kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus - teknologia ja yhteiskunta - viestintä ja mediaosaaminen.  

 

Aihekokonaisuuksien toteuttamisessa otetaan huomioon pääkaupunkiseudun ja Helsingin sekä erityisesti 

aikuislukion oman alueen tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet.  

 

Aihekokonaisuuksia toteutettaessa huomioidaan sekä kaikille aihekokonaisuuksille yhteiset tavoitteet että 

kunkin aihekokonaisuuden omat tavoitteet. Kaikkia aihekokonaisuuksia yhdistävät seuraavat tavoitteet, 

joiden mukaan opiskelija osaa  

 havainnoida ja analysoida nykyajan ilmiöitä ja toimintaympäristöjä  

 esittää perusteltuja käsityksiä tavoiteltavasta tulevaisuudesta  

 arvioida omaa elämäntapaansa ja vallitsevia suuntauksia tulevaisuusnäkökulmasta  

 tehdä valintoja ja toimia tavoiteltavana pitämänsä tulevaisuuden puolesta.  

 

Aihekokonaisuudet otetaan huomioon kaikkien oppiaineiden opetuksessa oppiaineelle luontaisella tavalla 

sekä oppilaitoksen toimintakulttuurissa.  

 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys  

 oppilas ilmaisee omia kantojaan, osallistuu päätöksentekoon ja vaikuttaa esim. oppilaskunnan, muun 

organisaation ja järjestöjen kautta  

 oppilaalla on omia mielipiteitä ja hän kuuntelee toisia  

 oppilas on aloitteellinen ja yritteliäs, hän tuntee demokraattisen yhteiskunnan tärkeimmät  

toimintaperiaatteet ja osallistumisjärjestelmät  

 oppilas tuntee yrittäjyyden mahdollisuuksia ja toimintaperiaatteita.  

 

Kestävä kehitys ja hyvinvointi  

 oppilas sitoutuu edistämään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja perheessä, lähiyhteisössä ja  

yhteiskunnassa  

 hän tuntee perusasiat ekologiasta, sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen ulottuvuuden merkityksen ja 

ymmärtää omien valintojensa merkityksen  

 hän toimii hyvinvoinnin puolesta arjessa ja osaa mitata ja analysoida edellisten ilmiöiden muutoksia sekä 

ymmärtää sosiaalisen pääoman merkityksen yhteisölle.  

 

Kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus  

 opiskelija osaa tulkita omaa kulttuuri-identiteettiään ja tiedostaa oman kulttuurisen ryhmänsä ja  

osaa siirtää kulttuuriperintöään toisille  
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 opiskelija arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta elämään kuuluvana rikkautena  

 opiskelijan kommunikointitaidot kehittyvät, ja hän pystyy toimimaan monikulttuurisen työyhteisön  

aktiivisena jäsenenä ja erilaisissa kansainvälisissä yhteyksissä.  

 

Teknologia ja yhteiskunta  

 opiskelija ymmärtää luonnon lainalaisuuksia sekä teknologian ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta  

 opiskelija kykenee pohtimaan teknologian kehittymismahdollisuuksia ja käyttämään teknologiaa  

järkevästi oman ja muiden elämänlaadun parantamiseksi ja arkielämän helpottamiseksi 

 hän kykenee myös arvioimaan teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi-  

ja tasa-arvonäkökohtia sekä kykenee vertaamaan ja arvottamaan niitä historiallisista, ajankohtaisista ja 

tulevaisuuden näkökulmista  

 oppilas pystyy arvioimaan teknologisten vaihtoehtojen työllisyys- ja ympäristövaikutuksia sekä haluaa 

osallistua kansalaisyhteiskunnan jäsenenä sitä koskevaan päätöksentekoon.  

 

Viestintä- ja mediaosaaminen  

 

Töölön yhteiskoulun aikuislukio tarjoaa opiskelijoille sellaista opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla  

 opiskelija osaa tietotekniikan perustaidot ja –tiedot ja osaa käyttää mediaa opiskelun välineenä ja 

opiskeluympäristönä  

 opiskelija parantaa omia vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaitojaan ja ymmärtää median 

keskeisen aseman ja merkityksen yhteiskunnassamme sekä tiedonvälittäjänä että viihdyttäjänä ja 

elämysten antajana.  

 

Yhteistyössä paikallisen/alueellisen median kanssa tuetaan opetuksen keinoja, joiden avulla  

 opiskelija saa tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista sekä kykenee 

vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen  

 hän kykenee myös pohtimaan mediatuotannon vastuuta, sisältöjä ja käyttäytymismalleja suhteessa 

omaan käyttäytymiseensä ja maailmankuvaansa  

 ymmärtää mediataitojen opiskelun erilaisten verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja  

yhteiskunnallisten taitojen harjaannuttamiseksi yhdessä opiskelutaitojen kehittämisen kanssa.  

 

Oppilaitoksessa pyritään oppiainerajoja ylittäviin oppimiskokonaisuuksiin, joiden avulla oppilas osaa 

aidoissa, eri viestintävälineitä hyödyntävissä oppimisympäristöissä käyttää mediaa sekä välineenä että 

opiskelun kohteena.  
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7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  

 

  

7.2.1.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen 

jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen myötä ihminen omaksuu yhteisönsä 

kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä 

kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen.  

 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen keskeinen taito-, tieto-, 

kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa sisältöjä 

kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän 

tietoja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteissa.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa aikuisopiskelijaa arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään. 

Oppiaine ohjaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen sekä kielelliseen ja kulttuuriseen 

suvaitsevaisuuteen.  

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden  

ymmärtäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa 

aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen 

monipuolistamiseen.  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat riittävät 

edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Sosiaalinen 

vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja vankkaan luku- ja 

kirjoitustaitoon sekä taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla. Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus 

ohjaa aikuisopiskelijaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen sekä tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.  

 

Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat toiminnallisessa 

yhteydessä toisiinsa. Niitä yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys ihmisestä tavoitteellisesti toimivana, 

itseään ilmaisevana sekä merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä.  

 

Perusopetus  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija syventää kieltä, kirjallisuutta ja 

viestintää koskevia perustietojaan sekä oppii käyttämään niihin liittyviä käsitteitä  

• kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan  

• kehittää ilmaisuaan sekä puheessa että kirjoituksessa  

• osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia tekstejä  

• oppii kirjoitetun kielen normeja ja ymmärtää kirjakielen tarpeellisuuden  
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• osaa käyttää erilaisia tietolähteitä ja arvioida tiedon luotettavuutta  

• rakentaa kirjallisuuden tuntemustaan ja sen avulla ajatteluaan ja mielikuvitustaan sekä 

maailmankuvaansa  

• nauttii kulttuurin ja taiteen moninaisuudesta. kasvaa suvaitsevaiseksi eri kieltä puhuvia kohtaan.  

 

 

PAKOLLISET KURSSIT  

  

 

1. Äidinkielen ja kirjallisuuden perusteita (äi1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kehittyy luottamaan itseensä keskustelijana ja puhujana  

• oppii tuntemaan kirjakielen ja puhekielen eroja  

• oppii sanojen ryhmittelyä merkityksen ja taivutuksen perusteella.  

 tottuu tarkastelemaan omaa kielenkäyttöään.  

 luo omaa suhdetta kirjallisuuteen.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ryhmä- ja parityöskentelytaidot  

• puheenvuoron rakentamista vuorovaikutustilanteissa  

• kirjakielen ja puhekielen käytänteiden erot  

• oman tekstin rakentaminen: aloitus, lopetus, kappalejako  

• sanaluokat, perussijamuodot  

• iso ja pieni alkukirjain, yhdyssanat sekä muuta sanastoon liittyvää kielenhuoltoa  

• lyhyitä kaunokirjallisia tekstejä oman lukukokemuksen näkökulmasta  

 

TYÖTAVAT  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

ARVIOINTI  

Koe tai kokeita, kirjoitelma, keskustelu, jatkuva näyttö.  

  

 

2. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (äi2)  

 

TAVOITTEET  

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii ilmaisemaan ja perustelemaan mielipiteensä suullisesti ja kirjallisesti  

• kehittyy tekstien tuottajana  

• syventää erilaisten tekstien lukutaitoaan  

 syventää tietojaan kielen rakenteesta.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• perusteltuja puheenvuoroja, mahdollisuuksien mukaan väittelyjä ja neuvotteluja  

• median tekstilajeja: uutinen, yleisönosastokirjoitus, pääkirjoitus, artikkeli  

• suunniteltu, prosessoitu ja viimeistelty asiateksti ja mielipidekirjoitus  

• verbin aikamuodot ja tapaluokat  

• kaunokirjallisuuden lajien tunnistamista: runo, kertomus, novelli, romaani  

 

TYÖTAVAT  

 Yksilö-, pari - ja ryhmätyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

 ARVIOINTI  

Koe, mielipidekirjoitus, asia-aineen kirjoittaminen, mielipide-esitys, jatkuva näyttö.  

 

 

3. Tekstien erittelyä ja tulkintaa (äi3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kehittää vuorovaikutustaitojaan keskustelussa ja omien näkemystensä ilmaisussa  

• löytää keskeisen sisällön erilaisista teksteistä  

• tottuu työstämään omia tekstejään  

• tarkastelee lauseita rakenteellisina ja toisiinsa liittyvinä yksikköinä  

 tutustuu eri genreihin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• keskustelua televisiosarjojen maailmasta, teatterista ja elokuvista  

• asiatekstien referointi, juonitiivistelmä  

• arvostelun kirjoittaminen  

• lauseenjäsenet, pää- ja sivulause  

• kirjallisuuden perusanalyysi: aihe, juoni, henkilö, aika ja paikka  

• lyhyt kaunokirjallisen tekstin erittely  

• kirjallisuuden eri genrejä: esimerkiksi dekkari, scifi, kauhu, fantasia, elämäkerta, ihmissuhderomaani  

 

TYÖTAVAT  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

 ARVIOINTI  

Koe, arvostelun kirjoittaminen, referaatin kirjoittaminen, lyhyt kaunokirjallisen tekstin  

erittelytehtävä, jatkuva näyttö.  

 

  

4. Suomen kielen ja kirjallisuuden ominaispiirteitä (äi4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• syventää taitojaan ilmaisijana  

• oppii perusasiat suomen kielestä, sen vaihtelusta ja muuttumisesta  

• motivoituu huoltamaan tuottamiaan tekstejä 

 oppii hankkimaan tietoa eri lähteistä 

 tutustuu Suomen kirjallisuuden vaiheisiin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• suomen kielen vaiheet ja sen asema muiden kielten joukossa  

• keskeisiä teoksia Suomen kirjallisuudesta  

• valinnaisista romaaneista keskustelua ja kirjoittamista  

• oman tekstin huoltaminen tarkoitukseen sopivaksi  

• laajahko kirjoitelma tietolähteiden pohjalta  

 

TYÖTAVAT  

Yksilötyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

ARVIOINTI  

 Koe, kirjakeskustelu, kirja-analyysi, laajahko kirjoitelma tietolähteiden pohjalta, jatkuva näyttö.  

 

  

VALINNAISET KURSSIT  

  

5. Puheviestintä (äi5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista  

• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja  

ryhmäviestintätaitojaan  

• tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 • vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet  

• kielellinen ja nonverbaalinen viestintä  

• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja  

menettelytavat  

• esiintymisjännityksen lieventäminen  

• esiintymistaitojen ja ryhmäviestintätaitojen harjoittelua erilaisissa vuorovaikutustilanteissa   

 

TYÖTAVAT  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

ARVIOINTI  

Sovitaan kurssin alussa.  
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KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 6. Äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen kehittäminen (äi0)  

 

 TAVOITTEET:  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kehittää äidinkielen perustaitojen hallintaa ja kielellistä kokonaisilmaisuaan  

• tutustuu kirjoitettuun kielimuotoon ja oppii omaa tekstiään kirjoittaessaan ottamaan  

huomioon kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia  

• kehittää lukutaitoaan  

• oppii hahmottamaan keskeisimpiä tekstilajeja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 • lukemista ja kirjoittamista  

• luetun ymmärtämisen vahvistamista  

• kirjoitetun kielen harjoittelua  

• oikeinkirjoituksen ongelmakohtien kertaamista  

 

TYÖTAVAT  

Yksilö-, pari- ja ryhmätyö. Luento. Opetuskeskustelu.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssista saa suoritusmerkinnän S.  

  

 

7. Minun portfolioni (äi7/s27)  

 

Tavoite: Kurssilla laadittavan portfolion kautta opiskelijan minä-kuva vahvistuu, ja hän osaa tehdä  

paremmin näkyväksi tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan taidot käyttää tietotekniikkaa hyväkseen  

vahvistuvat. Opiskelija tulee tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan ja kehitystarpeistaan.  

 

Sisältö: Kurssin aikana opiskelija kokoaa itsestään kertovan näytekansion. Tekstejä kirjoitettaessa  

käytetään hyväksi tietotekniikkaa. Kansioon laaditaan erilaisia kirjoitelmia, joiden kautta opiskelija voi 

kertoa itsestään, elämästään ja kulttuuritaustastaan. Lisäksi kurssilla tehdään oma cv sekä malli 

työhakemuksesta.  

 

Opiskelijaa kannustetaan itsearviointiin.  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

VUOROVAIKUTUSTAIDOT  

Opiskelija  

• haluaa ja rohkenee ilmaista itseään kirjallisesti ja suullisesti sekä ryhmän jäsenenä että yksin esiintyessään  

• osoittaa päättelevän ja arvioivan kuuntelemisen taitoa  
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• osaa ottaa ideointi- ja ongelmanratkaisukeskusteluissa sekä muissa ryhmäviestintätilanteissa  

puheenvuoron ja esittää ehdotuksen, kannanoton, kysymyksen, lisätietoja ja perusteluja  

• edistää ryhmän pääsyä tavoitteeseen sekä osaa toimia rakentavasti myös silloin, kun asioista ollaan eri 

mieltä  

• tuntee keskeisimmät puhutun ja kirjoitetun kielimuodon erot ja ottaa huomioon viestintätilanteen, 

vastaanottajan ja välineen muun muassa kielimuotoa valitessaan; hän pystyy vaihtamaan oman 

puhekielensä tarvittaessa yleispuhekieliseksi  

• pystyy havainnoimaan ja arvioimaan äidinkielen taitojaan: hän ottaa vastaan palautetta ja hyödyntää sitä 

omien taitojensa kehittämiseksi, hän antaa myös rakentavaa palautetta toisille ja työskentelee 

tavoitteellisesti sekä yksin että ryhmässä.  

 

TEKSTIEN TULKINTA JA HYÖDYNTÄMINEN  

Opiskelija  

• osaa keskustella erilaisten tekstien kanssa: hän osaa kysyä, tiivistää, kommentoida, väittää vastaan, 

esittää tulkintoja ja arvioita sekä pohtia tekstien yhteyksiä omiin kokemuksiinsa ja ajatuksiinsa  

• tuntee erilaisten tekstien käyttömahdollisuuksia ja osaa suunnistaa monenlaisessa tekstiympäristössä  

• lukee tekstejä, myös media- ja verkkotekstejä, tarkoituksenmukaista lukutapaa käyttäen  

• tuntee tavallisten tekstityyppien keskeiset ominaisuudet ja erottaa niitä tekstikokonaisuuksista  

• tunnistaa tavallisia kaunokirjallisuuden, median ja arjen tekstilajeja  

• osaa vertailla tekstejä, löytää sisällön ydinasiat sekä tekijän mielipiteen ja sen perustelut  

 pystyy tiivistämään fiktiivisen tekstin juonen, laatimaan henkilökuvia sekä seuraamaan henkilöiden ja 

heidän suhteittensa kehitystä  

• osaa kuvata runoa ja esittää siitä ajatuksia  

• tietää, että tekstillä on tekijä ja tarkoitus, jotka vaikuttavat sen sisältöön, muotoon ja ilmaisuun  

• pystyy tekemään havaintoja tekstien visuaalisista ja auditiivisista keinoista  

• pystyy tekemään havaintoja kielen keinoista ja huomaa esimerkiksi sanavalintojen, käytetyn kuvakielen, 

lausemuotojen sekä tyyliarvoltaan erilaisten ilmausten yhteyksiä tekstin tarkoitukseen ja sävyyn  

• pystyy käyttämään opetettuja kielitiedon käsitteitä kieltä havainnoidessaan ja kirjallisuustietoa  

fiktiivisiä tekstejä käsitellessään.  

 

TEKSTIEN TUOTTAMINEN JA TIEDONHALLINTATAIDOT  

Opiskelija  

• osaa käyttää kirjastoa, tieto- ja kaunokirjallisia teoksia, tietoverkkoja sekä suullisesti välitettyä tietoa 

tiedonhankinnassaan; hän osaa valita lähteensä ja myös ilmoittaa ne  

• tuntee puhe-esityksen ja kirjoitelman laadintaprosessin ja soveltaa tietojaan tekstejä tuottaessaan  

• kokoaa esitykseensä riittävästi aineksia, jäsentelee niitä sekä tuo asiasta esille olennaisen; hänen 

tekstinsä ajatuskulkua on helppo seurata  

• pystyy laatimaan suullisia ja kirjoitettuja tekstejä eri tarkoituksiin, muun muassa kuvauksia, kertomuksia, 

määritelmiä, tiivistelmiä, selostuksia, kirjeitä, hakemuksia, yleisönosastokirjoituksia ja muita kantaa ottavia 

ja pohtivia tekstejä  

• pystyy tuottamaan tekstinsä sekä käsin että tekstinkäsittelyohjelmalla ja muutenkin hyödyntämään 

työskentelyssään tietotekniikkaa ja viestintävälineitä  

• osaa hyödyntää kielitietoaan tekstien tuottamiseen ja tehdä tyylillisiä, sanastollisia ja rakenteellisia 

valintoja, osaa säädellä virkkeiden rakennetta ja pituutta sekä tiivistää tekstiään  
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• soveltaa teksteihinsä tietoaan puhutun ja kirjoitetun kielen eroista, kohteliaisuuskeinoista ja 

oikeinkirjoituskäytänteistä.  

 

SUHDE KIELEEN, KIRJALLISUUTEEN JA KULTTUURIIN  

Opiskelija  

• on saavuttanut lukutaidon, joka riittää myös kokonaisten kirjojen lukemiseen  

• löytää itsenään kiinnostavaa tieto- ja kaunokirjallisuutta sekä mediatuotteita ja osaa perustella  

valintojaan  

• on lukenut sekä kotimaisesta että ulkomaisesta kaunokirjallisuudesta runoja, satuja, tarinoita, novelleja, 

esimerkkejä näytelmäteksteistä ja sarjakuvia sekä tuntee Kalevalan runoja ja muutakin kansanperinnettä, 

kokonaisteoksia hän on lukenut ainakin yhteisesti sovitun määrän  

• tuntee kirjallisuuden päälajit, tekstien tyylillisen pääjaon sekä joitakin kirjallisuuden klassikkoja, jotka 

edustavat eri aikakausia  

• pystyy jakamaan luku- ja katselukokemuksensa muiden kanssa  

• osaa puhua kielen äänne-, muoto- ja lauserakenteesta sekä sanastosta; hänellä on tietoa sanaluokista ja 

lauseenjäsenistä; hän tuntee suomen kielen keskeisimmät ominaispiirteet ja pystyy vertailemaan suomen 

kieltä muihin opiskelemiinsa kieliin; hänellä on käsitys kielisukulaisuudesta ja suomen sukukielistä  

• tietää, että suomen kieli vaihtelee tilanteen, käyttäjän ja alueen mukaan  

 tietää kielen muuttumista; hänellä on tietoa äidinkielen asemasta muiden kielten joukossa ja 

monikulttuurisessa kieliyhteisössä: opiskelija tuntee Suomen kielitilanteen, hänellä on perustietoa 

Suomessa puhuttavista kielistä.  

 

  

 

7.2.1.2. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ  

 

  

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

suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Lähtökohtana on opiskelijan toisen kielen osaamisen taso sekä 

kielellinen tausta ja ympäristö; hän omaksuu suomen kieltä myös muissa opinnoissaan ja 

opiskelutilanteiden ulkopuolella, jolloin suomen kielestä vähitellen tulee hänen toinen käyttö- ja 

sivistyskielensä oman kielen rinnalla. Suomen kielen opetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa 

tiedostamaan osaamisensa ja syventämään sitä. Opetus tukee muiden aineiden opiskelua lisäämällä 

sanavarastoa ja kartuttamalla kulttuuritietoutta.  

 

Perusopetus  

 

 Aikuisten perusopetuksessa edellytetään, että maahanmuuttaja tai muu tämän oppimäärän valinnut 

vieraskielinen on jo kotoutumiskoulutuksessa tai muualla opiskellut tai omaksunut suomen kielen perusteet 

ja ainakin sellaisen arkikielen hallinnan, joka vastaa tyydyttävästi kotoutumisohjelmien suomen kielen 

osaamisen tavoitteita sekä sisällöllisesti suurin piirtein aiemman suomi vieraana kielenä -oppimäärän neljää 

ensimmäistä kurssia tai yleisen kielitutkinnon perustasoa (tasot 1–2).  
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Opetuksen tavoitteet  

 

Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• tiedostaa ja syventää aiemmin oppimaansa tai omaksumaansa kielitaitoa  

• saa sellaiset suomen kielen tiedot ja taidot, että hän tulee toimeen jokapäiväisissä  

viestintätilanteissa suomalaisessa yhteiskunnassa, työpaikoilla ja jatkopinnoissa  

• saa tukea muiden oppiaineiden opiskeluun  

• tuntee suomalaisen kulttuurin peruspiirteet oman kulttuurinsa verraten sekä jonkin verran  

suomalaista kaunokirjallisuutta  

• osaa arvioida oman kielellisen tasonsa ja on tietoinen tarjolla olevista suomen kielen  

opiskelumahdollisuuksista ja materiaaleista  

• omaksuu jatko-opinnoissa tarvittavia suomen kielen opiskelustrategioita.  

 

 

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 

1. Suomen kielen perusteiden varmentaminen (s21)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tiedostaa kielellisen tasonsa ja haluaa kehittää kielitaitoaan  

 perehtyy suomalaiseen elämänmuotoon ja tapakulttuuriin  

• huomaa kielen alueellisen ja sosiaalisen vaihtelun, mutta keskittyy standardikielen oppimiseen  

• kertaa suomen kielen perusrakenteet ja perussanaston sekä parantaa niiden hallintaa mallien avulla  

• oppii tarkastelemaan sanaston rakennetta sekä semanttisesti (aihepiireittäin) että morfologisesti: perus- 

ja lainasanasto, sanaston kasvu yhdyssanojen ja johdosten avulla  

• harjaantuu kielen opiskelun menetelmiin ja välineisiin sekä muissa oppiaineissa tarvittaviin kielen 

ymmärtämistä edistäviin luku- ja ymmärtämisstrategioihin  

• tutustuu kaunokirjallisuuden kielellisesti helppoihin lajeihin, kuten tarinoihin, sananparsiin,  

lauluteksteihin ja lyhyihin kertomuksiin  

• osaa itse laatia ja esittää lyhyitä kertomuksia, pohdintoja ja viestejä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lyhyitä kertomuksia ja dialogeja jokapäiväisissä tilanteissa, esimerkiksi asumisesta, vaatetuksesta, 

aterioinnista ja liikenteestä  

• nomini- ja verbiopin alkeiden kertaus: nominilausekkeiden, verbi- ja prepositiorakenteiden, kysymisen ja 

vastaamisen harjoittelua, puhekielen supistumat  

• jokapäiväisessä elämässä tarvittavien tekstikatkelmien ja viestien, kuten opasteiden mainosten ja 

aikataulujen lukeminen ja hyödyntäminen sekä hinnan ja ajan ilmaiseminen  

• sosiaalinen vuorovaikutus henkilökohtaisissa tapaamisissa ja asioinnissa  

• erityyppisten viestien, kuten sähköpostiviestien, korttien ja kirjeiden laatiminen  

• puhelin- ja kännykkäviestintää ja -kulttuuria Suomessa  

• muissa oppiaineissa tarvittavia ohjeita ja käytänteitä  
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• edellisiin tilanteisiin ja aiheisiin liittyviä sanontoja, sananparsia, kaskuja ja runoja tai laulutekstejä  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari ja ryhmätöitä  

 

 ARVIOINTI  

Numero koostuu kaikista kurssin suullisista ja kirjallisista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

 

  

2. Luonto ja vapaa-aika, tekniikka ja ympäristö (s22)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan ja keskustelemaan tai kertomaan luonnosta ja luonnonilmiöistä, jotka kiinnostavat häntä 

ja ovat tärkeitä toimeentulon, virkistyksen tai ympäristön kannalta  

• tutustuu omansa ja jonkin muun paikkakunnan nähtävyyksiin ja historiaan sekä Suomen maantiedon 

peruspiirteisiin lähinnä matkustelun ja yleistuntemuksen näkökulmasta  

• osaa keskustella säästä, vapaa-ajan vietostaan ja suunnitelmistaan sekä kuunnella ja lukea muiden 

ihmisten elämyksistä ja ajatuksista  

• tutustuu lähemmin arkitekniikkaan ja sen vaatimiin käsitteisiin ja ohjeisiin  

• pystyy keskustelemaan tavallisista hyödykkeistä ja kulutuksesta sekä pohtimaan niitä ja niiden käyttöä 

kirjallisissa kannanotoissa tai lyhyissä selostuksissa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• toimeentulon ja virkistyksen kannalta tärkeää luontosanastoa ja tilanteita, kuten lihan, kalan, juuresten ja 

vihannesten hankkiminen, ruuan valmistaminen, suomalainen ruokakulttuuri ja ruuan säilöntä  

• oman paikkakunnan ja muun Suomen nähtävyyksiä; opastuksen hyödyntäminen, kokemuksista 

kertominen  

• sää, elinkeinoja ja vapaa-ajan vietto  

• katkelmia makailuoppaista ja matkakertomuksista tai muita luontokuvauksia esimerkiksi runon muodossa  

• kodin ja arjen muun tekniikan ohjeita ja keskeistä sanastoa  

• kulutus, jätehuolto ja luonnonsuojelu  

• suomen kielen nominirakenteiden syventämistä: monikko, pronominien ja lukusanojen taivutus ja 

käyttöä, adjektiivien ja tavallisten adverbien vertailumuodot  

 

TYÖTAVAT  

 luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätöitä  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  
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3. Suomen työelämän ja julkisen elämän käytänteitä (s23)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• selviää rutiiniasioista suomeksi julkisissa palveluissa ja työelämässä  

• oppii kuuntelemaan, lukemaan ja ymmärtämään liikenteessä, virastoissa ja työssä annettavia  

pitempiäkin ohjeita ja neuvoja  

• tutustuu kotiin tulevaan sekä liikenteessä, mediassa ja työpaikalla esiintyvään mainontaan, asumiseen 

liittyviin tiedotteisiin ja ohjeisiin, esimerkiksi taloyhtiön sääntöihin, sekä kodin tekniikan opasteksteihin ja 

osaa hyödyntää niitä  

• osaa lukea työelämään ja julkisiin palveluihin liittyvää informaatiota  

• pystyy auttavasti lukemaan edellisiin tilanteisiin liittyviä kaunokirjallisiakin kertomuksia tai uutisia taikka 

katselemaan videoesittelyjä sekä osaa kertoa tai keskustella niistä omiin kokemuksiin viitaten sekä 

suullisesti että kirjallisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• julkisia palvelutilanteita, esimerkiksi postissa, muissa toimistoissa ja kouluissa; työelämän rutiiniasioita ja  

-tuokioita opiskelijoiden tarpeiden ja toivomusten mukaan  

• liikenne- ja palveluoppaista erityyppisiä tekstejä ja taulukoita, virastojen esitteitä, oppaita ja www-sivuja  

• lyhyitä sanomalehtiuutisia ja ilmoituksia  

• työhön ja kanssakäymiseen liittyviä helpohkoja kaunokirjallisia kertomuksia, pakinoita sekä radion ja 

television ohjelmia ja video- tai elokuvanäytteitä  

• verbiopin hallinnan laajentaminen: lisää tempuksia, imperatiivi- ja modaalirakenteita, passiivin 

muodostus ja käyttö, infinitiivirakenteet ja partisiipit  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

  

 

4. Suomalainen kulttuuri ja yhteiskuntaelämä (s24)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii vuodenkiertoon liittyvää sanastoa sekä tutustuu suomalaisiin uskomuksiin ja juhlaperinteisiin  

• tutustuu johonkin maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden keskeiseen kirjailijaan tai 

teokseen sekä oppii ainakin jollakin tasolla referoimaan ja analysoimaan tekstin sisältöä  

• perehtyy Suomen yhteiskuntaan ja politiikkaan sen verran, että hän pystyy seuraamaan ajankohtaisia 

tapahtumia ja tarvittaessa sanomaan mielipiteensä niistä  

• tutustuu valinnaisesti suomalaiseen kuvataiteeseen, musiikkiin, muotoiluun tai urheiluun esimerkkien 

kautta ja osaa ryhmän tai keskustelukumppanin tukemana keskustella niistä  

• oppii jäsentämään, kirjoittamaan ja esittämään yksinkertaisia asiatekstejä, myös fiktiivistä tekstiä, kuten 

pieniä kertomuksia tai pakinoita.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• esiintyminen ja seurustelua juhlissa ja tilaisuuksissa  

• radion ja television ohjelmatarjontaa  

• sanomalehtiartikkeleita tai kuvallisia tallenteita ajankohtaisista asioista  

• teksteissä esiintyviä suomen kielen vaativahkoja rakenteita: infinitiivit, partisiipit ja lauseenvastikkeita  

• kaunokirjallisen analyysin alkeet  

• omien tekstien suunnittelu ja työstäminen  

• orientoivaa kirjasto-, kirjallisuus- ja kulttuuritietoutta  

• suomalainen urheilu- ja muu yhdistystoiminta  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

 

   

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

 5. Kielen taitoa ja taidetta (s25)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää perustietojaan kirjallisuudesta ja sen eri lajeista  

• kykenee aiempaa syvällisemmin analysoimaan erilaisia tekstejä ja käyttämään niitä  

• osaa ilmaista itseään sekä käyttää puheenvuoroja ja esiintyä suomeksi  

• osaa hyödyntää median ja ympäristön kulttuuritarjontaa sekä kertoa ja keskustella siitä  

• tiedostaa suomen kielen rakenteen ja sanaston ominaispiirteitä sekä avainsanojen merkityseroja 

omaansa tai muihin kieliin verraten  

• oppii korjaamaan ja parantamaan omia tekstejään kielioppaiden, sanakirjojen, neuvonnan ja  

tietokoneohjelmien avulla.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• maailmankirjallisuuden ja Suomen kirjallisuuden keskeisiä nimiä, hahmoja ja teoksia; näytteitä myös 

opiskelijoiden toivomusten mukaan  

• kaunokirjallisen analyysin perusteet  

• esiintyminen ja vuorovaikutus  

• suomen kielen sanaston, puhekielen vaihtelun ja rakenteiden erityispiirteitä  

• kielenhuoltoa ja oikeakielisyyttä; kielenkäyttäjän apuneuvoja  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  
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ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta  

 

    

 

KOULUKOHTAISET VALINNAISET KURSSIT  

 

  

6. Sujuvasti jatkoon (s26)  

 

Tavoite: Opiskelijan valmiudet selviytyä jokapäiväisissä viestintätilanteissa, työelämässä ja jatko-opinnoissa 

kasvavat. Opiskelija osaa tuottaa ja muokata tekstejä myös sähköisessä muodossa sekä hyödyntää 

erilaisista lähteistä löytyvää tietoa. Opiskelijan suullinen ilmaisurohkeus vahvistuu ja esiintymiskokemus 

kasvaa.  

 

 Sisältö: Harjoitellaan tiedon etsimistä erilaisista lähteistä, mm. Internetistä. Suunnitellaan ja työstetään 

omia tekstejä myös sähköisessä muodossa. Harjoitellaan kirjoittamaan aineiston pohjalta. Tutustutaan 

tavallisimpiin opiskelupaikka- ja työhaastattelukysymyksiin ja harjoitellaan niihin vastaamista. Esiintymistä 

harjoitellaan mm. pitämällä ryhmälle esitelmä.  

 

 

7. Minun portfolioni (äi7/s27)  

 

 Tavoite: Kurssilla laadittavan portfolion kautta opiskelijan minä-kuva vahvistuu, ja hän osaa tehdä  

paremmin näkyväksi tietojaan ja taitojaan. Opiskelijan taidot käyttää tietotekniikkaa hyväkseen vahvistuvat. 

Opiskelija tulee tietoisemmaksi omista vahvuuksistaan ja kehitystarpeistaan.  

 

 Sisältö: Kurssin aikana opiskelija kokoaa itsestään kertovan näytekansion. Tekstejä kirjoitettaessa 

käytetään hyväksi tietotekniikkaa. Kansioon laaditaan erilaisia kirjoitelmia, joiden kautta opiskelija voi 

kertoa itsestään, elämästään ja kulttuuritaustastaan. Lisäksi kurssilla tehdään oma cv sekä malli 

työhakemuksesta.  

 

Opiskelijaa kannustetaan itsearviointiin.  

  

 

Perusopetukseen valmistavat tyk-kurssit  

 

 Kurssit s2tyk1 - s2tyk8 ovat koulukohtaisia suomi toisena kielenä -lisäkursseja. Ne sopivat opiskelijalle, joka 

haluaa vahvistaa suomen kielen perustaitoja ja saada myös kielellistä tukea muiden oppiaineiden 

opiskeluun.  

 

 s2tyk-kurssien arvosana annetaan opiskelijan oppitunneilla osoittaman osaamisen, mahdollisten  

kurssitehtävien ja loppukokeen perusteella.  
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s2tyk1 Vahvaan alkuun!  

 

 Tavoite: Opiskelijan kyky selvitä erilaisissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa vahvistuu. Opiskelija vahvistaa 

suomen kielen äänteiden, kirjainten ja aakkosten hallintaa. Opiskelija rohkaistuu käyttämään tietokonetta 

oppimisen apuna.  

  

Sisältö: Kurssilla kerrataan arkikielen sanastoa ja ilmaisuja, esim. perusfraaseja, numeroita ja ajan ilmaisuja 

(mm. päivämäärät ja kellon ajat). Kerrataan suomen kielen äänteet, kirjaimet ja aakkosjärjestys. 

Tutustutaan opiskeluun liittyvään sanastoon ja koulumme ohjeisiin, sääntöihin ja käytänteisiin. 

Harjoitellaan myös koulun sähköisen verkkoympäristön käyttöä.  

 

 

s2tyk2 Monipuoliseksi keskustelijaksi  

 

 Tavoite: Opiskelijan ilmaisurohkeus kasvaa, ja hän käyttää kieltä aktiivisesti erilaisissa arkipäivän tilanteissa 

- ja myös puhekielen ymmärtäminen helpottuu. Opiskelija tutustuu myös muiden oppiaineiden opiskelussa 

tarvittavaan sanastoon ja harjoittelee sen käyttöä. Opiskelija oppii käyttämään Internetiä kielen 

harjoittelun välineenä.  

 

Sisältö: Kurssilla tehdään paljon erilaisia puheharjoituksia, mm. harjoitellaan kysymyksien tekemistä ja 

niihin vastaamista. Opiskelija tutustuu tavallisimpiin puhekielen ilmauksiin. Sanavarastoa lisätään myös 

lukemalla muiden oppiaineiden kursseihin liittyviä tekstejä ja keskustelemalla niistä. Tekstien sanastoissa 

kiinnitetään erityisesti huomiota verbeihin (verbityyppeihin). Harjoitellaan erilaisia 

kuullunymmärtämistehtäviä, ja tutustutaan suomen kielen harjoittelumahdollisuuksiin Internetissä.  

 

  

s2tyk3 Nyt lukemaan!  

 

Tavoite: Opiskelija vahvistaa sekä mekaanista että ymmärtävää lukutaitoaan erilaisten tekstitehtävien 

avulla ja oppii löytämään teksteistä keskeisimmän ajatuksen. Opiskelijan kiinnostus lukemista kohtaan 

kasvaa.  

 

  Sisältö: Kurssilla luetaan mm. erilaisia opiskeluun liittyviä tekstejä ja harjoitellaan keskeisen sisällön 

etsimistä niistä. Pohditaan kappalejaon tehtävää teksteissä. Totutellaan lukemaan myös sähköisessä 

muodossa olevia tekstejä. Tekstien sanastoissa kiinnitetään erityisesti huomiota nomineihin 

(nominityyppeihin). Tutustutaan kirjaston toimintaan ja palveluihin.  

 

  

s2tyk4 Pisteestä pisteeseen!  

 

Tavoite: Opiskelija rohkaistuu kirjoittamaan suomen kielellä. Opiskelija oppii kiinnittämään huomiota 

tekstinsä kielelliseen asuun ja selkeyteen. Opiskelija osaa etsiä kirjoittamiseensa apua erilaisista lähteistä.  
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Sisältö: Kurssilla harjoitellaan sujuvaa ja selkeää kirjoittamista. Kirjoitetaan erilaisia pieniä tekstejä,  

esim. lyhyitä viestejä, kuvauksia tai mielipidekirjoituksia. Kerrataan virkkeen loppuvälimerkkien ja  

ison alkukirjaimen käyttöä. Harjoitellaan oman tekstin jaksotusta. Harjoitellaan etsimään  

kirjoittamisen avuksi tietoa erilaisista paikoista, esim. kielenoppaista ja luotettavilta Internet-sivuilta. 

 

 

 s2tyk5 Kuuntele ja puhu!  

 

Tavoite: Kurssi vahvistaa opiskelijan taitoja selviytyä suomen kielellä erilaisissa puhetilanteissa.  

 

Opiskelija kehittyy myös kuuntelijana ja oppii ymmärtämään puhuttua suomea paremmin. Kurssilla 

opiskelijan esiintymisrohkeus ja -valmius kasvaa, ja hän uskaltaa kertoa ajatuksistaan ja ilmaista 

mielipiteensä.  

 

Sisältö: Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutustaitoja ja opetellaan selviytymään tavallisissa  

arkipäivän tilanteissa. Opiskelija harjaantuu ilmaisemaan mielipiteensä ja kertomaan tunnetiloistaan. 

Kurssilla harjoitellaan suomen kielen oikeaa ääntämistä ja puheen sujuvaa tuottamista. Lisäksi harjoitellaan 

äänteiden tunnistamista ja niiden keston kuulemista mm. saneluiden avulla. Esiintymiskokemusta 

hankitaan mm. pitämällä kurssin aikana ryhmälle esitelmä. Tällä kurssilla tuntiaktiivisuus on tärkeää. 

Poissaolokertoja ei saa kurssin aikana olla neljää enempää. Koe on vain pieni osa kurssisuoritusta, 

osaamista tulee osoittaa erityisesti oppituntien aikana.  

 

  

s2tyk6 Kivaa kielioppia  

 

 Tavoite: Kurssilla opiskelijan sanavarasto karttuu ja tuntemus suomen kielen perusrakenteista ja  

sanastosta kasvaa. Opiskelija pyrkii soveltamaan oppimaansa myös käytäntöön. Opiskelija oppii  

hyödyntämään erilaisia sähköisiä verkkoympäristöjä kielen rakenteiden harjoittelussa.  

 

Sisältö: Kurssilla kerrataan suomen kielen perusrakenteita ja erityisesti keskitytään kertaamaan verbiopin 

perusteita (mm. aikamuodot) ja rektioita. Lisäksi tutustutaan suomen kielen sanastoon ja 

sananmuodostustapoihin. Luetaan erilaisia tekstejä ja tarkastellaan sitä, millaisista aineksista ne 

rakentuvat. Tehdään kielioppiharjoituksia mm. koulun sähköisillä verkkosivuilla.  

 

  

s2tyk7 Hyväksi kirjoittajaksi  

 

Tavoite: Kurssin keskeinen tavoite on varmentaa omaa kirjallista tuottamista. Kurssi vahvistaa opiskelijan 

taitoja selviytyä erilaisissa arkipäivän ja opiskelun kirjallisissa viestintätilanteissa.  

Opiskelija totuttautuu kirjoittamaan ja muokkaamaan tekstejään myös sähköisessä muodossa.  

 

 Sisältö: Kurssilla vahvistetaan omaa kirjallista tuottamista ja opetellaan suunnittelemaan omaa tekstiä 

(esim. miellekartan teko) sekä muokkaamaan sitä. Tutustutaan erilaisiin oikeakielisyyssääntöihin (mm. 
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yleisnimet ja erisnimet, yhdyssanat, pää- ja sivulauseet ja pilkku). Opiskellaan tavallisimmat lyhenteet. 

Kerrataan tekstin jaksottamiseen liittyviä ohjeita. Kirjoitetaan tekstejä myös sähköisessä muodossa.  

 

  

s2tyk8 Tekstien maailmassa  

 

Tavoite: Opiskelija tunnistaa tekstilajin ja oppii löytämään teksteistä pääajatukset. Hänen sanavarastonsa 

kasvaa. Opiskelija osaa yhdistellä teksteistä saamiansa tietoja, ja hän harjaantuu vastaamaan erilaisiin 

kokeissa esiintyviin tehtävätyyppeihin.  

 

Sisältö: Kurssilla luetaan esim. asiatekstejä, fiktiivisiä tekstejä, mainoksia tai taulukoita. Tekstejä luetaan 

paperilta tai sähköisesti, ja tekstien välityksellä opitaan lisää sanastoa. Lisäksi harjoitellaan tunnistamaan 

tekstilaji ja löytämään tekstistä keskeinen ajatus. Harjoitellaan tekstin sisältöä koskeviin kysymyksiin 

vastaamista ja tutustutaan erilaisiin tehtävätyyppeihin.  

 

 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 perusopetuksessa  

 

 Päättöarvioinnissa otetaan aikuisten vieraskielisten opiskelijoiden osalta huomioon sekä heidän  

lähtökielensä ja -kulttuurinsa että heidän aikaisempi koulutuksensa. Saadakseen hyvän arvosanan (8) 

heidän on keskimäärin yllettävä opetussuunnitelman perusteiden liitteenä olevan taitotasoasteikon tasoille 

B.1.1–B.1.2, mutta heidän osaamisensa voi vaihdella osa-alueittain. Tämä taso (ks. päättöarvioinnin 

kriteerit) vastaa suurin piirtein yleisten kielitutkintojen keskitasoa (tasot 3–4).  

 

Liitteessä 2 mainittujen kriteerien lisäksi opiskelijan on osoitettava, että hän  

• tuntee yhteiskunnan, kulttuurin ja toimintatavat tarpeeksi hyvin tullakseen toimeen henkilökohtaisissa 

kontakteissa, palvelutilanteissa ja työelämässä  

• arvostaa kaksi- tai monikielisyyttä sekä pystyy suhteuttamaan suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan 

arvot omaan taustakulttuuriinsa  

• pystyy käyttämään tiedonhankintavälineitä ja opiskelustrategioita.  

 

  

 

7.2.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI  

 

 RUOTSI  

 

Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin 

kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää pohjoismaista 

yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Se auttaa opiskelijoita 

syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet uotsin 

kielen omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen 

edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Ruotsin kieli oppiaineena on taito-, 

tieto- ja kulttuuriaine.  
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Perusopetus  

 

Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten pakolliset ja valinnaiset kurssit jaetaan siten, että toisen 

kotimaisen kielen pakollisia kursseja on 6 ja valinnaisia 2. Ruotsin kielestä vapautettu opiskelija voi suorittaa 

oppiaineen kursseja. Nämä merkitään valinnaisiin opintoihin ja suorituksesta tulee todistukseen maininta.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 B-oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa kertoa perustietoja itsestään ja lähipiiristään ja viestiä arkipäivän tavanomaisissa puhetilanteissa 

tarvittaessa puhekumppanin apuun tukeutuen  

• ymmärtää jokapäiväisen elämän tapahtumia käsittelevää tekstiä ja puhetta tilanneyhteyden tukemana  

• pystyy kirjoittamaan lyhyitä viestejä tutuissa, helposti ennakoitavissa olevissa arkisiin tarpeisiin ja 

kokemuksiin liittyvissä tilanteissa  

• ymmärtää suomenruotsalaista, ruotsalaista ja muuta pohjoismaista elämänmuotoa  

• viestii ruotsinkielisen kulttuurin edustajien kanssa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsinkieliselle kulttuurille 

luontevalla tavalla  

• käyttää erilaisia kielen opiskelulle tyypillisiä työtapoja ja strategioita ja osaa arvioida työskentelyään ja 

kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin ja osaa tarvittaessa muuttaa työskentelytapojaan  

 

Arviointi  

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten  

mukaisesti.  

 

  

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 Kielen osaamisen taso luokalla 9 taitotasokuvausasteikon (liite 2) mukaan:  

  

Oppimäärä Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Tekstin 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

B1-oppimäärä A2.1 A1.3 A2.1 A1.3 

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• tuntee oman ja kohdekulttuurin keskinäisiä suhteita, eroja ja yhtäläisyyksiä sekä historiallisia juuria  

• käyttää säännöllisesti kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja  

 

Kurssien tavoitteista  

 

Kurssien aiheita käsitellään oman maan ja kulttuurin ja suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen 

kulttuurialueen kannalta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä 

otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuudet, jotka liittyvät eri kurssien opetukseen seuraavasti:  
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Aktiivinen 
kansalaisuus ja 
yrittäminen 

Kestävä kehitys ja 
hyvinvointi 

Kulttuuri-
identiteetti ja 
monikulttuurisuus 

Teknologia ja 
yhteiskunta 

Viestintä ja 
mediaosaaminen 

rua3 rua6 rub3   

rua4 rua7 rub4 rub7  

rua8 rub8    

rua6 rub6    

rua9 rua10 rua11 rub9 rub10 

 

  

Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita aiheita aikuisopiskelijoiden elämänkokemuksen, työelämän 

ja harrastuneisuuden ja toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla on joka kurssilla mahdollisuus kuunnella, lukea ja puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia 

varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain.  

 

B- oppimäärään kuuluvat keskeisin verbioppi, substantiivien ja adjektiivien taivutus ja keskeistä  

lauseoppia ja sidosrakenteita.  

 

 Äidinkielisen ja ruotsinkielisen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin kiinnitetään 

huomiota. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataan tiedostamaan oman toiminnan ja 

omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  

 

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomioita jokaisella kurssilla aikuisen oppimiseen liittyvät 

erityispiirteet huomioiden. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa 

viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia 

heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

B-oppimäärän kurssit 7-8 vankentavat perusrakenteiden hallintaa ja antavat opiskelijoille mahdollisuuksia 

harjoitella sekä suullista että kirjallista viestintää.  

 

 

Ruotsin kieli B1-oppimäärä  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

  

1. Perhe ja lähiympäristö (rub1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutustuu ruotsin kieleen, sen äänteisiin, intonaatioon, sanastoon ja lauseen perusrakenteeseen  

• oppii ymmärtämään ruotsinkielistä puhetta  

• oppii käyttämään tuttavallista ja epämuodollista kieltä  

• alkaa ymmärtää myös tekstiä ja harjoitella kirjoittamista  

• harjoittelee rakenteita alustavasti  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• perhe ja lähiympäristö  

• yksinkertaisten henkilötietojen antaminen ja itseä koskevien perustietojen kertominen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja.  

Työtavoissa korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Suullinen viestintä painottuu.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

 2. Sosiaaliset verkostot (rub2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii käyttämään tarvittavaa yksinkertaista kieltä epävirallisissa sosiaalisissa tilanteissa  

• oppii lauseenmuodostuksen perusidean  

• oppii ymmärtämään ja tuottamaan puhetta  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• sosiaaliset tilanteet perheen, suvun ja ystävien kesken  

• tervehdykset, keskustelun aloitus  

• kysyminen ja vastaaminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Suullinen viestintä painottuu.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

 3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (rub3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii selviytymään palvelutilanteissa  

• oppii ymmärtämään puhetta ja tuottamaan sitä itse  

• oppii ymmärtämään tekstiä ja kirjoittamaan itse  

• tutustuu erilaisiin lausetyyppeihin  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• asiointi, palveluiden käyttö ja tarjoaminen  

• puhelinasiointi, neuvominen, tiedusteleminen ja ostosten teko  

 

TYÖTAVAT  

• käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja.  yötavoissa korostetaan 

erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Suullinen viestintä painottuu.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

 

4. Erilaisia elinympäristöjä (rub4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutustuu erilaisiin elinympäristöihin  

• tutustuu myös pääkaupunkiseutuun asuinympäristönä  

• oppii kertomaan asumisesta ja ympäristöstä  

• oppii ymmärtämään suorasanaista tekstiä ja tuottamaan sitä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• asuminen erilaisissa ympäristöissä  

• luonto ja luonnonsuojelu  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itse-arviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

5. Vapaa-aika ja harrastukset (rub5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu vapaa-ajan ja harrastusten maailmaan  

• oppii kertomaan aiemmista tapahtumista  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• vapaa-aika, harrastukset ja liikunta  

• ajanviete ja juhlat sekä vapaa-aikaan liittyvät palvelut  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

 6. Työ ja opiskelu (rub6)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu keskeisimpään työhön ja siinä toimimiseen liittyvään kieleen  

• oppii käyttämään muodollisten tilanteiden vaatimaa kieltä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• työpaikan hankkiminen, haastattelut  

• jokin ammattiala ja työyhteisö  

• koulutus, opiskelu ja ammattiin valmistuminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itse-arviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

VALINNAISET KURSSIT  

 

  7. Terveys ja hyvinvointi (rub7)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu hyvinvointiin, terveydenhoitoon ja sairaudenhoitoon  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• ihminen ja ihmisen hyvinvointi, keho, sairaudet, terveys ja terveydenhoito sekä niihin liittyvät palvelut  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itse-arviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

 

 8. Kulttuuri ja kansainvälisyys (rub8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu suomenruotsalaiseen kulttuuriin, erityisesti pääkaupunkiseudulla  

• tutustuu myös muiden Pohjoismaiden kulttuuriin  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kulttuuri, elämäntavat, ihmiset, maiden väliset yhteydet ja yhteistoiminta henkilökohtaisella  

sekä yhteisöllisellä tasolla  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itse-arviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 

9. Ammatillinen perusviestintä (rub9)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• saa valmiuksia viestiä työhön liittyvissä tilanteissa  

• kertaa ja vahvistaa aiempaa kielitaitoa  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• työhön liittyvä sanasto, ammattialat ja työyhteisö  

 

TYÖTAVAT  

 käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa  

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen  

kielitaidon eri osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata  

tarkastelemaan oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotason arvosanalle kahdeksan (8).  

  

 

10. Kertauskurssi (rub10)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu lukion työtapoihin ja valmentautuu lukio-opintoihin  

• kertaa peruskoulun keskeisimmät asiat  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• peruskoulun oppimäärän keskeiset rakenteet ja keskeinen sanasto  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää. Kirjalliset harjoitukset painottuvat.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itse-arviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

 

11.Suullisen viestinnän kurssi (rub11)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii käyttämään kieltä suullisen vuorovaikutuksen välineenä  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• erilaisia ja monipuolisia puhe- ja/tai kuullunymmärtämisharjoituksia  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Keskitytään suulliseen viestintään. 

Parityöskentelyä ja ryhmätyöskentelyä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

 

7.2.3. VIERAAT KIELET  

 

Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille 

kieleen ja sen käyttöön liittyviä taitoja ja tietoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan 

kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin 

otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja –kulttuurisuus. 

Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät 

ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä 

harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

  

7.2.3.1. ENGLANTI  

 

   

Perusopetus  

 

 Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa opiskellaan peruskoulussa A-kielenä englantia. Pakollisia kursseja on 

tällöin 8 ja valinnaisia 4.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 A-1 oppimäärän opetuksen tavoitteena on antaa aikuisopiskelijalle välttämättömät taidot ja tiedot 

kirjallista ja suullista kommunikaatiota varten arkisissa tilanteissa ja kyvyn ymmärtää myös vaativampaa, 

laajempaa yleistietoa vaativia tekstejä tai kuultua selostusta, varustaa hänet tarvittavilla tiedoilla kyseisen 

kielen kulttuurin eroavaisuuksista ja kulttuuriin liittyvien arvojen erilaisuudesta omaan kulttuuriin ja kieleen 

verrattuna sekä opettaa häntä olemaan oman opiskelunsa ohjaajana. Tavoitteena on myös, että 

aikuisopiskelija oppii tiedostamaan joitakin keskeisiä eroja englannin kielen eri varianteista.  

 

 Opetuksen tavoitteena on myös kahdeksan pakollisen ja neljän valinnaisen kurssin aikana oppia  

valtakunnallisesti määritelty perusopetuksen englannin A-oppimäärä ja tällä tavoin antaa  
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aikuisopiskelijalle mahdollisuus ja hyvä perusta opintojen jatkamiselle lukiossa.  

 

Seuraavissa kurssikohtaisissa selostuksissa käyvät ilmi kunkin kurssin aihepiirit. Lisäksi opetukseen on 

integroitu eri kursseille koulun aihekokonaisuuksia: esim. aktiivinen kansalaisuus ja yrittäminen (kurssi 6), 

kestävä kehitys ja hyvinvointi (kurssi 4 ja kurssi 7), kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus 

(englanninkielisiin maihin ja niiden kulttuuriin tutustumista EU:ssa ja sen ulkopuolella, USA:ssa, Kanadassa 

ja Australiassa käsitellään melkein kaikilla kursseilla), teknologia ja yhteiskunta (ennen muuta kurssit 6 ja 7), 

viestintä ja mediaosaaminen (kurssi 5). Rakenteita opetellaan ja harjoitellaan monipuolisesti kirjallisten ja 

suullisten harjoitusten avulla kaikilla kursseilla.  

  

Arvostelussa voidaan käyttää myös suullista arviointia opettajan harkinnan ja tilanteen vaatimuksen 

mukaisesti.  

 

 

Perusopetuksen päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8:  

 

• kuullun ymmärtäminen B1.1  

• puhuminen  2.2  

• luetun ymmärtäminen B1.1  

• kirjoittaminen A2.2  

 

 

 

A-oppimäärä  

 

 PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Perhe ja lähiympäristö (en1)  

 

TAVOITTEET  

Ensimmäisen kurssin tavoitteena on aloittaa opiskelijan tutustuttaminen englannin kieleen ja  

englanninkieliseen kulttuuriin. Englannin kielen äänteitä, intonaatiota, perussanastoa sekä lauseen  

perusrakennetta painotetaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiireinä ovat henkilötietojen ja itseä koskevien perustietojen antaminen. Harjoiteltava kieli on  

tuttavallista ja epämuodollista. Puheen ymmärtämistä ja suullista kommunikaatiota painotetaan, mutta 

mukana ovat jo myös tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen harjoittelu.  

 

TYÖTAVAT  

Kirjallisia harjoituksia ja kuuntelutehtäviä, interaktiivisia pari- ja ryhmätyöharjoituksia, opetuskeskustelu.  

  

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus  
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2. Sosiaaliset verkot (en2)  

 

 TAVOITTEET  

Toisen kurssin tavoitteina ovat sanaston kertyminen käsittämään perhe- ja sukulais- ja ystäväsuhteisiin 

liittyvät termit ja kieliopissa lauserakenteiden peruselementtien hahmottaminen. Painopiste on puheen 

ymmärtämisen ja suullisen taidon lisäämisessä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiireinä kodin ja ystävien välisen kanssakäymisen erilaiset sosiaaliset tilanteet, tervehtiminen,  

keskustelun aloittaminen, kysymykset ja vastaukset.  

 

 TYÖTAVAT  

Samat kuin 1. kurssilla. Lisääntyvässä määrin kuuntelun ymmärtämistä ja ääntämisharjoituksia.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen koe ja tuntiaktiivisuus.  

 

 

3. Asioiminen ja palveluiden käyttö (en3)  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteina on oppia monipuolisemmin lauserakenteita painopisteenä puheen ja kuullun ymmärtäminen. 

Myös tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista harjoitellaan. Lausetyyppien valikoimaa laajennetaan ja 

monipuolistetaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiireinä ovat palvelujen käyttö ja tarjoaminen; puhelinasioimista, neuvomista, tiedusteluja ja  

ostosten tekoa.  

 

 TYÖTAVAT  

Monipuoliset kirjalliset ja suulliset harjoitukset, pari- ja ryhmätyöskentelyä. Kielistudioharjoituksia.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus. Mahdollisia sanakokeita.  

 

  

4. Erilaisia elinympäristöjä (en4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteina on sanavaraston laajentaminen kurssin aihepiirin mukaan sekä rakenteiden  

monipuolistaminen suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Puheen ymmärtämisessä ja puheilmaisussa 

tarvittavan kieliaineksen lisäksi harjoitellaan myös suorasanaisen tekstin ymmärtämistä ja tuottamista. 

Rakennevalikoimaa laajennetaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  
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Kurssin aihepiirinä on asuminen erilaisissa ympäristöissä sekä luonto ja luonnonsuojelu.  

 

 TYÖTAVAT  

Oppikirjan tekstejä ja kuunteluharjoituksia, kirjallisia ja suullisia harjoituksia, pari- ja ryhmätyöskentelyä. 

Myös lyhyitä kirjoitelmia.  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

5. Vapaa-aika ja harrastukset (en5)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on sanavaraston ja rakenteiden kehittäminen erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla. 

Myös menneen aikamuodon sisällyttäminen kuuluu opetukseen viimeistään tässä vaiheessa niin 

puhumisessa, puheen ymmärtämisessä ja lukemisen taitojen ohessa myös kirjallisessa esityksessä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin aihepiireinä ovat harrastukset, liikunta, ajanviete ja juhlapäivät.  

 

TYÖTAVAT  

Monipuolisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Pari –ja ryhmätyöskentelyä.  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

6. Työ ja opiskelu (en6)  

 

TAVOITTEET  

Suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla tapahtuva aihepiirin mukainen sanaston ja rakenteiden syvempi 

oppiminen ovat tämän kurssin tavoitteet. Kieliaineksen valinnassa huomioidaan myös muodollisten 

tilanteiden vaatima sanasto ja rakenteet.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin aiheita ovat mm. työhön ja työtilanteisiin liittyvät tekstit; työpaikan hakeminen, CV:n laatiminen, 

haastattelu, tai jokin työala tai työyhteisö. Myös koulutus, opiskelu ja ammattiin valmistuminen ovat 

aihepiireinä.  

 

TYÖTAVAT  

Monipuolisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia.  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  
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7. Terveys ja hyvinvointi (en7)  

 

TAVOITTEET  

Sanavaraston ja kielen rakenteiden harjoittelu kurssin aihepiiriin kuuluvien tekstien ja harjoitusten avulla.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiireinä ovat ihminen, ihmisen keho, sairaudet, terveys ja terveydenhoito sekä niihin liittyvien  

palveluiden käyttö.  

 

 TYÖTAVAT  

Monipuoliset kirjalliset ja suulliset harjoitukset ja viestintä aihepiirin mukaan.  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

8. Kulttuuri ja kansainvälisyys (en8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteina on opiskelijan sanavaraston ja lauserakenteiden yhä monipuolisempi hallinta kurssin 

aihepiirin ja rakenteiden mukaisesti.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla käsitellään englanninkielisen maailman kulttuurieroja ja erilaisia elämäntapoja, sekä ihmisten 

kanssakäymistä henkilökohtaisella ja yhteisöllisellä tasolla.  

 

TYÖTAVAT  

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset rakenteiden monipuolisessa oppimisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

 9. Kuuntelen ja ymmärrän kuulemaani (en9)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteina on suullisen viestinnän harjoittelu.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Opettajan valitsema materiaali eri aihepiireistä. Mahdollisuus myös kerrata edellisten kurssien rakenteita, 

vaikka painotus kurssilla on kuuntelun ja suullisen kielitaidon harjoittelussa.  
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TYÖTAVAT  

Monipuolisia kuunteluharjoituksia ja opettajan valitsemia pari- ja ryhmätyöskentelyharjoituksia eri  

aihepiireistä.  

 

 ARVIOINTI  

Arvioinnissa voi käyttää suullista ja/tai kirjallista kuuntelunymmärtämiskoetta.  

 

  

10. Luen ja ymmärrän lukemaani (en10)  

 

 TAVOITTEET  

Tekstin lukeminen ja ymmärtäminen ovat tämän kurssin tavoitteita.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Opettajan valitsemat tekstit eri aihepiireistä.  

 

 TYÖTAVAT  

Tekstinymmärtämisharjoituksia yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyinä.  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen koe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

11. Kielitaito käyttöön (en11)  

 

TAVOITTEET  

Kielen rakenteiden kertaus sekä kielen käytön harjoittelu erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten 

avulla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Opettajan valitsemia tekstejä ja harjoituksia eri aihepiireistä ja rakenneasioista.  

 

 TYÖTAVAT  

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tekstit.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallisen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

  

12. Kielen rakenteet viestinnän selkärankana (en12)  

 

TAVOITTEET  

Rakenteiden ja sanaston yhä monipuolisempi harjoittelu.  

 

  



63 
 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Opettajan valitsema materiaali.  

 

 TYÖTAVAT  

Suulliset ja kirjalliset harjoitukset ja tekstit.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja tuntiaktiivisuus.  

 

 13. Johdatus englannin kieleen (en0) 

TAVOITTEET 
Kurssi on suunniteltu niille opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet englantia. Tavoitteena on 
tutustua englannin perusrakenteisiin ja sanastoon sekä kielen äännejärjestelmään. Kurssi antaa valmiudet 
opiskella englantia yläkoulun tasolla.   
 
KESKEISET SISÄLLÖT  
Keskeiset sisällöt voivat vaihdella opiskelijoiden tarpeiden mukaan mutta pääpainona on antaa opiskelijoille 
ensikosketus englannin kieleen, sen rakenteisiin, sanastoon ja äännejärjestelmään. Pääpaino on suullisissa 
harjoituksissa, joiden avulla opiskellaan niin perussanastoa, kielioppia kuin ääntämistäkin. Myös tekstin 
ymmärtämistä ja kirjoittamista harjoitellaan.   
 
TYÖTAVAT 
Erilaisia työtapoja käytetään vaihtelevasti ja ryhmän taidot ja tarpeet huomioiden. Tunneilla voidaan tehdä 
esimerkiksi kirjallisia harjoituksia, kuuntelutehtäviä sekä pari- ja ryhmätyöharjoituksia.   
 
ARVIOINTI 
Arviointi tapahtuu loppukokeen ja tuntiaktiivisuuden perusteella. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti eikä 
sitä voi pääsääntöisesti suorittaa enää opintojen loppuvaiheen jälkeen.  
 

  

 

 

7.2.4. MATEMATIIKKA  

 

  

Matematiikan opetuksella pyritään kehittämään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan 

merkitystä maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien 

elämäntilanteittensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena.  

  

 

7.2.4.2 Matematiikka lyhyt oppimäärä  

 

  

Matematiikan opetuksella pyritään kehittämään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää  

matematiikan merkitystä maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa  

nykyisten ja tulevien elämäntilanteittensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista  

välittävänä kansalaisena.  
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Perusopetus  

 

Perusopetuksessa matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen  

käsitteiden, ajattelutapojen sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen. Opetuksen tulee 

kehittää aikuisopiskelijan luovaa ja täsmällistä ajattelutapaa ja sen tulee ohjata aikuisopiskelijaa 

oivaltamaan asioita ja asiayhteyksiä sekä etsimään ratkaisuja ongelmiin. Lisäksi opetuksen tulee ohjata 

tavoitteelliseen toimintaan ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen.  

 

 Matematiikan opetuksen on edettävä systemaattisesti, ja sen tulee luoda kestävä pohja matematiikan 

käsitteiden ja rakenteiden omaksumiselle. Konkreettisuus toimii tärkeänä apuvälineenä yhdistettäessä 

aikuisopiskelijan kokemuksia ja ajattelujärjestelmiä matematiikan abstraktiin järjestelmään. Arkipäivän 

tilanteissa eteen tulevia ongelmia, joita on mahdollista ratkoa matemaattisen ajattelun tai toiminnan 

avulla, tulee hyödyntää tehokkaasti. Tieto- ja viestintätekniikkaa tulee käyttää aikuisopiskelijan 

oppimisprosessin tukemisessa.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Matematiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii  

• ymmärtämään matemaattisten käsitteiden ja sääntöjen merkityksen sekä oppii näkemään matematiikan 

ja reaalimaailman välisiä yhteyksiä  

• laskutaitoja ja ratkaisemaan matemaattisia ongelmia  

• loogista ja luovaa ajattelua  

• soveltamaan erilaisia ajatteluprosesseja ja menetelmiä tiedon hankintaan  

• ilmaisemaan ajatuksensa yksiselitteisesti ja perustelemaan toimintaansa ja päätelmiään  

• esittämään kysymyksiä ja päätelmiä havaintojen perusteella  

• näkemään säännönmukaisuuksia  

• loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista, 

mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä  

• käyttämään luokittelua ja järjestämistä työkaluna sekä ajattelua tukevia piirroksia ja välineitä  

• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  

• tuntemaan matematiikan historiaa  

• keskittyneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä toimimaan ryhmässä  

 

Kaikilla kursseilla harjoitellaan seuraavia ajattelun taitoja ja menetelmiä:  

 loogista ajattelua vaativia toimintoja, kuten vertailua, järjestämistä, mittaamista, rakentamista,  

mallintamista, sääntöjen ja riippuvuuksien etsimistä sekä niiden esittämistä  

• vertailussa ja riippuvuuksissa tarvittavien käsitteiden tulkintaa ja käyttöä  

• matemaattisten tekstien tulkintaa ja tuottamista  

• todistamisen pohjustamista: perusteltuja arvauksia ja kokeiluja, systemaattisia yrityksiä ja erehdyksiä, 

vääräksi osoittamista, suoraa todistusta  

• luokittelun ja järjestämisen käyttöä työkaluna  

• kombinatoristen ongelmien ratkaisemista eri menetelmillä  

 ajattelua tukevien piirrosten ja välineiden käyttöä  
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 matematiikan historiaa.  

 

sekä että opiskelija  

• huomaa eri tapauksien yhtäläisyydet ja säännönmukaisuudet  

• osaa käyttää puheessaan loogisia elementtejä kuten ja, tai, jos niin, ei, on olemassa, ei ole olemassa  

• osaa päätellä yksinkertaisten väitelauseiden totuusarvon  

• osaa muuntaa yksinkertaisen tekstimuodossa olevan ongelman matemaattiseen esitysmuotoon ja tehdä 

suunnitelman ongelman ratkaisemiseksi, ratkaista sen ja tarkistaa tuloksen oikeellisuuden  

• osaa myös käyttää luokittelua matemaattisten ongelmien ratkaisuissa  

• osaa esittää järjestelmällisesti mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot taulukkoa taikka puu-, polku- tai muuta 

diagrammia käyttäen.  

 

 Työskentelymenetelmät  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

sekä harjoittelusta kotona. Menestyminen edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin 

tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien ratkaisemisessa.  

Arviointi  

 

Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea  

aikuisopiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä 

opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista.  

 

Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien  

täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.  

 

 

 PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Luvut ja laskutoimitukset I (ma1)  

 

 TAVOITTEET  

• kyky arvioida mahdollista tulosta sekä laatia suunnitelma laskun ratkaisemisesta  

• luotettavan peruslaskutaidon hankkiminen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut, reaaliluvut  

• vastaluku, itseisarvo, käänteisluku  

• peruslaskutoimitusten varmentaminen  

• aikalaskut, aikaväli  

• alkuluku, luvun jakaminen alkutekijöihin, lukujen jaollisuussääntöjä  

• murtolukujen supistaminen ja laventaminen ja desimaaliluvun esittäminen murtolukuna  

• kertominen ja jakaminen desimaaliluvuilla ja murtoluvuilla  
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TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  

 

  

 2. Luvut ja laskutoimitukset II (ma2)  

 

 TAVOITTEET  

• oppilas osaa korottaa luvun potenssiin, jonka eksponenttina on luonnollinen luku ja pystyy jakamaan 

luvun alkutekijöihinsä  

• tehtävien, joissa tarvitaan neliöjuurta, ratkaiseminen  

• osata käyttää prosenttilaskua ja muita laskutoimituksia arkielämässä eteen tulevien ongelmien 

ratkaisussa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lausekkeiden sieventäminen  

• prosenttilasku  

• pyöristäminen ja arviointi sekä laskimen käyttö  

• potenssi, eksponenttina kokonaisluku  

• juuren käsite ja laskutoimituksia neliöjuurella  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

 opetuskeskustelu ja luento  

 laskuharjoitukset  

 video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  
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3. Lausekkeet ja yhtälöt (ma3)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• ratkaista ensimmäisen asteen yhtälön  

• sieventää algebrallisia lausekkeita ja kertoa polynomin vakiolla  

• potenssien laskutoimitukset  

• muodostaa yksinkertaisesta arkielämään liittyvästä ongelmasta yhtälön ja ratkaista sen algebrallisesti tai 

päättelemällä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• polynomin käsite, polynomien yhteen-, vähennys- ja kertolasku  

• potenssilauseke ja sen sieventäminen  

• muuttujan käsite, lausekkeen arvon laskeminen  

• yhtälö, epäyhtälö, määrittelyjoukko, ratkaisujoukko  

• ensimmäisen asteen yhtälön ratkaiseminen  

 

TYÖTAVAT  

perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  

 

  

4. Yhtälöt ja lukujonot (ma4)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• käyttää yhtälöparia yksinkertaisten ongelmien ratkaisemiseen  

• arvioida tuloksen järkevyyttä sekä tarkastaa ratkaisunsa eri vaiheet 

 käsitteiden suhde ja verrannollisuus omaksuminen ja soveltaminen  

• toisen asteen yhtälön tunnistaminen ja vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• suhde ja verrannollisuus  

• verranto  

• yhtälöpari ja sen ratkaiseminen algebrallisesti  

• vaillinaisen toisen asteen yhtälön ratkaiseminen  
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• lukujonojen tutkimista ja muodostamista  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin  

korottavasti.  

 

 

 5. Funktiot (ma5)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija  

• osaa määrittää pisteen koordinaatit koordinaatistosta  

• osaa laatia taulukon lukupareista annetun säännön mukaan  

• osaa ratkaista lineaarisen funktion nollakohdan  

• osaa jatkaa lukujonoa annetun säännön mukaan ja pystyy kertomaan sanallisesti yleisen säännön 

annetun lukujonon muodostumisesta  

• tietää suoran yhtälön kulmakertoimen ja vakion merkityksen sekä osaa määrittää kahden suoran 

leikkauspisteen piirtämällä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• riippuvuuden havaitseminen ja sen esittäminen muuttujien avulla 

 funktion käsite  

 lukuparin esittäminen koordinaatistossa 

  yksinkertaisten funktioiden tulkitseminen ja niiden kuvaajien piirtäminen koordinaatistoon  

 funktion kuvaajan tutkimista: funktion nollakohta, suurin ja pienin arvo, kasvaminen ja läheneminen  

• lineaarinen funktio  

• suoraan ja kääntäen verrannollisuus  

• yhtälöparin ratkaiseminen graafisesti  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  
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• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  

 

  

6. Geometria (ma6)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet  

• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja  

• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 

 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa  

kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa  

• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa  

• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen  

• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä sekä osaa muuntaa tavanomaisimpia 

mittayksiköitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• tasokuvioiden nimeäminen ja luokittelu  

• kolmioihin ja nelikulmioihin liittyviä käsitteitä  

• säännölliset monikulmiot  

• ympyrä ja siihen liittyvät käsitteet  

• tasokuvioiden piirin ja pinta-alan laskeminen  

• mittayksiköt ja muuntaminen  

• symmetria suoran ja pisteen suhteen yhtenevyyskuvauksia: peilaukset, kierto ja siirto tasossa kolmion ja 

ympyrän välisiä yhteyksiä  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti  

seuraavia työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskuste-luissa, harjoitusesimerkkien 

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja koti-tehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  
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7. Geometria ja trigonometria (ma7)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• tunnistaa eri geometriset muodot ja tuntee niiden ominaisuudet  

• soveltaa oppimiansa piirin, pinta-alan ja tilavuuden laskutapoja  

• käyttää harppia ja viivoitinta yksinkertaisten geometristen konstruktioiden tekemiseen 

 löytää yhdenmuotoisia ja yhteneviä sekä symmetrisiä kuvioita ja pystyy soveltamaan tätä taitoa  

kolmioiden ja nelikulmioiden ominaisuuksien tutkimisessa  

• soveltaa kahden kulman välisiä yhteyksiä yksinkertaisissa tilanteissa  

• käyttää Pythagoraan lausetta ja trigonometriaa suorakulmaisen kolmion osien ratkaisemiseen  

• suorittaa mittauksia ja niihin liittyviä laskelmia arkielämässä sekä osaa muuntaa tavanomaisimpia 

mittayksiköitä.  

 

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• geometrista konstruointia  

• kulmien välisiä yhteyksiä  

• yhdenmuotoisuus ja yhtenevyys  

• Pythagoraan lause  

• trigonometriaa ja suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen  

• kappaleiden nimeäminen ja luokittelu  

• kappaleen tilavuuden ja pinta-alan laskeminen  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti  

seuraavia työtapoja  

 opetuskeskustelu ja luento  

 laskuharjoitukset  

 video ja multimedia  

 laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja koti-tehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  

 

  

8. Todennäköisyys ja tilastot (ma8)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• lukea erilaisia taulukoita ja diagrammeja sekä osaa määrittää annetusta aineistosta frekvenssit, 

keskiarvon, mediaanin ja tyyppiarvon  
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• määrittää mahdollisten tapausten lukumäärän ja osaa järjestää yksinkertaisen empiirisen tutkimuksen 

todennäköisyydestä sekä ymmärtää todennäköisyyden ja satunnaisuuden merkityksen arkielämän 

tilanteissa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• todennäköisyyden käsite  

• frekvenssi ja suhteellinen frekvenssi  

• keskiarvon, tyyppiarvon ja mediaanin määrittäminen  

• hajonnan käsite  

• diagrammien tulkinta  

• tietojen kerääminen, muuntaminen ja esittäminen käyttökelpoisessa muodossa  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti  

seuraavia työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin korottavasti.  

 

   

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

9. Lausekkeita ja yhtälöitä II (ma9)  

 

 TAVOITTEET  

• polynomilaskennan perustaitojen lujittaminen  

• polynomien jakolaskun ja polynomin tekijöihin jakamisen oppiminen  

• binomikaavojen omaksuminen  

• yhtälöiden ratkaisutaitojen lujittaminen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• polynomien yhteen- ja vähennyslaskun kertaus  

• polynomien kertolaskun kertaus  

• binomikaavat  

• polynomien jakolasku  

• polynomin jakaminen tekijöihin  

• rationaalilausekkeen sieventäminen  
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• yhtälöitä  

 

TYÖTAVAT  

Perusopetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe. Aktiivisuus oppitunneilla keskusteluissa, harjoitusesimerkkien  

ratkaisemisessa, harjoitustöissä ja kotitehtävien esittämisessä taululla voi vaikuttaa arviointiin  

korottavasti.  

 

 

 10. Perusopetuksen matematiikkaan valmentava kurssi 1 (ma01)  

 

 TAVOITTEET  

• elvyttää perusopetuksen luokkien 1 – 6 keskeiset matematiikan taidot: peruslaskutoimitusten,  

yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolaskun, periaatteet  

• vahvistaa oppijan uskoa omiin matematiikan taitoihinsa ja innostaa omatoimiseen ongelmanratkaisuun 

matematiikan keinoin  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• luvun käsite, kokonaisluvut, desimaaliluvut ja murtoluvut  

• peruslaskutoimitusten, yhteen-, vähennys-, kerto-, ja jakolaskun, periaatteet positiivisilla kokonais-, ja 

desimaaliluvuilla  

• sanallisten tehtävien tulkinta ja ratkaiseminen  

• tehtävien ratkaisujen selkeä kirjallinen ja suullinen esittäminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• tehtävien ratkaiseminen ja pohtiminen omatoimisesti ja ryhmissä  

• laskimen käytön harjoittelua  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Suoritusmerkintä. Kurssin suorittaminen koostuu harjoittelusta oppitunneilla ja loppukokeeseen  

osallistumisesta.  

 

 Kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa enää aineen opintojen alkuvaiheen jälkeen.  
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11. Perusopetuksen matematiikkaan valmentava kurssi 2 (ma02)  

 

 TAVOITTEET  

• elvyttää perusopetuksen luokkien 1 – 6 keskeiset geometrian taidot: geometrian peruskäsitteet  

ja yksinkertaisten tasokuvioiden perusominaisuudet  

• vahvistaa oppijan uskoa omiin matematiikan taitoihinsa ja innostaa omatoimiseen  

ongelmanratkaisuun matematiikan keinoin  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• geometrian peruskäsitteet: piste, jana, murtoviiva, suora, kulma ja niiden yhteydet yksinkertaisimpiin 

tasokuvioihin  

• geometristen kuvioiden piirtäminen ja niiden ominaisuuksien tutkiminen, kulman mittaaminen  

• mittaamisen periaate, pituus, massa, aika, hinta  

• sanallisten tehtävien tulkinta ja ratkaiseminen  

• tehtävien ratkaisujen selkeä kirjallinen ja suullinen esittäminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia  

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• tehtävien ratkaiseminen ja pohtiminen omatoimisesti ja ryhmissä  

• laskimen käytön harjoittelua  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Suoritusmerkintä. Kurssin suorittaminen koostuu harjoittelusta oppitunneilla ja loppukokeeseen  

osallistumisesta.  

 

Kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa enää aineen opintojen alkuvaiheen jälkeen.  

 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 löytyvät kurssikohtaisista tavoitteista  

 

  

 

7.2.5. BIOLOGIA  

 

  

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan 

luonnontuntemusta ja antaa ymmärryksen luonnon perusilmiöistä.  

 

Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää 

opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.  
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 Opiskelija tutustuu evoluutioon, ekologian perusteisiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. 

Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä 

korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  

 

  

 

Perusopetus  

 

 Opetuksen tavoitteet  

 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii  

• kuvaamaan elämän perusilmiöitä  

• hahmottamaan ekosysteemien rakennetta ja toimintaa  

• selvittämään ihmisen perusrakenteen ja keskeiset elintoiminnot sekä ymmärtämään seksuaalisuuden 

biologisen perustan  

• tuntemaan perinnöllisyyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä  

• tunnistamaan ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden syitä ja esittämään ongelmien  

ratkaisumahdollisuuksia  

• ymmärtämään ympäristönsuojelun keskeiset tavoitteet ja luonnonvarojen kestävän käytön periaatteet 

sekä arvostamaan luonnon monimuotoisuutta.  

 

 

  

VALINNAISET KURSSIT  

 

 

1. Elämä ja evoluutio (bi1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa  

• erottaa toisistaan kasvi- ja eläinsolun sekä nimetä keskeisiä solurakenteita ja mainita niiden tehtäviä  

• selvittää fotosynteesin ja kuvata sen merkityksen eliökunnan kannalta  

• kuvata kasvien, eläinten, sienten ja mikrobien lisääntymistä  

• selostaa evoluution peruspiirteet ja ihmisen evoluution vaiheet  

 jäsentää eliökunnan pääryhmiin ja perustella ryhmittelyn.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• solun rakenne ja toiminta  

• elämän perusilmiöt ja edellytykset  

• eliökunnan synty ja kehitys sekä eliökunnan järjestelmä  

• biotekniikan mahdollisuudet ja niihin liittyvät eettiset kysymykset  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä yksilöllisiä työtehtäviä ja laborointia  
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 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn, mahdollista on 

myös tutkielman laatiminen tai itsenäisesti suoritetut tehtävät.  

 

 

2. Ekosysteemit ja ympäristönsuojelu (bi2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa  

 selvittää ekosysteemin perusrakenteen ja toiminnan  

 kuvata metsä- tai järvityyppejä ja tunnistaa niiden keskeisiä lajeja  

 kuvata esimerkein luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkitystä ekologisen kestävyyden 

kannalta sekä tuntee metsien kestävän käytön periaatteet  

 selvittää ympäristösuojelun tavoitteita ja merkitystä  

 mainita esimerkkejä luonnonympäristön muuttumisesta ja tietää, millä tavalla voi itse toimia kestävän 

kehityksen tavoitteiden mukaisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ekosysteemit, niiden rakenne ja toiminta  

• metsä- tai vesiekosysteemi, niiden ravintoverkostot ja keskeiset lajit  

• kestävä metsä- ja vesitalous  

• ympäristönsuojelun sisältö ja tavoitteet  

• jokamiehenoikeudet  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelua, yksilöllisiä työtehtäviä. laborointia ja tutustumista kokoelmiin  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arviointiin vaikuttaa kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn, mahdollista  

on myös tutkielman tekeminen tai itsenäisesti suoritetut tehtävät . 

 

 

3. Ihminen (bi3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa  

 kuvata ihmisen tärkeimpien kudosten, elinten ja elimistöjen rakenteen ja toiminnan pääpiirteet  

 selvittää pääpiirteissään sukupuolisolujen synnyn, yhdynnän, hedelmöityksen, raskauden kulun ja 

synnytyksen  

 käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä  

 kuvata seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ihmisen rakenne ja keskeiset elintoiminnot  

• perimän ja ympäristön merkitys ihmisen ominaisuuksien kehittymisessä  
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• terveelliset ja kuluttavat elintavat sekä ympäristön terveysriskit  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä yksilöllisiä työtehtäviä ja laborointia  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn, mahdollinen 

tutkielman laatiminen tai itsenäisesti suoritetut tehtävät. 

 

  

Koulukohtainen kurssi  

 

  

4. Johdatus biologian opiskeluun (bi0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssi on koulukohtainen, ja sen tavoitteena on antaa valmiuksia biologian opiskeluun. Kurssilla pyritään 

siihen, että opiskelija  

 oppii biologian perusteita  

 oppii keskeistä sanastoa ja käsitteistöä, jota tarvitaan biologian opiskelussa  

 oppii, että biologinen tieto perustuu havainnoille, sisältää luokittelua, ja se voidaan esittää  

esimerkiksi tekstinä, kuvina ja kaavioina  

 tutustuu erilaisiin harjoitustyyppeihin ja oppii käyttämään oppikirjaa opiskelun tukena  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin sisällöt vaihtelevat muiden opiskelijoille tarjolla olevien biologian kurssien mukaan. Niitä voidaan 

myös muuttaa tai muokata opiskelijoiden taitojen ja tarpeiden mukaan. Jos tarjolla on esimerkiksi bi2, bi0-

kurssin keskeisiä sisältöjä voivat olla ekosysteemi, eliöiden pääryhmät esimerkkieliöiden avulla, 

vuodenaikojen vaikutus eliöiden elämään, yhteyttäminen, ravintoketju, ekolokero ja reviiri, vesistöt ja 

Itämeri sekä erilaiset metsät ja metsän kerrokset.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti, ryhmän taidot ja tarpeet huomioiden. Työtapoina voidaan käyttää 

esimerkiksi luentoa, opetusvideoita ja opetuskeskustelua, piirtämistä sekä kirjallisia harjoitustehtäviä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi on lähikurssi, josta saa suoritusmerkinnän (S), kun läsnäolokertoja on kurssin alussa sovittu määrä ja 

kaikki kurssin alussa kurssin osasuorituksiksi määritellyt tehtävät on suoritettu hyväksytysti.  

  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 Opiskelija saavuttaa edellä mainitut tavoitteet peruskoulun kursseista  
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7.2.6. MAANTIETO  

 

  

Maantiedon opetus kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja ohjaa häntä jäsentämään 

ympäröivää maailmaa. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, 

rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä. Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan luonnon ja 

ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 

monimuotoisena elinympäristönä. Opetuksen tulee kehittää opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena ja 

kestävään elämäntapaan sitoutuneena kansalaisena.  

 

 Perusopetus  

 

Maantiedon opetuksessa tutkitaan maapalloa ja sen erilaisia alueita sekä alueellisia ilmiöitä. Maantiedon 

opetuksen tavoitteena on lisätä opiskelijan kulttuurien tuntemusta ja kehittää kykyä ymmärtää ihmisten 

elämän ja elinympäristöjen erilaisuutta maapallolla. Opetuksen tulee ohjata opiskelijaa seuraamaan 

ajankohtaisia tapahtumia maailmassa ja arvioimaan niiden vaikutusta luontoon ja ihmisen toimintaan.  

 

 Opetuksen tavoitteet  

 

Maantiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• oppii käyttämään ja tulkitsemaan karttoja, diagrammeja, tilastoja ja muita maantieteellisiä tietolähteitä ja 

myös itse esittämään ja havainnollistamaan maantieteellistä tietoa  

• oppii ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutusta Suomessa, Euroopassa ja muualla 

maailmassa sekä oppii tietämään syyt, jotka ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista 

• ymmärtää ja osaa arvostaa kulttuurien erilaisuutta Suomessa ja muualla maailmassa  

• tuntee aluesuunnittelun keinoja ja tietää, miten itse voi vaikuttaa oman lähiympäristönsä kehittämiseen  

• oppii ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan uutistietoa maailmanlaajuisista ympäristö- ja 

kehityskysymyksistä sekä oppii toimimaan itse kestävän kehityksen mukaisesti.  

 

 

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

1. Kotiplaneettamme Maa (ge1)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• käyttää ja tulkita fyysisiä karttoja ja teemakarttoja  

• havainnollistaa maantieteellistä tietoa kuvien, karttojen ja diagrammien avulla.  

• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja kulttuurimaantieteelliset 

piirteet  

• kuvata kehittyneisyyseroja maailmassa ja esittää keinoja niistä johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi  

• soveltaa maantieteellistä tietoa ajankohtaisten tapahtumien analysointiin.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• maapallon luonnonmaantieteellinen ja kulttuurimaantieteellinen karttakuva  

• maan sisäiset ja ulkoiset tapahtumat sekä ihmisen toiminnan alueelliset piirteet maapallolla  

• maailman alueellinen jäsentäminen: vyöhykkeisyyden tarkastelu kahden tai useamman maanosan avulla, 

maanosien luonnonolot ja ihmisen toiminta sekä maapallon erilaiset kulttuurialueet  

• maapallonlaajuiset ympäristö- ja kehityskysymykset sekä niiden ratkaisumahdollisuudet  

 

TYÖTAVAT  

• luento ja opetuskeskustelu  

• karttatyöt  

• tutkielman tekeminen  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe, osallistuminen tuntityöskentelyyn ja tutkielman laatiminen  

 

  

2. Eurooppa (ge2)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  

• käyttää ja tulkita fyysisiä karttoja ja teemakarttoja  

• havainnollistaa maantieteellistä tietoa kuvien, karttojen ja diagrammien avulla.  

• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan maisemallisen 

ja kulttuurisen rikkauden  

• ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa maailman muiden alueiden kanssa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Euroopan karttakuvan, luonnonolojen, maiseman ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden  

vuorovaikutus Euroopan eri alueilla  

• Euroopan ympäristö- ja kehityskysymykset  

• Euroopan maantieteellinen tarkastelu osana maailmaa  

 

TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 karttatyöt  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn  

  

 

3. Suomi maailmassa (ge3)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa  
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• selvittää, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot vaikuttavat ihmisen 

toimintaan eri alueilla  

• selvittää asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä Suomessa  

• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuureja  

• kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko maailman 

kanssa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Suomen karttakuva ja maisema  

• luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja  

perinnemaisemat  

• Suomen väestö ja vähemmistökulttuurit  

• aluesuunnittelun merkitys ja erilaiset vaikuttamismahdollisuudet omassa lähiympäristössä, kunnassa ja 

koko Suomessa  

• Suomi osana maailmaa: ympäristökysymykset sekä taloudelliset, poliittiset ja kulttuuriset kysymykset  

• oman lähiympäristön tai kotikunnan pienimuotoinen tutkiminen: luonnonympäristö, rakennettu 

ympäristö ja sosiaalinen ympäristö  

 

TYÖTAVAT  

Luento, opetuskeskustelu, karttatyöt ja oman tutkielman laatiminen  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä tutkielma  

 

 

4. Johdatus maantiedon opiskeluun (ge0) 

 

KURSSIN TAVOITTEET 

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia 

opiskella maantietoa, lukea karttaa, käyttää alueellisia käsitteitä ja vertailla eri alueita. Kurssilla 

perehdytään siihen mitä maantieteellinen tieto ja alueellinen ajattelu ovat sekä tutustutaan maantiedon 

sanastoon, maailmankarttaan, eri maanosiin sekä Suomen maantietoon. Kurssilla havainnoidaan yhdessä 

paikallisia, alueellisia ja globaaleja maantieteellisiä ilmiöitä. Kurssin voimavarana ovat opiskelijoiden 

omakohtaiset kokemukset maailman eri alueista. 

 

SISÄLTÖ 

 Maa on planeetta  

 maailmankartta, leveys- ja pituuspiiri 

 erilaiset vesialueet 

 mantereet ja maanosat 

 kulttuurin käsite 

 maapallon väestö ja väkirikkaimmat valtiot 

 Suomen sijainti ja keskeiset maantieteelliset piirteet  

 

TOTEUTUS 
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Oppitunneilla käydään läpi keskeisiä asioita ja tehdään erilaisia oppimista tukevia harjoituksia. Kurssiin 

kuuluu myös pienimuotoinen karttatesti.  

 

ARVIOINTI 

Kurssin suorittaminen edellyttää tunneille osallistumista ja karttatestin tekemistä hyväksytysti. Kurssia ei 

voi suorittaa tenttimällä. 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu).  

 

 

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

MAANTIETEELLISET TAIDOT  

Opiskelija osaa  

• käyttää ja tulkita fyysisiä karttoja ja teemakarttoja  

• havainnollistaa maantieteellistä tietoa kuvien, karttojen ja diagrammien avulla.  

 

MAAILMAN JÄSENTÄMINEN  

Opiskelija osaa  

• hahmottaa ja jäsentää maailmaa sekä tunnistaa eri maanosien luonnon- ja  

kulttuurimaantieteelliset piirteet  

• kuvata kehittyneisyyseroja maailmassa ja esittää keinoja niistä johtuvien ongelmien ratkaisemiseksi  

• soveltaa maantieteellistä tietoa ajankohtaisten tapahtumien analysointiin.  

 

EUROOPAN JÄSENTÄMINEN  

Opiskelija osaa  

• kuvata Euroopan eri alueiden luonnonoloja ja ihmisen toimintaa sekä ymmärtää Euroopan maisemallisen 

ja kulttuurisen rikkauden  

• ymmärtää, että Eurooppa on vuorovaikutuksessa maailman muiden alueiden kanssa.  

 

SUOMEN JÄSENTÄMINEN  

Opiskelija osaa  

• selvittää, miten Suomen luonnonmaisemat ovat muotoutuneet ja miten luonnonolot vaikuttavat ihmisen 

toimintaan eri alueilla  

• selvittää asutuksen ja elinkeinojen alueellisia piirteitä Suomessa  

• tunnistaa oman kulttuurin piirteitä sekä tuntee Suomen ja lähialueiden vähemmistökulttuureja 

 • kuvata sitä, miten Suomi on vuorovaikutuksessa omien lähialueidensa sekä Euroopan ja koko maailman 

kanssa.  

 

YHTEINEN YMPÄRISTÖ  

Opiskelija osaa  

• selvittää, mitkä ovat keskeiset oman lähiympäristön ja Suomen ympäristöongelmat ja niiden  

ratkaisumahdollisuudet  

• kuvata maapallonlaajuisia ympäristöongelmia ja niiden ratkaisumahdollisuuksia  

• kuvata omia vaikutusmahdollisuuksiaan ympäristön tilan parantamiseksi  
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• selvittää, mitä aluesuunnittelu ja kaavoitus tarkoittavat, sekä tietää kansalaisen mahdollisuudet vaikuttaa 

osallistuvan suunnittelun keinoin oman ympäristönsä kehitykseen.  

 

 

7.2.7. FYSIIKKA  

 

  

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja –ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja 

selittämään käyttämällä luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa 

yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.  

 

Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden 

mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, 

videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa 

omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Aikuisopiskelijalle voi hänen 

päivittäisessä toimintaympäristössään tarjoutua mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa fysiikan  

tarkastelutapaa ja kokeellisuutta käytännössä.  

 

 Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon 

lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Aikuisopiskelijalle 

luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot ja alan 

asiantuntijat sekä oma työ- ja toimintaympäristö. Fysiikan opetus ohjaa luonnontieteille ominaiseen 

ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon luotettavuuden ja merkityksen arviointiin 

elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian 

tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä 

ymmärtämään fysiikan ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja 

yhteiskunnassa.  

 

Fysiikan opiskelu tukee opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä ja maailmankuvan muodostamista.  

 

  

Perusopetus  

 

 Opetuksen tavoitteet  

 

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii  

• tuntemaan luontoa  

• työskentelemään luovasti ja kekseliäästi fysiikan laboratoriossa ja luonnossa hankkiessaan tietoa  

mittauksia tekemällä sekä muodostamaan yksinkertaisia malleja  

• ymmärtämään ja soveltamaan hankkimaansa tietoa  

• muodostamaan kokonaiskuvaa fysiikasta sen eri osa-alueisiin liittyvän tietämisen, ymmärtämisen ja 

soveltamisen kautta  

• tutkimaan luonnonilmiöitä turvallisesti ja yhdessä toisten kanssa  

• suunnittelemaan ja tekemään luonnontieteellisen tutkimuksen, jossa vakioidaan ja varioidaan  

luonnonilmiöissä vaikuttavia muuttujia ja selvitetään muuttujien välisiä riippuvuuksia  
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• käyttämään erilaisia graafisia ja algebrallisia malleja ilmiöiden selittämisessä, ennusteiden tekemisessä ja 

ongelmanratkaisussa myös tieto- ja viestintätekniikkaa hyväksi käyttäen  

• ymmärtämään keksintöjen vaikutuksen yrittäjyyteen, uuden teknologian luomiseen, yhteiskunnan 

kehitykseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen.  

• osaa työskennellä turvallisesti, ohjeita noudattaen ja yhdessä toisten kanssa  

• osaa tehdä luonnontieteellisen tutkimuksen annetun ohjeen mukaan sekä suunnitella yksinkertaisia 

kokeita, sopia työnjaosta ja tehtävistä sekä osaa asettaa tavoitteita tai päämääriä yhdessä muiden 

opiskelijoiden kanssa  

• osaa laatia pienimuotoisia tutkimusselostuksia, esittää tulokset esimerkiksi taulukkojen ja graafien avulla 

sekä tulkita niitä  

• osaa tehdä kontrolloidun kokeen ja arvioida koejärjestelyn toimivuutta sekä tulosten luotettavuutta, 

tarkkuutta ja mielekkyyttä  

• tietää, että fysiikka on perusluonnontiede, ja että fysiikan tietoja ja kokeellista 

tiedonhankintamenetelmää käytetään muissa luonnontieteissä ja tekniikassa.  

 

 

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

1. Liike ja työ (fy1)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelija  

• osaa tutkia erilaisia vuorovaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttää niitä kuvaavia suureita, kuten aika, matka, 

nopeus, kiihtyvyys ja voima  

• osaa tehdä graafisia esityksiä sekä tulkita niitä sekä käyttää tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien 

ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen  

• ymmärtää yksinkertaisten mekaanisten koneiden toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja 

erilaisten rakenteiden sovelluksia  

• osaa käyttää kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla 

havaitsemiaan ilmiöitä  

• tuntee työn ja energian välisen yhteyden  

• ymmärtää liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• SI-järjestelmä, perussuureet  

• mittaaminen ja tiedonhankinta fysiikassa, taulukoiden ja graafisten esitysten käyttö  

• liike, tasaisen ja tasaisesti kiihtyvän liikkeen mallit, liikenne-turvallisuus  

• mekaniikan peruslait  

• kappaleen massa ja paino, tiheys ja tiheyden vaikutukset esimerkiksi kellumiseen ja kuumailmapallon 

toimintaan  

• vuorovaikutus ja niistä syntyvät voimat sekä niistä aiheutuvat liike- ja tasapainoilmiöt sekä niiden  

esiintyminen ympäristössä, kuten yksin-kertaisissa koneissa 

 • voiman tekemä työ, kuten nostotyö, siirtotyö ja kitkatyö, työn ja energian välinen yhteys  
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• teho  

• mekaaninen energia  

• energian säilymislaki  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 kokeelliset mittaukset  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta  

 

ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

 

 2. Värähdysliike ja lämpö (fy2)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija  

• tunnistaa aaltoliikkeitä ja niille luonteenomaisia ilmiöitä  

• tunnistaa erilaisia jaksollisia ilmiöitä ja värähtelijöitä ympäristöstään ja niille ominaisia ilmiöitä sekä osaa 

luonnehtia kyseessä olevia ilmiöitä niitä kuvaavien suureiden avulla  

• osaa tutkia valon heijastumista ja taittumista sekä selittää valonsädettä mallina käyttäen erilaisia 

näkemiseen liittyviä ilmiöitä ja peilien ja linssien toimintaa  

• ymmärtää äänen ja valon merkityksen ihmisen ja yhteiskunnan kannalta, esimerkiksi melu ja siltä 

suojautuminen sekä valo tiedonsiirrossa.  

• tunnistaa ympäristöstä lämmön siirtymiseen ja varastoitumiseen liittyviä ilmiöitä ja osaa tulkita niitä  

• osaa luonnehtia lämpöopin perusilmiöitä, kuten lämpölaajenemista ja kappaleen lämpenemistä, niitä 

kuvaavien suureiden ja kokeellisten lakien avulla  

• osaa käyttää lämpenemisen, olomuodon muutosten ja lämpölaajenemisen lakeja tarkastellessaan ja 

selittäessään ympäristössään tapahtuvia lämpöilmiöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• erilaiset värähdys- ja aaltoliikkeiden perusilmiöt, jaksolliset värähtelijät ympäristössämme sekä  

aaltoliikkeen synty ja vastaanottaminen sekä havaitseminen, heijastuminen ja taittuminen sekä niihin 

liittyvät ominaisuudet, suureet ja lait  

• ääniaaltojen luonne, merkitys, taajuus ja heijastuminen  

• kaiku ja kaikuluotaus  

• äänen voimakkuus, melu ja ääniturvallisuus  

• valon luonne, merkitys ja sovellukset  
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• esineiden näkyminen, valon nopeus, heijastuminen ja taittuminen, kokonaisheijastus, valo 

tiedonsiirrossa, varjot, auringonpimennys, kuunpimennys  

• optisten laitteiden toimintaperiaatteita, esimerkiksi tasopeilin ja pallopeilien muodostamat kuvat  

• silmän näkövirheiden korjaaminen  

• kappaleiden ja aineiden lämpenemiseen ja jäähtymiseen liittyvät ilmiöt sekä niiden kuvaaminen  

tarkoituksenmukaisilla käsitteillä ja laeilla sekä lämpöilmiöiden merkitys ja sovellukset  

• lämmön luonne, lämpötila, lämpölaajeneminen  

• lämpömäärä, ominaislämpökapasiteetti  

• lämmön varastoituminen, johtuminen ja siirtyminen  

• sulaminen, kiehuminen  

• energian säilyminen ja huononeminen, lämpö energiamuotona  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 fysiikan työt  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta 

 

ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

3. Sähkö ja luonnon rakenteet (fy3)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija  

• osaa sähkölaitteiden ja lämpöä tuottavien laitteiden turvallisen ja taloudellisen käytön periaatteet sekä 

osaa arvioida ja laskea eritehoisten sähkölaitteiden käyttökustannuksia 

 • ymmärtää jännitteen ja sähkövirran välisen yhteyden suljetussa virtapiirissä ja vastuksien vaikutuksen 

sähkövirran suuruuteen sekä osaa tehdä ennusteita virtapiirin toiminnasta ja käyttää kytkentäkaaviota 

virtapiirin mallina  

• tuntee sovelluksia, kuten sähkölaitteita ja sähköistä viestintää  

• tuntee sähkön tuotantoon ja siirtoon liittyviä prosesseja, kuten muuntajan toimintaa, osaa selittää 

energian muuntumisen voimalaitoksessa sekä arvioida erilaisten voimalaitosten hyötyjä ja haittoja.  

• tuntee säteilylajit ja säteilyn vaikutuksia, pystyy erottamaan vaaralliset säteilylajit vaarattomista ja osaa 

suojautua säteilyltä  

• hahmottaa rakenneosien ketjun ja mittasuhteita alkeishiukkasista galakseihin ja osaa havainnollistaa näitä 

rakenteita ja järjestelmiä sopivilla malleilla  

• osaa käyttää keskusteluissaan keskeisiä fysiikan käsitteitä muun muassa energia, vuorovaikutus ja säteily  

• ymmärtää energian säilymisen periaatteen sekä osaa antaa esimerkkejä energian muuntumisesta 

erilaisissa prosesseissa, kuten puun palamisessa ja kiven putoamisessa.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• kappaleiden väliset sähköiset ja magneettiset voimat  

• johteet ja eristeet  

• tasavirtapiiri ja virtapiirin peruskäsitteet, kuten sähkövirran kiertokulku, jännite, resistanssi  

• jännitteen ja sähkövirran välineen yhteys, Ohmin laki, resistiivisyys, vastusten kytkennät  

• sähköenergia, teho ja sähkölaskun muodostuminen, sähköenergian säästö  

• sähkövirran vaikutukset, kuten lämpövaikutus, valovaikutus ja kemiallinen vaikutus ja liiketilojen uutokset 

ja magneettinen vaikutus  

• vaihtovirta  

• sähkömagneettinen induktio ja sen käyttö energian siirrossa, muuntaja, eri energialajien muuntuminen 

sähköenergiaksi voimalaitoksissa, erilaisten voimalaitosten etuja ja haittoja  

• sähkön käyttö kotona, sähköinen viestintä  

• sähköturvallisuus jokapäiväisessä elämässä ja tekniikassa  

• luonnon rakenteet ja mittasuhteet, ytimen rakenne, atomin rakenne, aineen rakenne,  urinkokunta ja 

maailmankaikkeus  

• rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien 

välisissä prosesseissa  

• radioaktiivisten aineiden hajoaminen, fissio ja fuusio, ionisoiva säteily ja muut säteilylajit ja sen vaikutus 

elolliseen luontoon sekä säteilyltä suojautuminen  

• energian muuntuminen energiamuodosta toiseen, energian säilyminen erilaisissa tapahtumissa, kuten 

puun palamisessa ja kiven putoamisessa.  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 fysiikan työt  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta  

 

ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 esitetään kurssien tavoitteissa.  

 

  

 

7.2.8. KEMIA  
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Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan 

kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa 

ja teknologiaa sekä antaa opiskelijalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti 

energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen sekä tuotteiden elinkaareen liittyvistä asioista. Opetus 

välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka pyrkii tutkimaan ja kehittämään 

materiaaleja, menetelmiä, laitteita ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Kemian opetukselle 

luonteenomaista on kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen 

kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen  

kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely.  

 

Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan aktiiviseen kemian tietojen ja taitojen 

kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon aikuisopiskelijoiden lähtötaso ja 

opiskeluvalmiudet sekä luodaan myönteinen kuva kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.  

 

 

Perusopetus  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 Kemian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa käyttää luonnontieteissä käytettäviä tyypillisiä tiedonhankinnan menetelmiä, myös tieto- ja  

viestintätekniikkaa, sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä  

• osaa tulkita ja esittää tutkimustuloksia  

• tuntee aineiden tasapainoon ja kiertokulkuun liittyviä prosesseja sekä ymmärtää niiden merkityksen 

luonnolle ja ympäristölle  

• osaa käyttää ja tulkita kemian merkkikieltä  

• tuntee aineiden ominaisuuksia kuvaavia fysikaalisia ja kemiallisia käsitteitä ja osaa käyttää niitä  

• osaa käyttää aineen rakennetta ja kemiallisia sidoksia kuvaavia käsitteitä ja malleja  

• osaa kuvailla ja mallintaa kemiallisia reaktioita reaktioyhtälöiden avulla  

• osaa soveltaa tietojaan käytännön tilanteissa ja valinnoissa  

• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle.  

 

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

1. Ilma ja vesi (ke1)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija  

• tuntee työturvallisuutta koskevat määräykset, kemikaalien varoitusmerkinnät sekä osaa tulkita  

käyttöturvallisuustiedotteita  

• tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita, niiden lähteitä, leviämistapoja ja vaikutuksia ihmisen ja luonnon 

hyvinvointiin, esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamistuotteita ja raskasmetalleja  

• osaa kuvata atomia, kemiallisia sidoksia ja yhdisteitä asianmukaisia malleja käyttäen  
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• osaa tulkita yksinkertaisia reaktioyhtälöitä ja kirjoittaa esimerkiksi hiilen palamisreaktion yhtälön  

• osaa tehdä päätelmiä aineen reaktioherkkyydestä atomin uloimman elektronikuoren rakenteen tai 

alkuaineen paikan perusteella jaksollisessa järjestelmässä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• ilmakehän aineet ja niiden merkitys ihmiselle ja luonnon tasapainolle  

• vesi ja veden ominaisuuksia, kuten happamuus ja emäksisyys  

• aineiden paloherkkyys, palamisreaktio, sen kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä palamistuotteiden 

ominaisuudet ja vaikutukset ympäristössä  

• alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksien ja rakenteiden selittäminen atomimallin avulla  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 kemian työt  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta  

 

ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

  

2. Raaka-aineet ja tuotteet (ke2)  

 

 TAVOITTEET  

• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi korroosion ja 

korroosiolta suojaamisen merkityksen rakentamisessa ja metalliteollisuudessa 

 • osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa,  

tunnistamisessa ja erottamisessa, esimerkiksi epäjalot ja jalot metallit  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• tärkeimmät maankuoresta saatavat alkuaineet ja yhdisteet ja niiden ominaisuuksia sekä tuotteiden 

valmistus, käyttö, riittävyys ja kierrätettävyys  

• sähkökemiallisia ilmiöitä, sähköpari, elektrolyysi ja niiden sovellukset  

• alkuaineiden ja yhdisteiden merkitseminen, luokittelu ja erottaminen sekä reaktionopeuksien vertailu  

• reaktioyhtälöiden tulkitseminen sekä yksinkertaisten reaktioyhtälöiden tasapainottaminen  

•osaa käyttää oikeita käsitteitä kuvaillessaan aineiden ominaisuuksia ja kemiallisia ilmiöitä, esimerkiksi 

happamuutta, sähkönjohtokykyä ja olomuodon muutoksia.  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  



88 
 

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 kemian työt  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta  

 

ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

 

 3. Elämän kemiaa (ke3)  

 

 TAVOITTEET  

• osaa esittää koe- ja tutkimustuloksia sekä tulkita niitä  

• tuntee aineiden kiertoprosesseja ja niiden aiheuttamia ilmiöitä luonnossa ja ympäristössä, esimerkiksi 

hiilen kiertokulku, kasvihuoneilmiö ja happamoituminen  

• tuntee kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle, esimerkiksi fotosynteesin 

merkityksen elollisen luonnon energiavarannolle  

• tuntee kemian teollisuuden eri aloja, kuten metalli- ja puunjalostusteollisuus, sekä niiden tuotteita ja 

niiden merkityksen jokapäiväisessä elämässä  

• osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• fotosynteesi ja palaminen, energialähteet  

• orgaanisten yhdisteiden hapettumisreaktioita ja reaktiotuotteita, kuten alkoholit ja karboksyylihapot sekä 

niiden ominaisuudet ja käyttö  

• hiilivedyt, öljynjalostusteollisuus ja sen tuotteet  

• hiilihydraatit, valkuaisaineet, rasvat, niiden koostumus ja merkitys ravintoaineina sekä teollisuuden raaka-

aineina  

• pesu- ja kosmeettiset aineet ja tekstiilit  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 demonstraatiot  

 kemian työt  

 harjoitustehtävät  

 ryhmätyöt  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tutkielma, esitelmä annetusta aiheesta  
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ARVIOINTI  

 Kurssiarvosanaan vaikuttavat kurssikokeet, tuntityöskentelyyn osallistuminen ja tutkielma, esitelmä, jos 

sellainen teetetään.  

 

 

KOULUKOHTAINEN KURSSI  

 

4. Johdatus kemian opiskeluun (ke0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin pääasiallisena tavoitteena on antaa valmiuksia muiden luonnontieteiden kurssien opiskelulle. 

Pyritään siihen, että opiskelija  

 oppii tekemään kokeellista työskentelyä turvallisesti ja tekemään havaintoja ja  

johtopäätöksiä kokeellisista töistä  

 tutustuu tärkeimpiin työkaluihin luonnontieteiden opiskelun tueksi  

 oppii kemian ja fysiikan perusteita kuten kemiallisia merkkejä, varoitusmerkkejä ja suureita  

 oppii keskeistä sanastoa ja käsitteistöä, jota tarvitaan luonnontieteiden opiskelussa tasolla, joka helpottaa 

opiskelua tulevilla kursseilla  

 muodostaa kuvan aineesta hiukkasista rakentuvana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin sisällöissä huomioidaan opiskelijoiden tarpeet. Keskeisiä sisältöjä voivat olla opiskelijoille sopivalla 

tasolla esimerkiksi  

 olomuodonmuutokset ja aineen rakentuminen hiukkasista  

 kemiallisia merkintöjä  

 tärkeimmät suureet ja niiden yksiköt  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja ryhmän taidot ja tarpeet huomioiden. Ne voivat sisältää mm. luentoa 

ja opetuskeskustelua erilaisin mallinnusapuvälinein sekä kirjallisia harjoitustehtäviä, mutta myös 

demonstraatioita ja oppilastöitä.  

 

 ARVIOINTI  

 Kurssi arvostellaan arvosanalla, joka perustuu tuntityöskentelyyn ja koearvosanaan sekä mahdollisiin 

kurssin aikana kerättäviin raportteihin tai muihin kurssitöihin  

Kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa enää aineen opintojen alkuvaiheen jälkeen.  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 esitetään kurssien tavoitteissa.  

 

 

 

7.2.9. USKONTO  

 

KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT  
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 Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen 

kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen 

ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. 

Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja 

yksilön elämää.  

 

Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. 

Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska 

uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-

yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.  

 

 Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman  

maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden 

välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon 

sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään 

kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.  

 

  

7.2.9.1. EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO  

 

 Evankelisluterilaisen uskonnon opetuksen ydintehtävä on syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden 

uskontojen tuntemusta perehdyttämällä hänet uskontojen luonteeseen ja merkitykseen yksilön, kulttuurin 

ja yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös eettisiä valintoja sekä 

niiden vaikutuksia yksilön elämään ja yhteiskuntaan.  

 

Evankelis-luterilaisessa uskonnon opetuksessa painottuu aihekokonaisuuksista erityisesti kulttuuri-

identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Muut aihekokonaisuudet huomioidaan opetuksessa soveltuvin osin.  

 

  

 

Perusopetus  

 

Opetuksen tavoitteet ja työtavat  

 

 Uskonnon opetuksen tavoitteena on tutustua omaan uskontoon, suomalaiseen katsomusperinteeseen ja 

muihin uskontoihin. Sekä lisäksi ymmärtää uskontojen kulttuurinen ja inhimillinen merkitys ja uskonnon 

eettinen ulottuvuus.  

 

 Uskonnon kaikilla kursseilla opetuksessa painottuvat työtavat, joiden avulla uskonnon sisältöjä liitetään 

opiskelijoiden kokemusmaailmaan. Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että 

opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, 

keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja esitelmät, vierailut ja vierailijat sekä laajemmat itsenäiset 

työt esimerkiksi oppimispäiväkirjat tai portfoliot. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden 

välittämää ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  



91 
 

 

 Arviointi  

 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, mikä tarkoittaa 

kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden 

saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden 

yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen.  

 

 Kurssiarviointi perustuu aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön lisäksi erikseen 

sovittujen suoritusten arviointiin. Tällaisia suorituksia voivat olla esimerkiksi kurssikoe, esseet, tutkielma, 

esitelmä, portfolio ja/tai oppimispäiväkirja. Erilaisten arviointiperusteiden käytöllä pyritään tukemaan 

opiskelijan mahdollisuuksia kehittää omia opiskelutaitojaan ja ottaa vastuuta omasta opiskelusta.  

 

  

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

TIEDONHANKINTA KRISTINUSKOSTA JA EVANKELIS-LUTERILAISESTA KIRKOSTA  

Opiskelija  

 tuntee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon historiaa ja ymmärtää suomalaisen luterilaisuuden  

perusluonteen  

 ymmärtää suomalaista uskonnollisuutta ja katsomusperinnettä.  

 tuntee Raamatun keskeisen sisällön  

 tuntee kristinuskon syntytapahtumat ja hallitsee kristillisten kirkkojen muotoutumisen keskeiset vaiheet.  

 

USKONNON YMMÄRTÄMINEN ILMIÖNÄ  

Opiskelija  

 ymmärtää uskonnollista ajattelua sekä uskonnollisen kokemuksen ja käyttäytymisen luonnetta  

 tunnistaa uskontojen vaikutuksia suomalaisessa ja eurooppalaisessa kulttuurissa - tuntee  

maailmanuskontojen keskeiset piirteet - arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä.  

 

USKONNOLLISEN TIEDON KÄYTTÖ JA EETTISESTI VASTUULLINEN TOIMINTA  

Opiskelija  

 tuntee uskon ja tiedon perusluonteen sekä niiden keskinäisen suhteen - hahmottaa oman  

maailmankatsomukseensa vaikuttavia tekijöitä - kykenee keskustelemaan olemassaolon perimmäisistä 

kysymyksistä.  

 kykenee vastuulliseen eettiseen pohdintaan ja tunnistaa omien valintojensa ja tekojensa seurauksia.  

 

  

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

 

1. Kirkko ja suomalainen katsomusperinne (ue1)  
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 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kristinuskoon ja sen merkitykseen suomalaisessa 

yhteiskunnassa ja luterilaiseen kirkkoon ja sen uskonkäsityksiin. Opiskelija oppii hahmottamaan Suomessa 

ilmeneviä uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden toimintaa sekä arvostamaan eri tavoin uskovia ja ajattelevia 

ihmisiä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Keskeiset asiat kristinuskon synnystä ja kehityksestä  

• Kristinuskon vaiheet Suomessa  

• Kirkkorakennus, sen symboliikka ja liittyminen seurakunnan elämään  

• Kristillinen usko sekä sen inhimillinen ja yhteiskunnallinen merkitys  

• Yleiskuva Suomen uskontotilanteesta, erityisesti luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkko sekä muut 

kristilliset kirkot ja yhteisöt, muut uskonnot ja uskonnottomuus  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioonottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

2. Raamattutieto (ue2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tunnistaa Raamatun vaikutuksen länsimaiseen kulttuuriin ja  

maailmankuvaan, tuntee Raamatun syntyhistorian ja erilaiset tulkintatavat sekä tutustuu Vanhan  

testamentin keskeisiin kertomuksiin että Uuteen testamenttiin, erityisesti Jeesuksen opetuksiin. 

Tavoitteena on että opiskelija ymmärtää Raamatun aseman kristillisten kirkkojen pyhänä kirjana.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• Raamatun kulttuurivaikutukset: vaikutus kieleen, kirjallisuuteen, musiikkiin, elokuvaan ja kuvataiteeseen 

sekä länsimaiseen lainsäädäntöön  

• Vanhan ja Uuden testamentin syntyvaiheet ja ajoitus  

• Vanhan testamentin keskeinen sisältö: alkukertomukset, Vanhan testamentin historian pääpiirteet  

• Uuden testamentin muotoutuminen, evankeliumien painotukset, Paavalin kirjeiden merkitys  

• Jeesuksen elämä ja opetukset  

• Kristillisen etiikan peruspainotukset  
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TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioonottaen.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

  

 

 3. Maailmanuskonnot (ue3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee maailmanuskontojen syntyhistorian ja levinneisyyden, 

ymmärtää uskontojen vaikutuksen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä tunnistaa eri uskontojen yhteisiä 

piirteitä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, juutalaisuutta ja islamia seuraavien teemojen näkökulmasta:  

• uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät  

• uskontojen pyhät kirjat ja keskeiset opit  

• myytit ja riitit  

• uskontojen vaikutus yhteisön ja yksilön elämään  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioonottaen. Tälle kurssille sopivat myös erityisesti erilaiset vierailut ja vierailijat, joiden avulla eri 

katsomuksiin voidaan tutustua.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

 

 

 

7.2.9.2. ORTODOKSINEN USKONTO  

 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävä on syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden 

uskontojen tuntemusta perehdyttämällä hänet niiden luonteeseen ja merkitykseen yksilön, kulttuurin ja 

yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös eettisiä valintoja sekä 

niiden vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan elämään.  

 

  

Perusopetus  
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PAKOLLINEN KURSSI  

 

  

1. Uskonoppi ja liturgiikka (uo1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee ortodoksisen kirkon mysteeriot ja jumalanpalveluselämän keskeiset osat  

 ymmärtää kirkon liturgisen elämän uskonopin ilmentymänä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

1. uskonopin keskeiset kohdat  

2. sakramentit  

3. jumalanpalvelukset ( liturgia, vigilia, paastoliturgia)  

4. muita kirkollisia toimituksia  

5. kirkkorakennus, kirkkotaide ja kirkkomusiikki  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät kirjoista sekä lisäksi tenttii kyseiset teoksien osat.  

 

   

 

 VALINNAISET KURSSIT  

 

  

2. Raamattu ja etiikka (uo2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy Raamattuun pyhänä ja inhimillisenä kirjakokoelmana  

 tuntee Raamatun keskeisten kirjojen sisällön  

 osaa käyttää Raamattua omatoimisesti  

 tuntee eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja ortodoksisen etiikan perusteita sekä osaa soveltaa näitä 

eettisessä pohdinnassaan ja toiminnassaan  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Raamattu  

1. Raamatun synty ja sisältö  

2. Raamattu pyhänä kirjana  

3. profeetat, kuninkaiden aika, psalmit  

4. evankeliumien pääpiirteet  

5. apostolien teot  
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Etiikka  

6. ortodoksinen ihmiskäsitys  

7. eettisten normien, periaatteiden ja arvojen tunnistaminen, pohdinta ja soveltaminen  

8. Vuorisaarnan etiikka  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät valituista kirjoista sekä lisäksi tenttii kyseiset teoksien osat  

 

  

 

3. Kirkkohistoria ja maailmanuskonnot (uo3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tiedostaa maailmankatsomuksensa rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ymmärtää uskonnon ja 

katsomuksen merkitystä ihmisen ja yhteisön elämässä  

 tuntee oman kirkkonsa syntyvaiheet ja historian sekä nykypäivän tilanteen  

 tuntee maailmanuskonnot pääpiirteissään  

 osaa arvostaa eri tavoin uskovia ja ajattelevia ihmisiä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Kirkkohistoria  

1. kristinuskon synnyn ja kehityksen keskeiset tapahtumat  

2. Suomen ortodoksisen kirkon historiaa ja hallintoa  

3. Suomen uskonnollisen tilanteen kehitys  

 

Maailmanuskonnot  

4. keskeisten maailmanuskontojen levinneisyys, kokosuhteet, perususkomukset ja elämän pääpiirteet  

5. uskonnon ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön, yhteisöön ja kulttuuriin  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät sekä lisäksi tenttii kyseisten teoksien valitut osat ohjeen 

mukaan.  

 

  

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 TIEDON HANKKIMINEN ORTODOKSISESTA USKOSTA  

Opiskelija  

• tuntee ortodoksisen kirkkovuoden paasto- ja juhlaperinteen sekä kykenee seuraamaan ortodoksista 

kirkkovuotta  

• tuntee ortodoksisen jumalanpalvelusperinteen  

• on muodostanut itselleen yleiskuvan kirkon opista  

• tuntee sakramentit sekä muita pyhiä toimituksia ja tuntee niiden merkityksen  
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 tuntee kirkon eettistä opetusta ja osaa soveltaa sitä omaan elämäänsä.  

 

RAAMATUN SYNNYN JA KESKEISEN SISÄLLÖN TUNTEMINEN  

Opiskelija  

• tuntee Raamatun sisäisen rakenteen  

• ymmärtää Raamatun pelastusilmoituksen  

• ymmärtää Raamatun osana kirkon  raditiota  

• tuntee Raamatun käytön kristityn jokapäiväisessä elämässä ja tunnistaa eri kirjojen liturgisen  

käyttöyhteyden.  

 

USKONNOLLISEN TIEDON KÄYTTÖTAITOA  

Opiskelija  

• tietää kristillisen kirkon synnyn, leviämisen ja sen jakaantumisen syyt  

• osaa sijoittaa Suomen ortodoksisen kirkon osaksi maailmanlaajuista kirkkoa  

• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon vaiheet ja niiden vaikutuksen nykyhetkeen  

• tuntee Suomen ortodoksisen kirkon toimintaa  

 

 MAAILMANUSKONTOJEN TUNTEMUS  

Opiskelija  

• ymmärtää uskonnon merkityksen ihmiselle  

• tunnistaa suuret maailmanuskonnot  

• osaa arvostaa eri tavalla uskovia ja ajattelevia ihmisiä.  

 

  

 

 

 

 

7.2.9.3. MUUT USKONNOT  

 

  

Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien  

perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidonnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.  

 

 Muiden uskontojen opetusta varten opetussuunnitelman perusteet annetaan erillisillä päätöksillä.  

Kurssien koodit muodostetaan käyttäen perusopetuksessa koodia ux ja lukiokoulutuksessa koodia UX sekä 

kurssin numeroa.  

 

  

 

 7.2.10. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  
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Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää ihmis-, yhteiskunta- ja 

kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pidetään luonnollisina, tajunnallisina ja 

kulttuurisina olentoina, jotka kokevat, luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. 

Inhimilliset käytännöt ja katsomukset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tulosta. 

Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää 

vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina.  

 

Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa  

tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine 

tukee ja auttaa jäsentämään opiskelijoiden elämänkatsomusta ja identiteettiä sekä heidän yhteisöllisiä 

hyvän elämän ihanteitaan ja käytäntöjään.  

 

 Valtakunnalliset aihealueet; aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kulttuuri-

identiteetti ja monikulttuurisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä ja mediaosaaminen tulevat kaikki 

kattavasti esille eri elämänkatsomustiedon kursseilla seuraavan taulukon mukaisesti.  

  

Aihealueet 
 

Peruskoulun et Lukion et 

aktiivinen kansalaisuus ja 
yrittäjyys 

et3 ET1, ET3 

kestävä kehitys ja hyvinvointi 
 

et1, et3 ET1, ET3 

kulttuuri-identiteetti ja 
monikulttuurisuus 

et1, et2 ET1, ET2, ET3, ET4, ET5 

teknologia ja yhteiskunta 
 

et1, et3 ET1, ET2, ET3 

viestintä ja mediaosaaminen 
 

et1 ET1, ET2, ET3 

 

 

Perusopetus  

 

 Opetuksen tavoitteet ja työtavat  

 

 Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 oppii arvioimaan ja rakentamaan identiteettiään ja elämänkatsomustaan  

 vahvistaa itseluottamustaan ja laajentaa keinojaan elämänhallintaan sekä kehittää valmiuksiaan  

elinikäiseen oppimiseen ja sivistymiseen  

 kehittää eettistä arvostelukykyään ja katsomuksellista harkintaa sekä kykyä tunnistaa arkipäivän  

tilanteiden eettiset ulottuvuudet  

 omaksuu ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden, maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden ja 

kestävän kehityksen periaatteita kantaen vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta ja luonnosta  

 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään oppien tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä 

pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja 

välittymistä sekä oppien arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme.  
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Elämänkatsomustiedon kaikilla kursseilla opetuksessa painottuvat työtavat, joiden avulla 

elämänkatsomuksen sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan. Opetuksessa hyödynnetään sekä 

opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla opettajan luennot, ryhmätyöt, 

itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja esitelmät, vierailut ja vierailijat sekä 

laajemmat itsenäiset työt esimerkiksi oppimispäiväkirjat tai portfoliot. Opetuksessa voidaan hyödyntää 

myös medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

 Arviointi  

  

 

Päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 IHMISSUHTEET JA MORAALINEN KASVU  

Opiskelija  

 osaa nähdä yhteyden arvovalintojen ja hyvän elämän välillä  

 tunnistaa etiikan peruslähtökohtia ja osaa arvioida toimintaa eettisestä näkökulmasta esimerkiksi  

tekijän tarkoituksen ja teon seurauksien suhteen sekä vastuun ja oikeuksien käsitteiden kautta  

 kykenee tunnistamaan ongelmien eettisen ulottuvuuden ja esittämään eettisiä ratkaisuja - ymmärtää 

elämänkatsomuksen merkityksen tietoiselle elämänhallinnalle  

 kykenee havainnoimaan eettisiä ja katsomuksellisia ulottuvuuksia arkipäivässä, taiteessa, mediassa tai 

muilla elämän alueilla sekä kykenee perustelemaan eron eettisesti kehittyneemmän ja 

kehittymättömämmän arvion välillä.  

 

ITSETUNTEMUS JA KULTTUURI-IDENTITEETTI  

Opiskelija  

 tunnistaa ja osaa nimetä keskeisten maailmankatsomusten ja kulttuurien olennaisia piirteitä ja  

kehityskulkuja  

 kykenee suhteuttamaan erilaisia kulttuurisia käsitteitä ja symboleja eri katsomusperinteisiin  

 ymmärtää kulttuuri- ja katsomusperinteiden merkityksen elämänkatsomukselleen  

 ymmärtää uskonnottoman ja uskonnollisen katsomuksen eron  

 osaa käyttää oppimiaan kulttuuriin liittyviä käsitteitä ja kykenee hankkimaan tietoa erilaisista 

katsomuksista.  

 

YHTEISÖ JA IHMISOIKEUDET  

Opiskelija  

 tuntee ihmis- ja kansalaisoikeuksien pääpiirteet sekä kykenee selittämään niiden eron  

 hahmottaa yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välisen suhteen  

 pystyy perustelemaan oikeuksien ja velvollisuuksien keskinäisen riippuvuuden  

 tuntee vaihtoehtoisia ja vastakkaisia yhteiskunnallisia näkemyksiä  

 tunnistaa ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkauksia sekä osaa arvioida erilaisten tasa-arvo- ja  

oikeusvaatimusten perusteita  

 tuntee nyky-yhteiskunnan ongelmia ja pystyy esittämään sekä optimistisia että pessimistisiä näkemyksiä 

tulevaisuudesta.  
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IHMINEN JA MAAILMA  

Opiskelija  

 ymmärtää kestävän kehityksen ja maailmanlaajuisen oikeudenmukaisuuden periaatteet  

 tuntee ympäristöetiikan lähtökohtia  

 osaa arvioida yksilön toimintaa ja eettistä asemaa suhteessa ympäristöön - ymmärtää yhteiskunnallisten 

ratkaisujen pitkän tähtäimen vaikutuksia, myös maailmanlaajuisesti.  

 

Kurssit  

 

Jokainen kurssi toteuttaa neljää aihepiiriä: ihmissuhteet ja moraalinen kasvu, itseluottamus ja kulttuuri-

identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet sekä ihminen ja luonto.  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

  

1. Elämänkatsomuksen perusteet (et1)  

 

 TAVOITTEET  

on esitetty edellä arvosanan 8 kriteerien yhteydessä  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

 elämänkatsomuksen sisältö ja osa-alueet  

 elämänkatsomusten moninaisuus ja oma elämänkatsomus  

 elämänkatsomuksen merkitys elämänhallinnalle  

 oma kulttuuri-identiteetti ja sen merkitys elämänkatsomukselle  

 etiikan pääsuuntia ja hyvän elämän peruskysymyksiä  

 ikäkausien eettiset valintatilanteet  

 oman ja yhteisen menneisyyden arvioiminen sekä myönteinen tulevaisuuteen suuntautuminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja. Tälle 

kurssille sopivat erityisesti keskustelut ja väittelyt eri eettisistä aiheista.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

 

2. Katsomuskulttuuri (et2)  

 

 TAVOITTEET  
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on esitetty edellä arvosanan 8 kriteerien yhteydessä  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

 katsomusten historiaa  

 kulttuurien ja katsomusten tutkimus  

 monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus  

 moniarvoisuus ja katsomusvapaus  

 uskonnottomuus ja uskonnollisuus Suomessa  

 maailmanperinnön merkitys ihmiskunnalle  

 

 TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja. Tälle 

kurssille sopivat erityisesti erilaiset vierailut ja vierailijat, joiden kautta erilaisiin kulttuureihin voidaan 

tutustua.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

3. Yhteisön etiikka (et3)  

 

TAVOITTEET  

on esitetty edellä arvosanan 8 kriteerien yhteydessä  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

 yksilöllisyys ja yhteisöllisyys ihmisen elämän piirteinä  

 yksityinen ja julkinen  

 yhteiskuntateorian perusteita  

 suomalaisuus, kansalaisuus ja kansallisuus  

 ihmisoikeusetiikka  

 oikeudenmukaisuus ihanteena  

 kestävä elämäntapa tavoitteena  

 tulevaisuuden tutkiminen  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen, mahdollisen välikokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn 

perusteella sekä aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

   



101 
 

 

KOULUKOHTAINEN SOVELTAVA KURSSI  

 

  

4. Maailmankansalaisen etiikkaa (ET7 ja et7)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin sekä niiden käsityksiin  

hyvästä elämästä ja moraalista. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia näkemyksiä yksilön ja yhteisön 

suhteesta. Samalla pyritään kehittämään opiskelijan kykyä arvioida ihmisten moraalia, toimintaa ja 

käsityksiä suhteessa näiden omiin arvostuksiin ja uskomusperinteisiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan eri 

yhteiskuntamuotoja oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Hän ymmärtää rasismin, 

muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä teemoja ovat etiikka, ihmisoikeudet, yksilö, yhteisöllisyys, kulttuurit ja ihmisten välinen 

vuorovaikutus. Kurssilla pohditaan yhteisöä ja kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja mittana. 

Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen monikulttuurisessa 

maailmassa. Samoin tarkastellaan kulttuurien vuorovaikutusta sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 

ja nykytilannetta. Kurssilla käsitellään myös oikeudenmukaisen yhteiskunnan malleja sekä vallan käsitettä ja 

vallan muotoja.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi on koulukohtainen sekä perusopetuksessa että lukiossa, eikä sen suorittaminen edellytä muiden 

elämänkatsomustiedon kurssien suorittamista. Arviointi perustuu erillisiin kurssitöihin ja / tai 

loppukokeeseen sekä aktiiviseen osallistumiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai opiskelijan 

niin halutessa numeroarvosanalla 4-10.  

 

  

 

 

7.2.12. HISTORIA  

 

  

Aikuisille tarkoitettu historian opetus luo opiskelijoille edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, 

oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia 

on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine.  

 

 Historian opetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijaa kehittymään vastuullisena toimijana, joka osaa 

käsitellä oman aikansa ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään oman 

kulttuurinsa ja muut kulttuurit historiallisen kehitysprosessin tuloksena. Opetuksessa käsitellään sekä 

yleistä että Suomen historiaa.  

 

  

Perusopetus  
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 Opetuksen tavoitteet  

 

 Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija oppii  

 hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa  

 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä niiden 

pohjalta  

 ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historiaa aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, 

historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika  

 tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa  

 eittämään muutokselle syitä  

 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa  

 

Arviointi  

 

Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 TIEDON HANKKIMINEN MENNEISYYDESTÄ  

Opiskelija osaa erotella asiaa selittävät tekijät vähemmän tärkeistä sekä pystyy lukemaan erilaisia lähteitä ja 

tulkitsemaan niitä.  

 

 HISTORIAN ILMIÖIDEN YMMÄRTÄMINEN  

Opiskelija kykenee sijoittamaan opiskelemansa tapahtumat ajallisiin yhteyksiinsä ja niiden avulla  

aikajärjestykseen (kronologia). Hän osaa selittää muutoksen ja jatkuvuuden osana historiallisia tapahtumia. 

Opiskelija osaa esittää historiallisille tapahtumille syitä ja seurauksia.  

 

 HISTORIALLISEN TIEDON KÄYTTÄMINEN  

Opiskelija pystyy vastaamaan menneisyyttä koskeviin kysymyksiin käyttämällä eri lähteistä, myös  

nykyteknologian avulla, saamaansa informaatiota. Hän kykenee muodostamaan tapahtumista ja ilmiöistä 

omia, perusteltuja käsityksiä ja arvioimaan niitä.  

 

  

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

1. Esihistoriasta Ranskan suureen vallankumoukseen (hi1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii  

• ymmärtämään, että historian tiedot ovat historiantutkijoiden tulkintoja, jotka saattavat muuttua uusien 

lähteiden tai tarkastelutapojen myötä  

• ymmärtämään erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin ja käyttämään oikein käsitteitä esihistoria, 

historia, vanha aika, keskiaika ja uusi aika  

• tunnistamaan keskeisiä muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisen elämään, kuten 

maanviljelyn käyttöönottoa  
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• tunnistamaan esimerkkien avulla jatkuvuuden historiassa ja esittämään muutoksille syitä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Historian tiedonluonteeseen johdattava jakso: menneisyyttä koskevan tiedon luonne, erilaiset lähderyhmät 

ja niiden tulkinta, historian peruskäsitteet, muutos ja jatkuvuus  

 

 Esihistoriallinen aika ja ensimmäiset korkeakulttuurit: kivikauden ihmisen elinolot ja niissä tapahtuneet 

muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena, maanviljelyn aloittamisen, valtioiden synnys ja 

kirjoitustaidon keksimisen vaikutukset ihmisen elämään  

 

 Eurooppalaisen sivilisaation synty: antiikin Kreikan ja Rooman yhteiskunta ja kulttuuri, antiikin 

heijastuminen tähän päivään  

 

 Keskiaika: uskontojen vaikutukset ihmisten elämään ja ihmisten eriarvoinen yhteiskunnallinen asema, 

Suomen liittäminen osaksi Ruotsia  

 

 Uuden ajan murros: maailmankuvan ja arvojen muutokset Euroopassa keskiajan ja uuden ajan taitteessa: 

renessanssi taiteessa, reformaatio uskonnossa, maailmankuvan avartuminen tieteessä  

Suomi Ruotsin valtakunnan osana: elämää kuninkaan alamaisina ja suurvallan asukkaina, suomalaisen 

kulttuurielämän muotoutuminen  

 

 Vapauden aate voittaa alaa: Ranskan suuren vallankumouksen vaikutukset  

 

 Kurssin läpäisevänä teemana aina esihistorialliselta ajalta 1800-luvulle saakka on kulttuurin kehitys.  

 

 TYÖTAVAT  

• luento ja opetuskeskustelu  

• eri aikakausien dokumentteihin tutustuminen erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilö- ja parityöt  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvostellaan mahdollisen välikokeen, opiskelija tuntityöskentelyyn osallistumisen, mahdollisten 

itsenäisesti suoritettavien tehtävien ja loppukokeen perusteella.  

 

 

2. Wienin kongressista ensimmäiseen maailmansotaan (hi2)  

 

Kurssi syventää opiskelijan käsitystä historiallisen tiedon luonteesta. Kurssi vahvistaa opiskelijan omaa 

identiteettiä ja perehdyttää häntä muihin kulttuureihin ja niiden vaikutuksiin.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii  

 hankkimaan ja käyttämään historiallista tietoa  

 käyttämään erilaisia lähteitä, vertailemaan niitä ja muodostamaan oman perustellun mielipiteensä niiden 

pohjalta  
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 ymmärtämään, että historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin  

 selittämään ihmisen toiminnan tarkoitusperiä ja vaikutuksia  

 arvioimaan tulevaisuuden vaihtoehtoja käyttäen apuna historiallista muutosta koskevaa tietoa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Elämää 1800-luvulla ja kansallisuusaate: elämää 1800-luvun Suomessa, 1800-luvun alun keskeiset 

valtiolliset muutokset ja kansallisuusaatteen vaikutukset Euroopassa, kulttuuri kansallisuusaatteen 

heijastajana Suomessa  

 

Teollinen vallankumous: teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään, kaupungistuminen  

Murrosten aika Suomessa: sääty-yhteiskunnan mureneminen, Suomen venäläistäminen ja sen vastustus  

 

Suurvaltojen kilpailusta ensimmäiseen maailmansotaan seurauksineen: imperialismi ja sen vaikutukset 

Euroopan suurvalloille ja siirtomaille, ensimmäinen maailmansota sekä syyt ja seuraukset, Venäjän 

keisarikunnan luhistumisen syyt ja vuoden 1917 vallankumoukset, Suomen itsenäistyminen ja sisällissota  

 

 TYÖTAVAT  

• luento ja opetuskeskustelu  

• aikakauden dokumenttiaineistoon tutustuminen erilaisten tehtävien avulla  

• mahdolliset yksilö- ja ryhmätyöt  

• itsenäinen tutustuminen annettuun aineistoon  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvostellaan mahdollisen välikokeen, opiskelija tuntityöskentelyyn osallistumisen, itsenäisesti 

tehtyjen tehtävien ja loppukokeen perusteella.  

 

  

3. Versailles’sta nykypäivään (hi3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tarkoitus ja tavoitteet ovat samat kuin kurssin hi2.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Laman ja totalitarismin aika: maailmantalouden romahtaminen ja sen vaikutukset Eurooppaan, elämää 

demokratioissa ja diktatuureissa  

 

Toisen maailmansodan aika: Toinen maailmansota sekä syyt ja seuraukset, Suomi toisessa 

maailmansodassa ja sodasta selviäminen  

 

Suomi 1950-luvulta nykypäivään: elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset ihmisten elämään,  

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen  

 

Idän ja lännen ristiriidoista etelän ja pohjoisen vastakkainasetteluun: kylmä sota, maailman jakautuminen 

köyhiin ja rikkaisiin valtioihin ja siitä aiheutuvat ongelmat  
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Elämää 1900-luvun lopulla: länsimaisen kulutusyhteiskunnan synty ja sen vaikutukset ihmisten elämään ja 

ympäristöön, tiedonvälityksen kehitys  

 

Kurssien hi2 ja hi3 yhteisenä läpäisevänä teemana, jota käydään läpi 1800-luvulta nykypäivään, on  

tarkastella Eurooppaa sen hajaannuksesta yhdistymiseen.  

 

 TYÖTAVAT  

• luento ja opetuskeskustelu  

• tutustuminen aikakauden kuva- ja tekstidokumenttiaineistoon erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilö- ja parityöt  

• itsenäinen tutustuminen annettuun aineistoon  

ARVIOINTI  

Kurssi arvostellaan mahdollisen välikokeen, opiskelija tuntityöskentelyyn osallistumisen, itsenäisesti 

suoritettujen tehtävien ja loppukokeen perusteella.  

 

  

 

KOULUKOHTAINEN VALINNAINEN KURSSI  

 

  

4. Suomi eilen ja tänään, hi0  

 

 Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille sekä sellaisille opiskelijoille, joilla ei ole perustietoja 

Suomen historiasta ja suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteista.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija maamme historian päälinjoihin ja suomalaisen yhteiskunnan 

perusrakenteisiin. Opiskelija ymmärtää Suomen olleen kahden valtakunnan osa ja käsittää itsenäistymisen 

merkityksen. Hän perehtyy tasavallan valtarakenteeseen ja kansalaisten rooliin siinä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT 

  

Suomen esihistoria  

 Suomen asuttaminen  

 kivikausi, pronssikausi ja rautakausi  

 

Historiallinen aika Suomessa  

 keskiaika: yhteys Ruotsiin, katolisen kirkon merkitys  

 uusi aika: Kustaa Vaasan vaikutus, suurvalta-aika, 1700-luku  

 autonomian aika: liitos Venäjään, kansalliset suurmiehet, taiteen kultakausi, venäläistämistoimet, 

eduskuntauudistus  

 itsenäinen Suomi: itsenäistymisprosessi, sisällissota, maailmansotien välinen Suomi, talvi- ja jatkosota, 

YYA-sopimus, kansainvälistyminen  
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Suomi tänään  

 tasavallan perusrakenne: eduskunta, valtioneuvosto ja presidentti, vaalit ja kunnallinen itsehallinto  

 verotus, koulutus, KELA ja ammattijärjestöt  

 jokamiehen oikeudet ja Suomen luonto  

 

TYÖTAVAT  

Opetuskeskustelulla – opettajan ja opiskelijoiden välisellä vuorovaikutuksella on keskeinen rooli.  

Tarkoituksena on vahvistaa kielen hallintaa. Lisäksi opiskelijat tekevät erilaisia tehtäviä ja esittelevät niiden 

tuloksia muulle ryhmälle.  

 

ARVIOINTI  

Koulukohtainen kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Opiskelijan tulee osallistua tuntityöskentelyyn ja 

tehdä kurssin tehtävät.  

 

Kurssia ei pääsääntöisesti voi suorittaa enää aineen opintojen alkuvaiheen jälkeen.  

 

  

 

7.2.13. YHTEISKUNTAOPPI  

 

  

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea ja ohjata aikuisopiskelijaa yhteiskunnan aktiivisena  

ja vastuullisena toimijana. Yhteiskuntaopin opetus antaa perustiedot ja –taidot yhteiskunnan rakenteesta ja 

toiminnasta sekä kansalaiseen vaikutusmahdollisuuksista. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, 

valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman 

näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä.  

 

 Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa aktiivisena, suvaitsevaisena ja demokraattisena kansalaisena 

sekä antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta vaikuttamisesta. 

Opetus perustuu myönteisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin kuten sosiaaliseen vastuuntuntoon, 

ihmisoikeuksiin, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.  

 

  

Perusopetus  

 

 Opetuksen tavoitteet  

 

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta  

 oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa ja talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti ja 

toimimaan aktiivisena vaikuttajana  

 oppii tuntemaan julkisia palveluja  

 saa valmiuksia työnteon kunnioittamiseen  

 oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä  

 oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään  
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 kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  

 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana ja yhteiskunnan toimijana  

 

 

 Arviointi  

 

 Arvioinnin kriteerit arvosanalle 8  

 

 YHTEISKUNNALLISEN TIEDON HANKKIMINEN JA KÄYTTÄMINEN  

 

Opiskelija kykenee tulkitsemaan median välittämiä tietoja, tilastoja ja graafisia esityksiä. Hän pystyy 

perustelemaan käsityksiään yhteiskunnallisista asioista. Opiskelija osaa vertailla yhteiskunnallisen 

päätöksenteon ja taloudellisten ratkaisujen eri vaihtoehtoja ja niiden seurauksia.  

 

 YHTEISKUNNALLISEN TIEDON YMMÄRTÄMINEN  

 

 Opiskelija ymmärtää, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja taloudellisissa ratkaisuissa on olemassa 

useita eri vaihtoehtoja. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen toiminnan eettisiä kysymyksiä.  

 

   

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

1. Yhteiskuntatiedon perusteet (yh1)  

 

 TAVOITTEET  

Yhteiskuntatiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• saa käsityksen yhteiskunnallisen tiedon luonteesta  

• oppii hankkimaan ja soveltamaan yhteiskuntaa käsittelevää informaatiota kriittisesti ja toimimaan 

aktiivisena vaikuttajana  

• oppii tuntemaan julkisia palveluja  

• oppii ymmärtämään yhteiskunnallisten päätösten vaikutuksia kansalaisten elämään 

 kiinnostuu yhteiskunnallisesta osallistumisesta ja vaikuttamisesta  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Yksilö yhteisön jäsenenä ja hyvinvointi  

 perhe, erityyppiset yhteisöt sekä vähemmistö- ja osakulttuurit  

 yksilön mahdollisuudet toimia kotikunnan jäsenenä, oman valtion kansalaisena, Pohjoismaissa ja 

Euroopan unionissa  

 hyvinvointiyhteiskunnan eri ulottuvuudet  

 tasa-arvo ja kestävä kehitys sekä muut keinot hyvinvoinnin edistämiseksi  

 

Vaikuttaminen ja päätöksenteko  

 kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa  
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 demokratia, vaalit ja äänestäminen  

 politiikan ja hallinnon toimijat kunnallisella, valtakunnallisella ja Euroopan unionin tasolla  

 media ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen  

 

TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 mahdolliset yksilö- ja parityöt esim. tiedonhaku, sanomalehtiseuranta  

 perehtyminen joihinkin keskeisiin yhteiskunnallisen tiedonlähteisiin, esimerkiksi sanomalehdet ja 

internet, erityyppisten tehtävien avulla  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvostellaan mahdollisen välikokeen, opiskelija tuntityöskentelyyn osallistumisen, itsenäisesti 

tehtyjen tehtävien ja loppukokeen perusteella.  

 

   

 

2. Taloustiedon perusteet (yh2)  

 

 TAVOITTEET  

Taloustiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 oppii hankkimaan ja soveltamaan talouselämää käsittelevää informaatiota kriittisesti - saa valmiuksia 

työnteon kunnioittamiseen  

 oppii yrittäjyyden perusteet ja ymmärtää yrittäjyyden merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnin tekijänä  

 oppii tarkastelemaan ja kehittämään osaamistaan vastuullisena kuluttajana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Taloudenpito: yksityisen taloudenpidon periaatteet, työnteko ja yrittäjyys  

 

Kansantalous: yksilö ja kotitaloudet kuluttajina ja talouden toimijoina, ulkomaankaupan ja  

globaalitalouden merkitys  

 

Talouspolitiikka: talouden suhdannevaihtelut, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset  

yksityistalouksiin, työttömyys ja inflaatio sekä niiden vaikutukset yksityistalouksiin  

 

Julkinen talous: valtion ja kuntien rooli sekä verotus  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 mahdolliset yksilö- ja parityöt esim. tiedonhakutehtävä internetin välityksellä tai sanomalehtiseuranta, 

tilastotehtävät  

 tutustuminen talouselämän tapahtumien uutisointiin tutkimalla artikkeleita  

 itsenäinen tutustuminen annettuun aineistoon  
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ARVIOINTI  

Kurssi arvostellaan mahdollisen välikokeen, opiskelija tuntityöskentelyyn osallistumisen, mahdollisten 

itsenäisesti tehtyjen tehtävien ja loppukokeen perusteella.  

Kurssi arvostellaan opiskelija verkkotyöskentelyyn osallistumisen, itsenäisesti tehtyjen tehtävien ja  

loppukokeen perusteella.  

 

 

KOULUKOHTAINEN KURSSI  

  

 

3. Kansalaisena tietoyhteiskunnassa (yh0)  

 

TAVOITTEET  

Kansalaisena tietoyhteiskunnassa kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee suomalaisen yhteiskunnan perusarvot demokratian ja tasa-arvon.  

 saa käsityksen omaan elämäänsä vaikuttavista tietoyhteiskunnan osa-alueista (mitä kaikkea internetissä 

voi tehdä, miten se auttaa asioissa) ja osaa suhtautua kriittisesti (ei usko kaikkea sellaisenaan) 

tietoverkoissa tarjolla olevaan informaatioon  

 oppii hankkimaan tietoja tietoverkoista ja toimii halutessaan aktiivisena vaikuttajana  

 oppii käyttämään verkkoja oman elämänsä apuvälineenä mm. opiskelussa, työelämässä, vapaa-aikana ja 

asioidessaan viranomaisten kanssa  

 saa käsityksen julkisen sektorin tietoverkkojen välityksellä tarjoamista palveluista (mitä asioita voi hoitaa 

netin kautta mm. KELA)  

 

Kurssin yhtenä lähestymistapana on opiskelijan oman elämän tarpeet ja mielenkiinnon kohteet.  

Kurssilla huomioidaan opiskelijoiden lähtötaso ja opetusta painotetaan sen mukaan.  

 

 KURSSIN KESKEISET SISÄLLÖT  

Demokratia ja tasa-arvo, tietoyhteiskunta ja sen merkitys, kansalaisdemokratia verkossa, opiskelu,  

työelämä ja vapaa-aika.  

 

 TYÖTAVAT  

Kurssi voidaan toteuttaa lähiopetuksena, verkkokurssina tai näiden yhdistelmänä. Työtapoina ovat  

erilaiset tehtävät, kirjoitelmat ja keskustelut esim. verkko-oppimisympäristössä.  

 

 ARVIOINTIPERUSTEET  

Kurssi arvioidaan opiskelijan verkkotyöskentelyyn osallistumisen ja loppukokeen perusteella. Loppukoe voi 

pohjautua myös verkkotyöskentelyyn.  

 

Opiskelijan aktiivisuus (kuinka paljon on mukana) kurssilla näkyy perusteellisesti tehtyjen ja pohdittujen 

tehtävävastausten, verkkokeskusteluihin osallistumisen ja aikataulujen noudattamisen muodossa (tehtävät 

pitää palauttaa ajoissa).  

 

Kurssista saa suoritusmerkinnän S.  
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7.2.18. TERVEYSTIETO  

  

 

VALINNAISET KURSSIT  

 

  

1. Terveyden ABC (te1)  

  

SISÄLTÖ  

Kurssin tavoitteena on on mm. pohtia elämäntapojen merkitystä omaan terveyteen, käydä läpi terveyteen 

liittyviä perusasioita ja kannustaa ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnista. Kurssilla puhutaan mm. 

unesta. liikunnasta, ravitsemuksesta, päihteistä ja seksuaaliterveydestä.  

 

 ARVIOINTI  

Osallistuminen tuntityöskentelyyn sekä sovittu suoritustapa (kurssikansion laatiminen (ohjeistus kurssilla) 

tai kurssikoe).  

 

2.  Hygieniapassikurssi (te2) 

TAVOITTEET 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii elintarvikehygienian perusteet, joita tarvitaan 

hygieniaosaamistestin eli hygieniapassin suorittamiseen. Kurssin käytyään opiskelija voi halutessaan 

osallistua maksulliseen testiin, jonka läpäisystä hän saa hygieniapassin. Kurssilla tiedotetaan testien 

ajankohdista ja hinnoista tarkemmin. 

 KESKEINEN SISÄLTÖ 

 mikrobiologia 

  ruokamyrkytykset 

  hygieeniset työtavat 

  henkilökohtainen hygienia 

  puhtaanapito 

  omavalvonta 

  lainsäädäntö 

TYÖTAVAT 

Työtapoina käytetään luennointia, opetuskeskustelua sekä harjoituksia yksilö-, pari- tai ryhmätöinä. 

Olennainen osa kurssityöskentelyä on hygieniapassitestikysymyksiin vastaamisen harjoittelu.  

ARVIOINTI 

Kurssi on lähikurssi, josta saa suoritusmerkinnän (S), kun läsnäolokertoja on kurssin alussa sovittu määrä ja 

kaikki kurssin alussa kurssin osasuorituksiksi määritellyt tehtävät on suoritettu hyväksytysti. 

 

3. Ensiapu (te3) 
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KURSSIN TAVOITTEET: 

Ensiapu on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua. Ensiavun antaja on 

yleensä maallikko.  Ensiaputaito on kansalaistaito ja osa perusturvallisuutta. Lain mukaan jokaisella 

ihmisellä on velvollisuus auttaa ja jokaisella on oikeus saada apua. 

te3-kurssi antaa perustiedot ja –taidot auttaa hätätilanteessa ja  tavallisimmissa onnettomuuksissa, 

tapaturmissa ja sairauskohtauksissa.  

 

SISÄLTÖ 

Kurssi vastaa sisällöltään SPR:n suosituksia (Ensiavun peruskurssi EA1). Esimerkiksi seuraavia asioita 

käsitellään kurssilla: 

 Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa 

 Hätäensiavun perusteet 

 Tajuttomalle annettava ensiapu 

  Peruselvytys mm. painelu-puhalluselvytys 

 Vierasesine hengitysteissä 

 Verenkierron häiriötila (sokki) 

  Erilaiset haavat 

  Tavallisimmat sairauskohtaukset mm. aivoverenkierron häiriön oireet, pyörtyminen, 

rintakipu, epilepsia, diabetes, kouristukset, hengitysvaikeudet (astma, allergia) 

  Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat 

 Nivelvammat ja murtumat 

 Myrkytykset 

 

TOTEUTUS 

Kurssiin sisältyy oppitunteja ja niiden puitteissa tehtäviä harjoituksia. Kurssilla käytettävä oppimateriaali 

ilmoitetaan kurssin alussa.  

Kurssin suorittaminen edellyttää tunneille osallistumista. Kurssia ei voi suorittaa tenttimällä, eikä tunneilta 

voi olla poissa kuin erityisen painavasta syystä. 

 

ARVIOINTI 

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu). Suoritusmerkinnän saa osallistumalla aktiivisesti 

opetukseen. 

Lisäksi opiskelija voi suorittaa erillisen kokeen ja saada sen perusteella  ensiaputaidoistaan EA1-

kurssitodistuksen, joka on voimassa kaikissa Euroopan maissa kolmen vuoden ajan.  

Erillisen todistuksen saamiseen liittyvät lisävaatimukset (koejärjestelyt, mahdolliset maksut tms.) 

ilmoitetaan kurssin alussa.  

 

 

 

7.2.19. Muut oppiaineet  

 

  

7.2.19.1. TIETOTEKNIIKKA  

 

 



112 
 

Yleistavoitteet  

 

Tieto- ja viestintätekniikan perusteiden ymmärtämistä voidaan kutsua nykyisen informaatioyhteiskunnan 
uuslukutaidoksi, jota tarvitaan nykyisin jatko-opinnoissa, työelämän eri alueilla sekä arkielämässä (mm. 
pankkipalvelut). Aikuislukion tvt-opetuksen tärkeimpänä tavoitteena on vastata osaltaan valtakunnallisen 
opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista ”teknologia ja yhteiskunta” sekä ”viestintä ja mediaosaaminen”. 
Tvt-opinnoissa opiskelijat saavat perustiedot ja -taidot, joita vahvistetaan ja hyödynnetään muiden 
oppiaineiden opiskelussa.  
 
Opiskelijat pyritään harjaannuttamaan käyttämään itsenäisesti tietokonetta sekä ymmärtämään 
yleisimpien työvälineohjelmien merkitystä. Niiden peruskäyttöä harjoitellaan käytännössä. Opetus pyrkii 
antamaan perusvalmiudet käyttää tietotekniikkaa työelämän tehtävissä, opiskelussa ja yksityisenä 
kansalaisena. Edelleen opetus perehdyttää käyttämään työvälineohjelmia omassa opiskelussa. 
 
Opetusjärjestelyjä 
 
Kaikilla tvt-kursseilla opitaan käytännön työskentelyn avulla. Työympäristönä atk-luokassa on ajan mukaiset 

ohjelmistot ja laitteet. 

 

1. Tieto- ja viestintätekniikan alkeiskurssi (tvt0) 
 
TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vain vähän tai ei lainkaan kokemusta tietotekniikasta. Kurssi 
sopii myös niille, joille tietotekniikan sanasto suomen kielellä on vierasta. Tavoitteena on, että opiskelija 
tutustuu laitteisiin (hiiren käyttö, laitteiden käynnistäminen, sulkeminen, tulostaminen) ja osaa käyttää 
Internet-selainta tavallisimpiin asioihin (www-osoitteen syöttäminen ja tiedonhaku). Samalla opitaan 
tietotekniikan perussanastoa.  
 
TYÖTAVAT 
Oppitunnit koostuvat opetuskeskustelusta ja käytännön harjoittelusta tietokonetta käyttäen. 
 
ARVIOINTI 
Kurssi arvioidaan S-merkinnällä kurssin alussa sovitulla tavalla.  
 
 

2. Tieto- ja viestintätekniikan peruskurssi (tvt1) 
 
TAVOITTEET  
Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää tietotekniikan yhteiskunnallisen merkityksen (yhteiskunnan 
palvelut, tiedonhaku) sekä tuntee yleisimmät laitteistot ja ohjelmistot (mm. Windows, Internet-selain, 
tulostaminen, tallentaminen). Kurssilla tutustutaan myös koulussa käytössä olevaan oppimisympäristöön. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Käyttöliittymän hallinta: työpöydän merkitys, ohjelmien avaaminen ja sulkeminen, usean ohjelman käyttö 
samaan aikaan, ikkunoiden hallinta.  
 
Tärkeimmät apuohjelmat (esim. laskin) ja leikepöydän käyttäminen (copy-paste).  
 



113 
 

Oman tietokoneen ja verkkoympäristön ymmärtäminen: mm. ohjelmien ja kansioiden hallinta, vapaan 
levytilan määrä, roskakori, uloskirjautuminen, uudelleen käynnistäminen.  
 
Tiedostojen hallinnointi: mm. avaaminen, sulkeminen, tallennus, nimen muuttaminen.  
 
Tallennusvälineet: tallentaminen koneelle, muistitikulle jne.  
 
Tietokoneen ja verkkoympäristön tietoturvan ymmärtäminen. Salasanat, virustorjunta ja haittaohjelmat, 
palomuurin merkitys, varmuuskopiointi.  
 
TYÖTAVAT 
Oppitunnit koostuvat opetuskeskustelusta ja käytännön harjoittelusta tietokonetta käyttäen. 
 
ARVIOINTI 
Kurssi arvioidaan S-merkinnällä kurssin alussa sovitulla tavalla.  
 
 
3. Internet ja viestintä (tvt2) 
 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on, että opiskelija vahvistaa sähköisen viestinnän perustaitojaan. 
 
KESKEISET SISÄLLÖT 
Hakukoneiden käyttäminen: mm. hakusanojen käyttö, hakutulosten arvioiminen.  
 
Virallisten ja epävirallisten viestien kirjoittaminen ja viestien rakenne: alkutervehdys, leipäteksti, 
lopputervehdys ja allekirjoitus. 
 
Sähköpostin käyttö: viestin rakenne (otsikko, osoitteet, viestikenttä, allekirjoitus), sähköpostin käsittely 
(lähetys, vastaanotto jne.) ja liitetiedostojen lähettäminen sekä tallennus. Pilvipalveluihin tutustuminen 
mahdollisuuksien mukaan. 
 
Tietoturva-asioita sähköpostiin liittyen (huijausviestit, liitetiedostoihin liittyvät riskit). 
 
Netiketti ja tekijänoikeudet.  
 
Julkishallinnon palveluiden käyttäminen. Tutustutaan esim. Kelan sivustoihin, pankkipalveluihin jne. 
opiskelijoiden toiveiden mukaisesti.  
 
TYÖTAVAT 
Oppitunnit koostuvat opetuskeskustelusta ja käytännön harjoittelusta tietokonetta käyttäen. 
 
ARVIOINTI 
Kurssi arvioidaan S-merkinnällä kurssin alussa sovitulla tavalla.  
 
 
4. Tekstinkäsittely (tvt3) 
 
TAVOITTEET 
Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa omien tekstiensä tuottamiseen ja 
muokkaamiseen. Hän hallitsee perusasiat asiakirjan asemoinnista (rivin- ja sivunvaihdot, sivun reunukset 
jne.).  
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KESKEISET SISÄLLÖT 
 
Tekstin kirjoittaminen: Rivin ja sivun vaihtaminen, kappalejaon tekeminen. Tekstin koon ja kirjasinlajin 
muuttaminen. Kursivointi, lihavointi, värin muuttaminen, alleviivaus. Erikoismerkkien käyttö. Tekstin 
siirtäminen ja kopiointi (copy, cut, paste), kopioidun tekstin liittäminen ilman muotoiluja (unicode-teksti). 
Päiväyksen ja sivunumeroinnin lisääminen.  
 
Sivun ja kappaleen asetukset: Sivun reunukset, paperin suunnan muuttaminen. Tekstin tasaus ja välistys. 
 
Perusteet oikolukuohjelman käytöstä, kuten kielen valinta ja tarkistaminen.  
 
Tallentaminen ja tulostus: Tiedoston tallentaminen eri tiedostomuodoissa (kuten doc, docx, rft, pdf) ja 
tiedoston nimen muuttaminen. Vahvistetaan tulostamiseen liittyviä taitoja (esikatselu, asetukset). 
 
Objektien lisääminen tekstiin: Kuvan liittäminen, rivityksen muuttaminen ja kuvan siirtäminen toiseen 
kohtaan. Kurssilla voidaan opiskelijoiden tarpeen mukaan opiskella myös esim. taulukoiden lisäämistä 
tekstiin. 
 
TYÖTAVAT 
Oppitunnit koostuvat opetuskeskustelusta ja käytännön harjoittelusta tietokonetta käyttäen. 
 
ARVIOINTI 
Kurssi arvioidaan S-merkinnällä kurssin alussa sovitulla tavalla. 
 

 

 

  

 

7.2.19.2. OPINTO-OHJAUS  

 

 

Perusopetus  

  

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 

1. Oivallusta oppimiseen (op0)  

 

 Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, jotka haluavat parantaa opiskelutaitojaan.  

 

Kurssin tavoitteet:  

Opiskelija oppii erilaisia opiskelutekniikoita ja osaa käyttää niitä.  

 

 Kurssin sisältö:  

Oppikirjan monipuolinen käyttö, tehtävien ja kotitehtävien tekeminen sekä kokeisiin lukeminen 

suunnitelmallisesti, sanallisten tehtävien ratkaiseminen sekä erilaisten muistiinpanotekniikoiden opettelu.  
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Kurssin arviointi:  

Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä, jos opiskelija on läsnäolollaan ja tehtävien tekemisellä osoittanut 

hallitsevansa tehtävien tekemisen ja osaa käyttää erilaisia opiskelutekniikoita.  

 

  

 

2. Opinto-ohjaus (op1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on  

• että opiskelija saa perusopetus-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-opintoihin  

hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot  

• että opiskelija kartoittaa tulevaisuuden suunnitelmiaan jatko-opintojen, urasuunnittelun ja muiden 

tavoitteidensa selkeyttämiseksi  

• ohjata opiskelijaa tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua 

näihin ongelmiin  

• tukea opiskelijaa kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan sekä löytämään yksilölliset tapansa ja 

vahvuutensa opiskelijana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• aikuisopiskelu, opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen  

• henkilökohtainen opintosuunnitelma  

• itsetuntemus, elämän suunnittelun ja -hallinnan taitojen kehittäminen  

• omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen  

• ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen  

• jatko-opintoihin hakeutuminen  

• yhteiskunnan tarjoamat ohjaus-, neuvonta ja tietopalvelut  

 

  

 

3. Tutorkurssi (op2)  

 

Tutorkurssi on opinto-ohjauksen soveltava kurssi. Tutoreille järjestetään lukuvuosittain koulutusta ja 

yhteisiä palavereja tutortoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa (erityisopettaja/opinto-ohjaaja).  

 

Tutor opiskelija toimii lähellä toista opiskelijaa. Hän käyttää omaa kokemustaan ja tutorkoulutuksesta 

saamiaan valmiuksia toisten auttamisessa. Vertaisohjaajan roolissa tutor opastaa, perehdyttää ja kannustaa 

koulumme muita opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä. Tutoropiskelija hoitaa koulun 

luottamustehtävää ja pyrkii osaltaan luomaan hyvää, viihtyisää ja turvallista ilmapiiriä kouluyhteisössä.  

 

Tutoriksi haluava opiskelija tekee vastuuohjaajalle vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kuvataan tutoriksi 

hakeutumisen syitä, ajatuksia tutortoiminnasta ja kokemusta vastaavanlaisista tehtävistä. Hakemuksessa 

opiskelija voi mainita myös harrastuksistaan ja työkokemuksestaan. Tutoriksi haetaan kerran lukuvuodessa. 
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Valinnassa painotetaan soveltuvuutta auttamistyöhön ja innostunutta otetta 

opiskeluun/koulutusmyönteisyyttä.  

  

Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on opiskelijan kehittyminen vertaisohjaajana. Tutorina toimiminen vahvistaa  

yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja antaen valmiuksia työelämän vaateisiin. Onnistunut  

tutortoiminta aktivoi opiskelijaa kantamaan vastuuta yhteisistä asioista ja nostamaan opiskelijoiden ajassa 

olevia tarpeita esiin sekä tarvittaessa rohkaisee tutoria pohtimaan epäkohtia yhdessä tutorohjaajien 

kanssa.  

 

Keskeiset sisällöt  

Kurssi suoritetaan osallistumalla aktiivisesti tutortoimintaan. Lukuvuosittain tutoropiskelija osallistuu 

koulun tiedotustilaisuuksiin, tapahtumiin ja on mukana uusien opiskelijaryhmien perehdyttämisessä. 

Kurssiin sisältyy tapaamisia tutorohjaajien kanssa ja perehdyttämisjakso, joka toteutetaan lukuvuoden 

alussa. Perehdyttämisjakson aikana käsitellään mm. seuraavia teemoja:  

• tutoriuden merkitys tutorille itselleen, muille opiskelijoille ja kouluyhteisölle  

• koulun opiskelua tukevat materiaalit ja tyk-tuen mahdollisuudet  

• opiskeluun liittyvät käytännöt, koulun tavat ja päivittäiset rutiinit  

• opinto-oppaan ja kurssitarjottimien käyttö opintosuunnitelmaa laadittaessa  

• opintosuunnitelman merkityksestä keskusteleminen  

• muut opiskelua tukevat asiat mm. verkko-oppimisympäristö ja koulun verkkosivut sekä koulukirjasto  

• koulun sisäiseen tiedottamiseen perehtyminen mm. jaksotiedotteet, verkkosivut, ilmoitustaulut, info-TV  

 

Arviointi  

Kurssi on koulukohtainen ja arvioidaan suoritusmerkinnällä S. Lisäksi tutor saa halutessaan erillisen 

kurssitodistuksen.  

 

  

 

4. Läksytuki (op3)  

 

Läksytuki on ohjattua koulutehtävien tekemistä pienryhmässä erityisopettajan kanssa.  

 

Opiskelijat voivat tulla luokkaan kaksi kertaa viikossa lukuvuoden ajan tekemään ohjatusti koti- tai  

muita koulutehtäviä.  

 

 Tavoitteet  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa onnistumisen kokemuksia ja kehittyy oppijana. Tällöin opiskelijan 

motivaatio opiskelua kohtaan paranee. Tavoitteena on myös että opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja oppivat 

yhdessä tekemisen taitoja sekä oppivat uusia tietoja ja taitoja toisiltaan.  

 

 Keskeiset sisällöt  

Kotitehtävien säännöllisen tekemisen merkitys oppimiselle. Erilaisten opiskelutekniikoiden käyttö ja 

kokeisiin valmistautumisen opettelu.  
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 Arviointi  

Opiskelijan läsnäoloja seurataan. Hän saa suoritusmerkinnän S, jos hän on ollut läsnä Läksytuessa 28 

oppituntia.  

 

  

 

5. Opiskeluun orientoituminen, tyk0  

 

 Kurssi johdattaa opiskelijan pohtimaan tulevia opintojaan sekä niihin liittyviä käytäntöjä.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 laatii omaan elämäntilanteeseensa sopivan opiskelusuunnitelman  

 pohtii opiskelunsa tavoitteita sekä keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi  

 saa taitoja etsiä opiskeluaan tukevaa materiaalia ja apua  

 oppii tuntemaan opiskeluun liittyvät käytännöt  

 

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 koulun opinto-oppaaseen ja kurssitarjottimeen tutustuminen ja niiden käyttö laadittaessa  

omaa opiskelusuunnitelmaa  

 opiskelusuunnitelmasta ja tavoitteista keskusteleminen opinto-ohjaajan/rehtorin/opintosihteerin kanssa  

 opiskelua tukeviin asioihin tutustuminen mm. koulukirjasto, verkkoympäristö ja koulun verkkosivut 

opiskelun tukena  

 koulun sisäiseen tiedottamiseen perehtyminen mm. jaksotiedotteet, verkkosivut, ilmoitustaulut  

 

TYÖTAVAT  

 kurssin työtapana on itsenäinen opiskelu sekä ohjaustuokiot opinto-ohjaajan/rehtorin/ opintosihteerin 

sekä mahdollisesti koulukirjastonhoitajan kanssa  

 

ARVIOINTI  

Kurssi on koulukohtainen kurssi ja arvioidaan suoritusmerkinnällä S.  
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LUKIOKOULUTUS  

 

  

 

7.2.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS  

 

  

7.2.1.1. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ  

 

  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta ohjaa näkemys äidinkielestä käsitejärjestelmänä, jolla ihminen 

jäsentää maailmaa ja rakentaa sosiaalista todellisuutta. Äidinkielen myötä ihminen omaksuu yhteisönsä 

kulttuurin ja rakentaa omaa identiteettiään. Tämä mahdollistaa sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä 

kulttuurin jatkuvuuden ja sen kehittämisen.  

 

Oppiaineena äidinkieli ja kirjallisuus on sekä perusopetuksen että lukiokoulutuksen keskeinen taito-, tieto-, 

kulttuuri- ja taideaine, joka tarjoaa aineksia kielelliseen ja kulttuuriseen yleissivistykseen. Se saa sisältöjä 

kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Kielen, kirjallisuuden ja viestinnän 

tietoja sekä lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja opitaan erilaisissa viestintä- ja 

vuorovaikutustilanteissa.  

 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus opastaa aikuisopiskelijaa arvostamaan omaa kulttuuriaan ja kieltään. 

Oppiaine ohjaa monikulttuurisuuden ja monikielisyyden ymmärtämiseen sekä kielelliseen ja kulttuuriseen 

suvaitsevaisuuteen.  

 

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on kaunokirjallisuuden  

ymmärtäminen sekä tekstien eritteleminen ja tulkitseminen eri näkökulmista. Kaunokirjallisuus tarjoaa 

aineksia henkiseen kasvuun, kulttuuri-identiteetin muodostumiseen ja omien ilmaisuvarojen 

monipuolistamiseen.  

 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetus tähtää sellaisiin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, jotka luovat 

riittävät edellytykset jatko-opinnoille, osallisuudelle työelämässä ja aktiiviselle kansalaisuudelle. Sosiaalinen 

vuorovaikutus ja oppiminen perustuvat monipuoliseen viestintäosaamiseen ja vankkaan luku- ja 

kirjoitustaitoon sekä taitoon käyttää kieltä tilanteen vaatimalla tavalla. Oppiaine äidinkieli ja kirjallisuus 

ohjaa aikuisopiskelijaa aktiiviseen tiedon hankkimiseen sekä tiedon kriittiseen käsittelyyn ja tulkintaan.  

 

 Opetuksessa pyritään oppiaineen sisäiseen integraatioon, sillä eri tieto- ja taitoalueet ovat toiminnallisessa 

yhteydessä toisiinsa. Niitä yhdistävänä tekijänä on kieli ja näkemys ihmisestä tavoitteellisesti toimivana, 

itseään ilmaisevana sekä merkityksiä tulkitsevana ja tuottavana viestijänä.  

  

Lukiokoulutus  

 

Opetuksen tavoitteet  

 



119 
 

 Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• syventää tietojaan kielestä, kirjallisuudesta ja viestinnästä ja osaa hyödyntää niihin liittyviä käsitteitä  

• syventää ja monipuolistaa viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan niin, että hän pystyy tavoitteelliseen ja 

tarkoituksenmukaiseen vuorovaikutukseen  

• oppii käyttämään kieltä entistä tarkoituksenmukaisemmin sekä puheessa että kirjoituksessa  

• oppii analysoimaan tekstin ja kontekstin suhdetta  

• syventää tekstitaitojaan siten, että hän osaa eritellä, tulkita, arvioida, hyödyntää ja tuottaa erilaisia 

tekstejä entistä tietoisempana niiden tavoitteista ja konteksteista  

• oppii arvioimaan tekstin ilmaisua, esimerkiksi retorisia keinoja ja argumentaatiota, sekä soveltamaan 

tietojaan tekstien vastaanottamiseen ja tuottamiseen  

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

mielikuvitustaan ja eläytymiskykyään ja rakentaa maailmankuvaansa  

• hallitsee kirjoitetun kielen normit ja ymmärtää yhteisen kirjakielen tarpeellisuuden  

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

tarkoitusperiä; osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa oppiaineen opiskelussa  

• nauttii kulttuurista ja arvostaa sen monipuolisuutta.  

 

Arviointi  

 

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssien arvioinnin tulee kohdistua monipuolisesti oppiaineen eri alueisiin. 

Kurssiarvosanaan vaikuttavat kirjalliset ja mahdolliset suulliset tuotokset sekä aktiivisuus. Henkilökohtainen 

tavoitteenasettelu ja palaute sekä toisilta opiskelijoilta että opettajalta ovat opiskelijan puheviestinnän ja 

kirjoittamisen taitojen kehittymisessä tärkeää. Opetuksessa tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja, 

joiden avulla hän voi rakentaa myönteistä ja samalla realistista käsitystä itsestään puhujana, lukijana ja 

kirjoittajana.  

 

   

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 Kursseilla toteutetaan aineen sisäistä integraatiota: lukeminen, kirjoittaminen, puheviestintä, kieli,  

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

opiskelu on jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kaikilla kursseilla syvennetään kirjoitetun kielen 

hallintaa ja kehitetään lukemisen, kirjoittamisen ja puheviestinnän taitoja sekä luetaan runsaasti 

kaunokirjallisia ja muita tekstejä kunkin kurssin näkökulmasta.  

 

 Itsenäiset suoritukset:  

 

Kurssien itsenäisestä suorittamisesta pitää sopia kurssin pitäjän kanssa. Itsenäisesti suoritettaessa  

kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat, työtavat ovat erilaiset.  

 

 E-kursseilla kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat, työtavat ovat erilaiset.  
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1. Tekstien rakenteita ja merkityksiä (ÄI1)  

 

Opiskelija harjaantuu erittelemään asiatekstien kieltä, rakenteita ja merkityksiä sekä oppii näkemään 

tekstin yhteyden kontekstiin ja muihin teksteihin. Opiskelija syventää tekstilajituntemustaan ja kehittyy 

erilaisten tekstien tuottajana.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 osaa arvioida tekstien sisältöä, näkökulmia, tyyliä ja muotoa sekä oppii erittelemään tekstiä  

temporaalisista, kausaalisista, kontrastiivisista ja muista merkityssuhteista koostuvana kokonaisuutena, 

oppii tekstien erittelyssä tarvittavaa käsitteistöä ja pystyy soveltamaan sitä myös tuottaessaan itse tekstiä  

• tottuu työstämään tekstiään oman ja toisten arvion pohjalta  

• oppii suunnittelemaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä sekä kykenee välittämään 

sanomansa kuuntelijoille tai lukijoille tavoitteittensa mukaisesti  

• oppii tiedonhankintastrategioita, käyttää painettuja ja sähköisiä tietolähteitä sekä löytää käyttökelpoista 

ja luotettavaa tietoa kirjoitelmansa tai puhe-esityksensä pohjaksi.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• tekstuaaliset keinot, esimerkiksi lausetyypit ja -rakenteet, sanavalinnat, kielen kuvallisuus; jaksotus, 

viittaussuhteet, kytkökset; fokusointi, aiheen rajaus ja näkökulman valinta  

• informatiivisen puheenvuoron rakentaminen, kohdentaminen, havainnollinen esittäminen ja arviointi  

• kirjoittaminen prosessina: tarkoituksenmukaisen aineksen haku, kriittinen valikointi ja siihen viittaaminen 

ja sen hyödyntäminen omassa tekstissä sekä tekstin ja sen kieliasun hiominen erityisesti rakenteen ja 

tekstin eheyden kannalta  

 

TYÖTAVAT  

• luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätöitä  

 

ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Arvosana on eri osasuoritusten ja muiden tuotosten keskiarvo, jota tuntiaktiivisuus ja 

muu jatkuva näyttö voi nostaa.  

 

SUORITUSJÄRJESTYS  

Kurssi suositellaan suoritettavaksi ennen muita äidinkielen ja kirjallisuuden kursseja.  

 

   

 

2. Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa (ÄI2)  

 

 Opiskelijoiden käsitys kaunokirjallisuudesta, kielen taiteellisesta tehtävästä ja sen kulttuurisesta  

merkityksestä syvenee.  

 

 TAVOITTEET  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 

• oppii ymmärtämään kielen kuvallisuutta ja monitulkintaisuutta  

• syventää tietojaan kirjallisuuden lajeista ja niiden ominaispiirteistä  

• kehittyy fiktiivisten tekstien analysoijana erilaisia lukija- ja tulkintalähtökohtia sekä tarpeellisia  

kirjallisuustieteellisiä käsitteitä käyttäen ja tulkitsee tekstejä sekä suullisesti että kirjallisesti  

• oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti  

• harjaantuu käyttämään kurssilla havainnoituja kielen keinoja tarkoituksenmukaisesti omassa  

ilmaisussaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kirjallisuuden erittelyä ja tulkintaa tulkinnan kannalta perusteltua käsitteistöä ja lähestymistapaa 

hyödyntäen  

• proosa kirjallisuudenlajina: kerrontateknisiä keinoja, esimerkiksi kertoja, näkökulma, aihe, henkilö, aika, 

miljöö, teema, motiivi  

• lyriikka kirjallisuudenlajina: käsitteinä esimerkiksi runon puhuja, säe, säkeistö, rytmi, mitallisuus, toisto, 

kielen kuvallisuus  

• draama kirjallisuudenlajina  

• novellien, runojen ja draaman erittelyä  

• kirjallisuuden keinojen käyttöä omissa teksteissä  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätöitä  

 

 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Arvosana on osasuoritusten ja muiden tuotosten keskiarvo, jota tuntiaktiivisuus ja muu 

jatkuva näyttö voi nostaa.  

 

  

 

3. Tekstit ja vaikuttaminen (ÄI3)  

 

 Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden kieltä erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta. Hän 

perehtyy argumentointiin ja syventää siihen liittyviä tietoja. Hän oppii analysoimaan ja tuottamaan erilaisia 

argumentatiivisia tekstejä.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää medialukutaitoaan, jolloin hän pystyy analysoimaan ja tulkitsemaan erilaisia mediatekstejä, 

niiden taustoja ja tavoitteita sekä kriittisesti arvioimaan median välittämää informaatiota ja vaikutusta 

yksilöihin ja yhteiskuntaan  

• osaa niin kirjoittajana kuin puhujanakin perustella monipuolisesti näkemyksiään sekä arvioida  

vaikuttamispyrkimyksiä ja tekstin luotettavuutta  

• osaa tarkastella kirjallisuuden yhteiskunnallista vaikutusta  

• oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä ja niiden välittämiä arvoja myös eettisistä lähtökohdista.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• suora ja epäsuora vaikuttaminen: esimerkiksi suostuttelu, ohjailu, manipulointi; mainonta, propaganda; 

ironia, satiiri, parodia  

• vaikuttamaan pyrkivien tekstien lajeja, graafisia ja sähköisiä tekstejä: mielipide, kolumni, pakina, 

arvostelu, pääkirjoitus, kommentti, mainos  

• argumentointitavat ja retoriset keinot  

• kantaa ottavia puheenvuoroja, keskusteluja ja väittelyitä  

• tietoisesti vaikuttamaan pyrkivää kirjallisuutta ja muita kantaa ottavia tekstejä  

• tekstien ideologisuus, lähdekritiikki ja mediakritiikki  

 viestijän vastuu; mediavalinnat ja verkkoetiikka  

 

 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Arvosana on osasuoritusten ja muiden tuotosten keskiarvo, jota tuntiaktiivisuus ja muu 

jatkuva näyttö voi nostaa.  

 

  

 

4. Teksti, tyyli ja konteksti (ÄI4)  

 

Opiskelija oppii tarkastelemaan tekstejä ja niiden tyyliä siten, että hän osaa ottaa huomioon kontekstin 

merkityksen tulkinnassa ja tekstin tuottamisessa.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tarkastelemaan niin fiktiivisiä tekstejä kuin asiatekstejäkin niiden kulttuurikontekstissa ja suhteessa 

muihin teksteihin  

• oppii erittelemään tyylin elementtejä ja niiden vaikutusta tekstin kokonaisuuteen  

• pystyy itsenäiseen kirjoitusprosessiin aiheen ja näkökulman valinnasta, aineiston koonnista ja järjestelystä 

tekstin muokkaamisen ja tyylin hionnan kautta oman pohdiskelevan tekstin laadintaan  

• kehittää omaa ilmaisutapaansa ja kirjallista tyyliään.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• eri aikakausia ja tyylejä edustavia kaunokirjallisia ja muita tekstejä erityisesti kulttuurisen kontekstin 

näkökulmasta  

• tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä oman aikansa 

että nykyajan kontekstissa  

• tyylin aineksien, kuten sananvalinnan, sävyn, kielen kuvallisuuden, rytmin ja lauserakenteen vaikutus 

tekstiin  

• oppiaineen sisältöihin liittyvästä aiheesta, itse valitusta näkökulmasta laadittu pohdiskeleva teksti  

• oman tyylin hiontaa ja huoltoa  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  
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ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Kurssin numero on kaikkien osasuoritusten ja tuotosten keskiarvo, jota tuntiaktiivisuus ja 

muu jatkuva näyttö voi nostaa.  

 

  

 

5. Kieli, kirjallisuus ja identiteetti (ÄI5)  

 

 Opiskelija muodostaa kokonaiskuvan suomen kielen, suomalaisen kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä 

yksilölle ja yhteiskunnalle.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kieli- ja 

kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan muutokseen  

• arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta ja -kielisyyttä ja ymmärtää äidinkielen merkityksen jokaiselle 

ihmiselle  

• tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja sekä osaa arvioida niiden merkitystä oman 

kulttuurinsa näkökulmasta, kulttuurisen ja yksilöllisen identiteetin rakentajana.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa: kansanrunoudesta kirjallisuuteen, kirjoitetusta kulttuurista 

nykyviestintään  

• suomen kielen muotoutuminen ja muuttuminen kansainvälisessä ympäristössä; kielenohjailun periaatteet 

opiskelijan kielenkäytön näkökulmasta  

• kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen identiteetin rakentamisessa  

• suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja teemoja  

• kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin teemoihin liittyvistä aiheista  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, ryhmätöitä  

 

 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Arvosana on osasuoritusten ja muiden tuotosten keskiarvo, jota tuntiaktiivisuus ja mu 

jatkuvanäyttö voi nostaa.  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

 

6. Tekstitaitojen syventäminen (ÄI6)  

 

 Opiskelija syventää ja monipuolistaa taitojaan analysoida ja tuottaa tekstejä.  
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 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja kriittisesti erilaisia tekstejä  

• varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään, rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.  

 

KESKEISET TAVOITTEET  

Kerrataan ja syvennetään seuraavia asioita:  

• tekstityypit ja tekstilajit  

• tekstianalyysi ja siinä tarvittavat käsitteet  

 tekstin rakentaminen: ideointi, suunnittelu, näkökulman valinta, jäsentely, muokkaaminen, tyylin hionta, 

otsikointi ja ulkoasun viimeistely  

• kielenhuoltoa  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, yksilötöitä  

 

ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Kurssin arvosanaan vaaditaan kurssin alussa pakollisiksi sovittujen tuotosten 

suorittaminen. Kurssin arvosana on näiden suoritusten keskiarvo.  

 

  

 

 7. Puheviestinnän taitojen syventäminen (ÄI7)  

 

Opiskelija syventää ja monipuolistaa puheviestintään liittyviä tietojaan ja taitojaan sekä oppii arvioimaan 

puheviestinnän merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää tietojaan vuorovaikutuksen luonteesta, ominaispiirteistä ja puhekulttuurista  

• kehittää puhumisrohkeuttaan ja ilmaisuvarmuuttaan sekä esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojaan  

• tunnistaa ja osaa analysoida sekä puhujan että sanoman luotettavuuteen vaikuttavia tekijöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• vuorovaikutustilanteiden osatekijät ja ominaispiirteet  

• kielellinen ja nonverbaalinen viestintä  

• esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat  

• esiintymisjännityksen lieventäminen  

• esiintymis- ja ryhmäviestintätaitojen harjoittelu erilaisissa vuorovaikutustilanteissa  

• puheviestinnän kulttuurisia piirteitä ja suomalaista puhekulttuuria  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätöitä  
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ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Kurssin arviointi sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa.  

 

  

 

8. Kieli, tekstit ja vuorovaikutus (ÄI8)  

 

 Opiskelijan käsitys kielestä, teksteistä ja niiden tulkinnasta syvenee, ja hänen taitonsa lukea tekstejä 

kehittyy. Hän osaa jäsentää ja arvioida viestintäympäristöään sekä omia taitojaan puhujana, kuuntelijana, 

kirjoittajana, lukijana ja median käyttäjänä niin, että hänen viestijäkuvansa tarkentuu.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää tekstikäsitystään  

• oppii tarkastelemaan monenlaisia tekstejä entistä tietoisempana tulkintaansa ohjaavista seikoista  

• ymmärtää tekstin merkityskokonaisuutena ja tarkastelee sen piirteitä tavoitteen sekä viestintätilanteen ja 

-välineen kannalta  

• oppii tarkastelemaan kielenkäyttöään, lukemistapojaan ja viestintäänsä entistä tietoisemmin  

• tottuu huoltamaan tuottamiensa tekstien kieliasua  

• syventää tietojaan ryhmäviestinnästä: hän kehittää ja oppii arvioimaan omia osallistumistapojaan ryhmän 

vuorovaikutuksen ja ilmapiirin sekä ryhmätyön tai keskustelun tuloksellisuuden kannalta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• tekstien tulkintaa ja tuottamista ohjaavia perustekijöitä kuten tavoite, vastaanottaja, tekstilaji ja 

tekstityyppi  

• viestintätilanteen ja -välineen vaikutus tekstiin  

• tekstikäsityksen syventäminen, esimerkiksi puhutut ja kirjoitetut tekstit, mediatekstit, sähköiset ja 

graafiset tekstit, asia- ja kaunokirjalliset tekstit sekä julkiset ja yksityiset tekstit  

• erilaisten tekstien kielen ja sisällön havainnointia ja harjoittelua: ymmärrettävyys, havainnollisuus ja 

eheys tekstien referointi ja kommentointi  

• omien viestintätietojen, -taitojen, -asenteiden ja -motivaation arviointi lukio-opiskelun näkökulmasta  

• vuorovaikutustaidot ryhmässä  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, pari- ja ryhmätöitä  

 

 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Numeron määräytyminen sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin alussa.  

 

  

9. Kirjoittaminen ja nykykulttuuri (ÄI9)  

 

 Opiskelija perehtyy kulttuuri- ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, median ajankohtaisaiheisiin ja  

nykykirjallisuuteen. Hänen kriittinen ja kulttuurinen lukutaitonsa syvenee, ajattelutaitonsa kehittyy ja 

kirjallinen ilmaisunsa kypsyy kohti lukion päättötason vaatimuksia.  
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TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja viestinnän 

teemoja  

 oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja näkemään 

niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua  

• löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään keskusteluun  

• osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun itsenäisyydessä 

ja ilmaisun omaäänisyydessä.  

 

KESKEINEN SISÄLTÖ  

• nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä  

• suullisia ja kirjallisia puheenvuoroja ajankohtaisista kieltä ja kulttuuria käsittelevistä aiheista  

• mediatekstien ajankohtaisaiheiden, ilmaisukeinojen ja vaikutusten tarkastelua  

• osallistumista lukija- ja kirjoittajayhteisöön  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, pari- ja ryhmätöitä  

 

 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Numeron määräytyminen sovitaan opiskelijoiden kanssa kurssin aikana.  

 

 

  

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 

10. KIELIOPIN KERTAUS (ÄI0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tuntee kieliopin perustermit, joita hän tarvitsee äidinkielen ja 

kirjallisuuden lukion kursseilla sekä muiden kielten kursseilla.  

 

 KESKEINEN SISÄLTÖ  

• sanaluokat  

• sijamuodot  

• vertailumuodot  

• verbin persoona- ja nominaalimuodot  

• lauseenjäsennys  

• lausetyypit  

• lauseenvastikkeet  

 

TYÖTAVAT  

luento, opetuskeskustelu, harjoituksia yksilö-, pari- ja ryhmätöinä  
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 ARVIOINTI  

Numeroarvosana. Numeron määräytymisestä sovitaan kurssin alussa opiskelijoiden kanssa.  

 

   

 

7.2.1.2. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI TOISENA KIELENÄ  

 

  

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

suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan. Lähtökohtana on opiskelijan toisen kielen osaamisen taso sekä 

kielellinen tausta ja ympäristö; hän omaksuu suomen kieltä myös muissa opinnoissaan ja 

opiskelutilanteiden ulkopuolella, jolloin suomen kielestä vähitellen tulee hänen toinen käyttö- ja 

sivistyskielensä oman kielen rinnalla. Suomen kielen opetuksen tehtävänä on auttaa opiskelijaa 

tiedostamaan osaamisensa ja syventämään sitä. Opetus tukee muiden aineiden opiskelua lisäämällä 

sanavarastoa ja kartuttamalla kulttuuritietoutta.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Aikuisten lukiokoulutuksen suomi toisena kielenä -oppimäärän tavoitteet ja sisällöt rakentuvat  

perusopetuksessa tai muualla hankittuun suomen kielen perusteiden hallintaan. Keskeisenä tavoitteena on, 

että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti lukion 

oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. 

Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomen kielen opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista 

identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.  

 

Aikuisilla vieraskielisillä opiskelijoilla saattaa olla huomattavasti heterogeenisempi suomen kielen taito kuin 

nuorilla. Heidän elämän- ja sivistyshistoriansa voi vaihdella paljon iästä ja kulttuuriperinteestä johtuen. 

Toiset ovat omaksuneet melko hyvän suomen kielen taidon sekä ympäristön että perusopetuksen ansiosta, 

toiset taas aloittavat lukio-opinnot käytyään vain jonkin peruskurssin tai osallistuttuaan valmistavaan 

opetukseen. Kaikki eivät myöskään opiskele kaikkia aineita suomeksi. Opettajan on alussa perehdyttävä 

opiskelijoiden kielitaustaan ja lähtötasoon sekä tarvittaessa opastettava heitä täydentämään perustietojaan 

ja taitojaan.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 Suomi toisena kielenä -opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa ja rohkenee ilmaista itseään ymmärrettävästi erilaisissa arkielämän ja opiskelun viestintätilanteissa  

• hallitsee suomen kielen perusrakenteet kielen eri tasoilla  fonologiasta syntaksiin) sekä oikeinkirjoituksen 

perusasiat ja tulee entistä tietoisemmaksi suomen kielen erityispiirteistä omaan kieleensä tai muihin kieliin 

verraten  

• kykenee hyödyntämään erilaisia tekstejä, hänen kokemuksensa tekstilajeista laajenevat ja hän oppii 

tietoyhteiskunnassa tarvittavaa kriittistä tulkinta- ja arviointitaitoa  

• parantaa taitoaan etsiä, valita, muokata ja välittää tietoa erilaisista lähteistä  

• tottuu työskennellessään käyttämään sanakirjoja ja kielenoppaita  
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• perehtyy yhdessä muiden aineiden opiskelun kanssa suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja 

kirjallisuuteen, jolloin hän tutustuu joihinkin suomalaisiin kirjailijoihin ja heidän teoksiinsa  

• havaitsee kielen vaihtelun puhujan, tilanteen ja alueen mukaan, ja hänen tietonsa puhutun ja kirjoitetun 

kielen peruseroista ja työnjaosta laajenevat  

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

pohtimaan kaksi tai monikielisyyttään  

• arvioimaan edistymistään ja haluaa kehittää kielitaitoaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa.  

 

Arviointi  

 

 Kielten taitotasoasteikon (liite 2) taso B2.2 (toimiva itsenäinen kielitaito) kuvaa pääpiirtein suomi toisena 

kielenä -opiskelijan hyvää osaamista lukion päättövaiheessa. Opiskelijan kielitaitoprofiilin tärkeimmät 

alueet ovat kuunteleminen ja luetun ymmärtäminen, joissa hyvän osaajan taito yltää B2.2-tasolle. 

Kirjoittamisen alueella B2.1-taso (itsenäisen kielitaidon perustaso) riittää hyvään osaamiseen. Toisilla 

opiskelijoilla suullinen kielitaito voi ylittää kirjallisen, mutta toisilla se voi jäädä sen alle, jos heillä ei ole 

riittävästi suomalaiskontakteja vapaa-aikana.  

 

Opiskelijaa arvioidaan suomi toisena kielenä -oppimäärän mukaan, jos se on valittu hänen oppimääräkseen 

riippumatta siitä, onko hänelle järjestetty erillistä suomi toisena kielenä opetusta vai ei tai onko lukio voinut 

tarjota vain osan suomi toisena kielenä -kursseista. Suomen kielen oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit 

luetaan hyväksi täysmääräisesti suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niiltä saatu arvosana siirtyy suomi 

toisena kielenä -kurssin arvosanaksi. Suomi toisena kielenä -kurssit korvaavat suomen kielen oppimäärän 

kurssit vain siinä määrin kuin niiden tavoitteet ja sisällöt vastaavat toisiaan. Tällöin pääsääntöisesti 

pakollisten kurssien osalta edellytetään lisänäyttöjä ja arvosana harkitaan uudelleen niiden yhteydessä.  

 

  

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Perusteet hallintaan (S21)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjoittelee lukio-opinnoissa tarvittavaa yleiskielistä esitystapaa sekä kirjallisesti että suullisesti  

• tiedostaa suomen kielen perusrakenteet ja tulee varmaksi niiden hallinnassa  

• pystyy asettamaan tavoitteita suomen kielen opiskelulleen ja rohkaistuu suomen kielen käyttäjänä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kielitaidon kartoitus  

• opiskelijan tausta ja kokemukset suomen kielestä  

• kahden kulttuurin ja kielen keskellä eläminen  

• lukion opiskelukulttuuri, suomen kielen opiskelutekniikka  

• parihaastattelut, arkielämään ja sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät pienet puheenvuorot  

• suomen kielen keskeiset äänne- ja muoto-opilliset piirteet  
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• kirjoitelman laatimisen perusteet  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

 ARVIOINTI  

Numero koostuu kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

 

  

 

 2. Kieli käyttöön (S22)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu viestimään tilanteen mukaisesti ja tulee tietoiseksi toimintamahdollisuuksistaan  

vuorovaikutustilanteissa  

• oppii erottamaan eri tyylejä ja sävyjä kirjoitetussa ja puhutussa kielessä  

• oppii erittelemään ja hallitsemaan kielen lauserakenteita sekä ymmärtämään sanaston 

muodostumiskeinoja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kielenkäyttötilanteiden vaihtelu  

• erilaisia kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä  

• eri asiointitilanteita  

• hankitun tiedon suullista ja kirjallista raportointia  

• lausetason perusrakenteet ja suomen kielelle ominaiset lausetyypit kuten kieltolauseet ja 

yksipersoonaiset ilmaukset  

• sanaston keskeisiä ominaisuuksia  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

 

   

 

3. Kielellä vaikutetaan (S23)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää erityyppisiä suullisia ja kirjallisia asiatekstejä, erityisesti mielipidetekstejä, sekä oppii  

löytämään tekstin ydinajatukset ja ottamaan kantaa niihin  

• rohkaistuu muodostamaan ja ilmaisemaan mielipiteitään perustellen  

• oppii tunnistamaan, miten häneen vaikutetaan  
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• osaa tarkastella myös kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana  

• parantaa kielen perusrakenteiden hallintaa, erityisesti sijamuotojen merkitystehtäviä ja rektioita.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• mielipidekirjoituksia ja ajankohtaisohjelmia  

• asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia  

• perustelemisen harjoittelemista sekä suullisesti että kirjallisesti  

• kaunokirjallisuus ja media vaikuttajana  

• nominaalimuotojen ja lauseenvastikkeiden tarkastelua  

• vertailumuotoja ja rektioseikkoja  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

 ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisudesta.  

 

   

 

4. Tekstitaidot kuntoon (S24)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu erittelevään luku- ja kirjoitustaitoon sekä rohkaistuu persoonalliseen kielen tuottamiseen  

• harjaantuu löytämään erilaisista teksteistä niiden pääajatukset, tulkitsemaan tekstin ydinsisältöä sekä 

totuttautuu kirjoittamaan aineiston pohjalta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• erilaisten tekstien merkityssuhteita ja tulkintaa  

• tekstin tuottamista erilaisista aineistoista  

• luovaa kirjoittamista  

• referointia  

 

TYÖTAVAT  

• opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisudesta.  

 

 

  

5. Suomalainen kulttuuri tutuksi (S25)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• tutustuu suomalaiseen kulttuuriin, erityisesti kirjallisuuteen sekä muihin taiteisiin ja mediakulttuuriin, ja 

osaa vertailla suomalaista kulttuuria tuntemiinsa muihin kulttuureihin  

• hyödyntää mediaa kulttuurin välittäjänä sekä saa taide-elämyksiä ja aineksia oman identiteettinsä 

rakentamiseen.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kirjallisuuden keskeisiä lajeja  

• esimerkkejä suomalaisesta kirjallisuudesta ja ainakin yksi kokonaisteos  

• opintokäynti tai taide-esityksen katsominen, esimerkiksi teatterikäynti  

• yhden kirjailijan ja hänen teoksensa esittely  

• oman taide-elämyksen jakamista suullisesti ja kirjallisesti  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

   

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

6. Syvempi tekstin ymmärtäminen (S26)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa hakea, yhdistellä ja tulkita tietoja ja merkityksiä erityyppisistä teksteistä ja havaintoaineistosta sekä 

vastata tekstien sisältöä koskeviin kysymyksiin  

• pystyy tiivistämään tekstin sisältöä ja ottamaan kantaa siihen  

• syventää tietojaan kirjakielen perusnormeista ja soveltaa niitä  

• syventää käsitystään suomalaisuudesta esimerkiksi suomalaisen kirjallisuuden avulla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• vaativien kielen rakenteiden kertaamista  

• sanavaraston kartuttamista eri aihealueilta  

• suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen tehtävätyyppejä: rakennetehtäviä, luetun  

ymmärtämistä, tekstin selittämistä, kirjoitelmia  

• suomalainen kaunokirjallinen teos  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

  

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  

 

  

 



132 
 

7. Puhekieli tarkasteluun (S27)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• perehtyy suomen puhekielen ominaispiirteisiin  

• oppii tunnistamaan puheesta ja kirjoituksesta puhekielisyyksiä ja pystyy vertailemaan puhe- ja  

yleiskieltä toisiinsa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• suomen puhekielen kielioppia  

• suomen puhekielen erityispiirteitä: assimilaatio, loppukahdennus, sana- ja lausepaino  

• yleispuhekieli, murre, slangi  

• puhekielen sanastoa  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

  

 

8. Erilaisten tekstien kirjoittamista (S28)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää ja monipuolistaa kirjallisen ilmaisun taitojaan  

• varmentuu kielen rakenteiden hallinnassa ja harjaantuu kirjoitusprosessiin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kirjoittamista erilaisiin tarkoituksiin opiskelijoiden tarpeiden mukaan: asia- ja asioimiskirjoittamista, 

esimerkiksi hakemus, valitus tai selvitys  

• pohjatekstin tekstilajin ja kielen havainnointia  

• ns. luovaa kirjoittamista opiskelijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan  

• materiaalin kommentointi, analyysi ja arvostelu  

• kirjoittamisen prosessiluonteisuus, prosessin eri vaiheet  

• jäsentelyn sekä tekstin ulko- ja kieliasun tarkastelua ja hiontaa  

• kieliopin kertausta ja kielenhuoltoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan  

 

TYÖTAVAT  

opetuskeskustelu, yksilö-, pari- ja ryhmätyö  

 

ARVIOINTI  

Numero koostuu kurssin kaikista tuotoksista ja tuntiaktiivisuudesta.  
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9. Kirjallisuus tiedon ja ilon lähteenä (S29)  

 

Tällä kurssilla maahanmuuttajilla ja muilla vieraskielisillä on mahdollisuus perehtyä tarkemmin  

maailmankirjallisuuden ja suomalaisen kirjallisuuden klassikoihin mielellään niin, että lukeminen auttaa 

tunnistamaan hänen lähtökohtiaan ja monikulttuurista asemaansa. Samalla harjoitellaan temaattisesti 

sopivien kirjallisuus-katkelmien ja arjen analyysia ja käyttöä aineistopohjaisissa kirjoitelmissa. Kirjailijoita, 

heidän teoksiaan ja teemojaan voidaan havainnollistaa esimerkeillä muista taiteista, kuten kuvataiteesta, 

musiikista, teatterista ja elokuvasta. Voidaan myös lukea ja dramatisoida jokin pienoisnäytelmä tai tunnettu 

näytelmäkohtaus.  

 

 

 

KOULUKOHTAINEN KURSSI  

 

  

10. Suomi toisena kielenä –starttikurssi (S20)  

 

Tavoite: Kurssin jälkeen opiskelijan tuntemus suomen kielen rakenteista ja oikeakielisyydestä on entistä 

vahvempi ja hän osaa hyödyntää oppimaansa puheessa ja teksteissä. Opiskelija kykenee osallistumaan 

lukion S2-kursseille.  

 

Sisältö: Kurssilla vahvistetaan ja syvennetään suomen kielen rakenteiden hallintaa, erityisesti rektioita. 

Kerrataan oikeakielisyyssääntöjä. Luetaan ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja harjoitellaan oman tekstin 

työstämistä. Kartutetaan sanastoa.  

 

Kurssin arviointi:  

kurssin arvioinnissa huomioidaan opiskelijan tuntiaktiivisuus, kaikki tuotokset, koe.  

 

 

  

 

7.2.2. TOINEN KOTIMAINEN KIELI  

 

  

RUOTSI  

 

 Ruotsin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja. Se antaa heille ruotsin 

kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää pohjoismaista 

yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Se auttaa opiskelijoita 

syventämään tietojaan kaksikielisestä Suomesta. Ruotsin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet 

ruotsin kielen omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät ymmärtämään, että viestintätaidon 

saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Ruotsin kieli 

oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  
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Lukio-opetus  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa eri oppimäärissä kielitaidon kuvausasteikon (liite 2) tasot 

seuraavasti:  

  

Oppimäärä Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

A-oppimäärä B2.1 B1.2 B2.1 B1.2 

B1-oppimäärä B1.2 B1.1 B1.2 B1.1 

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• osaa viestiä ruotsin kielelle ja sen kulttuurialueelle ominaisella tavalla  

• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta  

tarkoituksenmukaisin strategioin.  

 

Arviointi  

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 

mukaisesti.  

 

 Kurssien tavoitteista  

 

 Kurssien aiheita käsitellään omaan kulttuuriin sekä suomenruotsalaisen ja pohjoismaisen kulttuurialueen 

kannalta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin. Aiheiden käsittelyssä otetaan lisäksi 

huomioon aihekokonaisuudet, jotka on mainittu kunkin kurssin kuvauksessa. Kullakin kurssilla voidaan 

käsitellä myös muita aiheita aikuisopiskelijoiden elämänkokemuksen, työelämän ja harrastuneisuuden ja 

toisaalta ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

 Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuus kuunnella, lukea ja puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia 

varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen 

ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen kiinnitetään huomiota kaikilla kursseilla kummankin 

oppimäärän tavoitteiden mukaisesti. Huomiota kiinnitetään äidinkielisen ja ruotsinkielisen viestinnän 

eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali tarjoaa 

tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataan tiedostamaan oman 

toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  

 

Opiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla aikuisen oppimiseen liittyvät 

erityispiirteet huomioiden. Heitä ohjataan tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa 

viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia 

heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  
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Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Arkielämää Pohjoismaissa (RUA1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston ja perusrakenteiden hallintaa 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja kieli on 

tuttavallista ja epämuodollista.  

 

 TYÖTAVAT  

Koska kurssilla painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita, 

kurssilla käytettävät työtavat tähtäävät ennen muuta suullisen kielitaidon kohentamiseen.  

 

 ARVIOINTI  

Arviointi kohdistuu ennen muuta suullisen kielitaidon osoittamiseen ja siihen vaikuttaa opiskelijan  

osallistuminen suullisiin tehtäviin sekä muu tuntiaktiivisuus. Kirjallisessa kokeessa arvioidaan perussanaston 

ja –rakenteiden hallintaa sekä muita kielitaidon osa-alueita.  

 

   

 

2. Ihmiset ympärillämme (RUA2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti sekä vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden 

hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiireinä ovat ihmissuhteet, erilaisuus ja ihmisen hyvinvointiin liittyvät asiat. Kurssilla verrataan elämää 

ennen ja nyt.  

 

TYÖTAVAT  

Työtavat määräytyvät kurssin perustavoitteesta, puheviestinnän strategioiden hallinnan vankentamisesta.  

ARVIOINTI  

Arviointi kohdistuu opiskelijan ilmaisuvarmuuteen sekä kurssin aihepiirien mukaisen sanaston ja 

rakenteiden hallintaan. Kokeen lisäksi arviointiin voi vaikuttaa opiskelijan aktiivisuus opiskelutehtävien 

suorittamisessa sekä mahdollisesti myös opiskelijan itsearviointi.  
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3. Suomi – osa Pohjolaa ja Eurooppaa (RUA3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelija Suomen ja suomenruotsalaisen kansanosan kulttuuriin eri 

näkökulmista ja antaa vertailukohtia muihin Pohjoismaihin ja Eurooppaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla korostuu Suomi monikulttuurisena maana sekä maamme kaksikielisyys ja niiden pohjalta Kulttuuri-

identiteetin ja monikulttuurisuuden aihekokonaisuus. Kirjallista tuottamista harjoitellaan kirjoittamalla 

erilaisiin tarkoituksiin soveltuvia tekstejä vertailemisen ja koostamisen pohjalta.  

 

TYÖTAVAT  

Työtavat ovat sekä suullista että kirjallista tuottamista edistäviä.  

 

ARVIOINTI  

Arviointi kohdistuu sekä suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen ja siihen voi vaikuttaa myös yleinen 

osallistuminen kurssin opiskelutehtäviin.  

 

 

4. Elinympäristömme (RUA4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativahkon tekstiaineksen avulla. Samoin 

harjoitetaan erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Keskeisiä aihepiirejä ovat luonto, ympäristö, tekniikka ja viestintä. Aihekokonaisuudet kestävä kehitys ja 

hyvinvointi, viestintä- ja mediaosaaminen sekä teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin 

aiheiden käsittelyyn.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtavat määräytyvät sekä ymmärtävän lukemisen strategioista että vaativahkon tekstiaineksen  

yhteenvetojen harjoittelemisesta käsin.  

 

 ARVIOINTI  

Mahdollinen loppukoe sekä sitä tukevat muut oppimistehtävät, joihin vaikuttaa opiskelijan aktiivisuus.  

 

 

 

5. Opiskelu ja työ (RUA5)  

 

TAVOITTEET  
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Tavoitteena on harjoittaa kurssin aihepiirien mukaisten tilanteiden suullista ja kirjallista viestintää.  

Tällöin korostuvat myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtäminen ja käyttäminen.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla esitellään työtä, elinkeinoja, opiskelua ja yhteiskuntamme erilaisia palvelutilanteita kuvaavia 

tekstejä ja muita autenttisia materiaaleja. Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tuo 

näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapojen valinnassa vaikuttavat suullisen ja kirjallisen viestinnän perustavoitteet ja niiden avulla opitaan 

myös tekemään ero muodollisen ja epämuodollisen tuottamisen välillä.  

 

 ARVIOINTI  

Arviointi koostuu loppukokeesta, muista edellytetyistä opiskelutehtävistä ja siihen vaikuttaa myös 

opiskelijan tunti- ja muu aktiivisuus.  

 

   

 

6. Kulttuuri ja sen tekijöitä (RUA6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on käsitellä kulttuuria laaja-alaisesti. Näkökulmia aiheen tarkasteluun luovat opiskelijan 

omat kiinnostukset sekä aiheiden edustavuus ajatellen Suomen ja pohjoismaiden kulttuuritarjontaa ja  

–sisältöjä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus sekä viestintä-ja mediaosaaminen syventävät 

kulttuurin havainnollistamista ja antavat eri medioiden kautta monipuolisen kuvan kulttuuritarjonnasta.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Työtapoja valittaessa kiinnitetään huomiota kurssin päätavoitteisiin ja sisältöön, niin että opiskelija pystyy 

laatimaan valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelemään sen. Arviointi kohdistuu työn 

valmistukseen ja esittämiseen.  

 

   

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

7. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUA7)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on vankentaa jokapäiväisen elämän eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja 

kirjallista kielitaitoa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 



138 
 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän keskeisiä strategioita (mielipiteen ilmaisemista, miten keskustelua 

pidetään yllä, mitä tehdä, jos sanaa ei löydy, jne.). Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 

pohjoismaiset tapahtumat sekä muiden kurssien aihepiirit (esimerkiksi asuminen, elämä koulun jälkeen, 

opinnot, työ, matkat, kirjallisuus, elokuvat, teatteri, musiikki, urheilu, liikunta, terveys ja luonto).  

 

 TYÖTAVAT  

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien, puheen ymmärtämistä harjoittavien  

materiaalien sekä kuunteluiden avulla. Tärkeä osa kurssia ovat myös ääntämisharjoitukset. Työtapoina 

käytetään mm. luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssiarviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen liittyvä suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin asteikolla 4 - 10. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä.  

 

  

 

8. Tiede, talous ja tekniikka (RUA8)  

 

 TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla painotetaan ymmärtämisvalmiuksien lisäämistä vaativan kieliaineksen avulla lähtökohtana 

esimerkiksi eri tieteenalat, tekniikan saavutukset ja yrityselämä. Kulloinkin valitun aihepiirin mukaan eri 

aihekokonaisuudet tarjoavat näkökulmia ja lähestymistapoja aiheiden käsittelyyn.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Työtapojen valinnassa korostuvat ennen muuta ymmärtävää lukemista harjoittavat sekä omaa tuottamista 

tukevat työtavat. Loppukoe ja/tai mahdollinen portfoliotuotos, joihin vaikuttavat myös opiskelijan 

osoittama aktiivisuus.  

 

  

 

Perusopetuksessa alkanut B1-oppimäärä  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 

1. Opiskelu ja vapaa-aika (RUB 1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssilla vahvistetaan peruskoulussa opittuja perusrakenteita ja sanastoa lähtien opiskelijoiden  

taustatiedoista ja tarpeista sekä totutellaan lukiossa opiskeluun ja sen työtapoihin.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  
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Kurssilla käsiteltävät aihepiirit liittyvät opiskeluun ja vapaa-aikaan ja niissä tarvittava kieli on 

epämuodollista ja puhekielenomaista. Aihekokonaisuuksista opiskelijaa kannustetaan oman näkemyksen 

ilmaisemiseen ja perustelemiseen. Tavoitekielellä tutustutaan myös mahdollisuuksien mukaan oman 

alueen vapaa-ajan erilaisiin viettomahdollisuuksiin (esim. urheilu- ja muut harrastukset).  

 

 TYÖTAVAT  

Suulliseen puheviestintään painottuvat työtavat ennen kaikkea paritehtävien muodossa antavat  

välineitä mm. tiedustelemisen ja ehdottamisen sekä omien mieltymysten ilmaisemiseen.  

 

 ARVIOINTI  

Mahdollinen loppukoe tai portfoliotyöskentely. Arviointi kohdistuu ennen muuta suullisen viestinnän 

strategioiden hallintaa ja ilmaisuvarmuuteen. Suullisen kielitaidon arviointi korostaa mm. tuntiaktiivisuutta 

ja muuta valittujen työtapojen mukaista osallistumista.  

 

 

  

2. Arkielämää Pohjoismaissa (RUB 2)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelijan sanaston ja rakenteiden hallinta vahvistuu puhevalmiuden edelleen kehittämiseksi. Hän pystyy 

kertomaan suullisesti ja lyhyiden kirjallisten viestien muodossa opiskelusta, työstä ja harrastuksista sekä 

vertailemaan niitä. Mahdollisuuksien mukaan otetaan myös huomioon opiskelijoiden omakohtaiset 

kokemukset aihepiireistä. Erilaisten arkielämään liittyvien asioimis- ja palvelutilanteiden lisäksi kurssilla 

vankennetaan opiskelijan omaa opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan liittyvien aiheiden käsittelyä niin, että 

hänen ilmaisuvarmuutensa vahvistuu ja hän osaa asioida kohdekielellä omassa arjessaan kuluttajana ja 

opiskelijana . 

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Arkielämään, työhön ja opiskeluun liittyvien viestintätilanteiden ohella kurssilla paneudutaan kohdekielellä 

myös erilaisiin asioimis- ja palvelutilanteisiin. Viestintäsanastoa kartutetaan tietotekniikan perustermein. 

Tutustutaan kohdekielellä oman alueen opiskelu-, kulutus- ja vapaa-ajan tarjoajien palveluihin.  

 

 TYÖTAVAT  

Monipuolisten työtapojen avulla harjoitetaan ennen muuta suullista tuottamista. Lyhyitten viestinnällisten 

tehtävien tekoa harjoitellaan myös tietotekniikan keinoin.  

 

ARVIOINTI  

Suullisen viestinnän arviointi ja ilmaisuvarmuuden kohentaminen korostuvat. Viestien arvioinnissa 

kiinnitetään huomiota viestintätavoitteiden onnistumiseen. Arviointi perustuu kurssikokeeseen tai  

porfoliotyöskentelyyn sekä muihin mahdollisiin kurssilla määriteltyihin opiskelutehtäviin. Arviointiin 

vaikuttaa tuntiaktiivisuus sekä mahdollisuuksien mukaan opiskelijan itsearviointi ja oma harrastuneisuus.  

 

   

 

3. Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa (RUB 3)  
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 TAVOITTEET  

Opiskelija pystyy oman arjen kuvailustaan siirtymään oman ja muiden pohjoismaiden kansalaisten  

elintapojen ja –piirin kuvailuun ja vertailee niitä. Hän pystyy myös tuottamaan aiheesta lyhyitä kirjallisia 

tekstejä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat kotimaa, sen luonto, elinolot sekä Suomi pohjoismaisena valtiona. Oman 

kulttuuriperinnön tuntemus ja oman kulttuuri-identiteetin vankentuminen antavat välineitä ymmärtää, 

kuvailla ja verrata kohdekielellä oman maan oloja muihin pohjoismaihin ja Eurooppaan. Suullisesta 

kielitaidosta siirrytään yhä enemmän laajentamaan sanavarastoa ja vahventamaan omaa kirjallista 

tuottamista. Kurssilla perehdytään myös esim. oman ystävyyskoulun alueeseen ja koulun tarjontaan. 

Ymmärtävän lukemisen tavoitteena on ymmärtää pääosin aihepiirin mukaisia tekstejä, joiden hakuun 

voidaan käyttää myös tiedonhakua verkkoympäristössä.  

 

TYÖTAVAT  

Monipuolisten yksilö-, pari- ja ryhmätyötehtävien avulla opiskelijat tottuvat vertaamaan äidinkielisen ja 

ruotsinkielisen ympäristön sisällöllisiä eroja mutta alustavasti myös näiden viestinnän eroja ja eroja 

selittäviä kulttuurisia tekijöitä.  

 

 ARVIOINTI  

Suullisen arvioinnin osuuden vähentyessä korostuu kirjallisen tuottamisen arviointi ja oppilaan itsensä 

suorittama itsearviointi, jonka tavoitteena on ennen muuta oman toiminnan ja omien arvostuksien 

kulttuurisidonnaisuuden oivaltaminen. Arviointi voidaan toteuttaa kurssikokeena tai porfoliotyöskentelynä 

ja siihen vaikuttaa aiheeseen osoitettu kiinnostuneisuus ja tuntityöskentelyssä näkyvä aktiivisuus ja 

omatoimisuus sekä muut mahdolliset kurssilla määritellyt opiskelutehtävät.  

 

  

 

4. Elämää yhdessä ja erikseen (RUB 4)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija osaa kertoa ja kuvailla suullisesti ja kirjallisesti ihmissuhteita ja elämänarvoja. Hän pystyy 

arvioimaan omaa elintapaansa sekä tarkastelemaan tekemiään valintojaan. Hän pystyy kommunikoimaan 

eri-ikäisten ja eri kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa. Opiskelija tottuu käyttämään mediaa 

opiskelun välineenä. Hän kirjoittaa omasta elämästään, elämänoloistaan ja kokemuksistaan sekä 

työelämästä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla tutustutaan elämän eri tilanteisiin, ajankohtaisiin tapahtumiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin. 

Aihepiireinä ovat myös mm. eri ikäryhmien ja sukupuolten tekemät opiskelu- ja työssäolon valinnat sekä 

ihmisten väliset suhteet. Tekstit käsittelevät mm. hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä tietotekniikkaan 

liittyviä seikkoja. Ymmärtävän lukemisen periaatteen mukaisesti pyritään pääkohdat valottavaan 

lukutekniikkaan.  
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 TYÖTAVAT  

Monipuolisten yksilö-, pari- ja ryhmätyötehtävien avulla opiskelijat harjaantuvat ilmaisemaan itseään ja 

vertaamaan erilaisia elämänkaarikuvauksia. Opiskelija tutustuu mm. kaunokirjallisuuden ja muun 

autenttisen materiaalin, kuten verkkopäiväkirjojen välityksellä kurssin aihepiireihin.  

 

 ARVIOINTI  

Mahdollinen kurssikoe tai suurempi itsenäinen opiskelutehtävä jostain ajankohtaisesta yhteiskunnallisesta 

ilmiöstä sekä muut mahdolliset kurssilla määritellyt opiskelutehtävät.  

 

 

  

5. Elinympäristömme (RUB 5)  

 

 TAVOITTEET  

Opiskelija kykenee saamaan selvää erilaisista kurssin aihepiireihin liittyvistä vaativahkoista teksteistä. 

Kirjallinen ilmaisu hioutuu niin, että opiskelija pystyy kirjoittamaan vaativammista aiheista pohdiskelevaa 

tekstiä. Opiskelijaa kannustetaan parantamaan vuorovaikutuksessa muiden kanssa viestintä- ja 

vaikuttamistaitojaan kohdekielellä. Hän tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja 

opiskeluympäristönä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla käsiteltäviä aihepiirejä ovat mm. luonto, muuttuva elin- ja työympäristö sekä joukkoviestimiset.  

Luontoon ja kestävään kehitykseen liittyvien tekstien pohjalta saadaan aihepiiriin liittyvää sanastoa, niin 

että ymmärretään kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin suhteesta kertovien tekstien pääkohdat ja osataan 

tehdä aiheesta omaa yhteenvetoa sekä saadaan näin myös välineitä oman ajattelun kehittymiselle. 

Muuttuvan työympäristön ymmärtämiseksi tutkitaan pienimuotoisesti tieteenalojen uusimpiin tuloksiin ja 

teknologian ja sen eettisiä ja taloudellisia vaikutuksia pohtiviin lyhyehköihin teksteihin. Voidaan myös 

tarkastella tekstejä, jotka käsittelevät työllisyyttä sekä yhteiskunnan ja ympäristön tilaa.  

 

TYÖTAVAT  

Työtavat määräytyvät ennen muuta ymmärtävän lukemisen strategioista käsin, jolloin tekstin pääkohtien 

ymmärtäminen ja syy- ja seurausketjujen seuraamien korostuvat. Myös oma kirjallinen ilmaisu hioutuu 

ennen muuta erilaisten tekstien referointitehtävien avulla.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arviointi perustuu loppukokeeseen ja mahdollisiin muihin erikseen määriteltäviin oppimistehtäviin.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

Syventävillä kursseilla kielitaitoa kehitetään monipuolisesti.  
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6. Puhu ja ymmärrä paremmin (RUB6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on vankentaa jokapäiväisen elämän eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja 

kirjallista kielitaitoa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän keskeisiä strategioita (mielipiteen ilmaisemista, miten keskustelua 

pidetään yllä, mitä tehdä, jos sanaa ei löydy, jne.). Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 

pohjoismaiset tapahtumat sekä muiden kurssien aihepiirit (esimerkiksi asuminen, elämä koulun jälkeen, 

opinnot, työ, matkat, kirjallisuus, elokuvat, teatteri, musiikki, urheilu, liikunta, terveys ja luonto).  

 

TYÖTAVAT  

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien, puheen ymmärtämistä harjoittavien 

materiaalien sekä kuunteluiden avulla. Tärkeä osa kurssia ovat myös ääntämisharjoitukset. Työtapoina 

käytetään mm. luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssiarviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen liittyvä suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin asteikolla 4 - 10. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä.  

 

  

 

7. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (RUB7)  

 

TAVOITTEET  

Opiskelija pystyy ymmärtämään ja referoimaan pääkohtia erilaisista suullisista ja kirjallisista teksteistä, 

joiden sisällöt määräytyvät kurssin aihepiireistä käsin.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin aihealueita ovat erilaiset ajassa näkyvät maailmanlaajuiset ilmiöt ja kansainvälinen vaikuttaminen. 

Kurssilla käsitellään yhteiskunnallisia asioita, päätöksentekoon osallistumista sekä kansainvälistä 

vaikuttamista ja vastuuta.  

TYÖTAVAT  

Työtavat määräytyvät kurssin tavoitteesta käsin, jossa painottuvat ymmärtämisvalmiuksien lisääminen 

entistä vaativamman kieliaineksen avulla.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arviointi perustuu loppukokeeseen ja mahdollisiin muihin erikseen määriteltäviin oppimistehtäviin.  
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KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

Kertauskurssi (RUB0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

• tutustuu lukion työtapoihin ja valmentautuu lukio-opintoihin  

• kertaa peruskoulun keskeisimmät asiat  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• peruskoulun oppimäärän keskeiset rakenteet ja keskeinen sanasto  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla käytetään monipuolisia ja opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja. Työtavoissa 

korostetaan erityisesti viestinnällisen harjoittelun merkitystä. Harjoitetaan sekä suullista että kirjallista 

viestintää. Kirjalliset harjoitukset painottuvat.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan koetulosten ja jatkuvan näytön perusteella. Arviointi kohdistuu oppimiseen kielitaidon eri 

osa alueilla. Oppilaan itsearviointitaitojen kehittymiseksi oppilasta tulee ohjata tarkastelemaan 

oppimisprosessiaan sekä arvioimaan oppimis- ja työskentelytaitojaan.  

 

  

 

8. Vaativien tekstien ja kuuntelujen kurssi (RUB8)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa lukeakseen vaativampia tekstejä, joilla harjoitellaan ymmärtävän lukemisen strategioita eri  

aihepiireistä  

• syventää perussanaston ohella muuta aihepiirin mukaista sanaston ja rakenteiden hallintaa  

• saa kuunnellakseen vaativahkoja kuuntelutehtäviä ja tekee niihin liittyviä monipuolisia tehtäviä.  

• varmentaa omaa ilmaisuaan monipuolisilla kirjoittamis- ja viestintätehtävillä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• vaativat eri alojen saavutuksista kertovat tekstit ja ajankohtaiset aiheet ja puheenaiheet yhteiskunnassa 

meillä ja muualla pohjoismaissa  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Työtapoja valittaessa kiinnitetään erityistä huomiota vaativien kirjallisten ja suullisten tekstien 

ymmärtämisen harjoittamiseen sekä oman tuottamisen vahvistamiseen. Näin kaikkien kielitaidon osa-

alueitten hallinta vahvistuu ja monipuolistuu. Loppukokeen muodostaa yo-tutkinnon kaltainen 

monimuotokoe. Myös muilla opiskelutehtävillä voi olla arviointiin vaikutusta.  
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9. Kuuntele ja kirjoita (RUB9)  

 

TAVOITTEET  

 kuuntelutaidon parantaminen erilaisilla kuuntelutehtävillä sekä sanavaraston laajentaminen  

 Kirjallista viestintää kohennetaan erilaisilla kirjallisilla tuotoksilla.  

 

KURSSIN SISÄLTÖ  

 Kuuntelutehtäviä, kirjallista viestintää tukevia harjoituksia.  

 

  

TYÖTAVAT  

monipuolisia kuunteluharjoituksia sekä kotona kirjoitettavia aineita, joita käydään tunneilla läpi  

 

 OPETUSJÄRJESTELYT  

luokkaopetus  

 

 SUORITUSRAJOITUKSET  

ei rajoituksia, suositellaan RUB5:n jälkeen  

 

 ARVIOINTI  

vapaaehtoinen kuullunymmärtämiskoe sekä vapaaehtoisia lyhyitä viestinnällisiä kirjoitustehtäviä tai 

kokopitkiä aineita  

 

   

 

10. Kirjallisuus/muu kulttuurikurssi (RUB10) .  

 

Voidaan toteuttaa myös esim. verkkokurssina.  

 

  

 

  

 

 7.2.3. VIERAAT KIELET  

 

Vieraiden kielten opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille 

kieleen ja sen käyttöön liittyviä taitoja ja tietoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää opiskeltavan 

kielen kielialueen tai yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin 

otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja –kulttuurisuus. 

Kielten opetus antaa opiskelijoille valmiudet kielten omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät 

ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä 

harjoittelua. Vieras kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  
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ENGLANTI  

 

 

Lukiokoulutus  

 

 Englannin kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille 

kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää englannin 

kielen kielialueen ja yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin 

otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. 

Englannin kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet englannin kielen ja muiden vieraiden kielten 

omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää 

pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Englannin kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja 

kulttuuriaine.  

 

 Opetuksen tavoitteet  

 

 Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa englannin kielen A-oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon 

tasot seuraavasti:  

 

kuullun ymmärtäminen B2.1  

puhuminen B2.1  

luetun ymmärtäminen B2.1  

kirjoittaminen B2.1  

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla  

• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

 osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta  

tarkoituksenmukaisin strategioin.  

 

Arviointi  

 

 Englannin A-oppimäärän arvioinnissa otetaan huomioon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 

mukaisesti.  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 

1. Minä ja muut (ENA1)  
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Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja 

henkilökohtaiseen kanssakäymiseen sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla 

painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväiseen elämään ja 

ihmissuhteisiin liittyvissä tilanteissa. Suullisen tuotoksen puhekielimäisyys korostuu.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään opetuskeskustelun lisäksi yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

2. Viestintä ja vapaa-aika (ENA2)  

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. 

Aihekokonaisuus "viestintä- ja mediaosaaminen" korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista 

harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja 

kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti vapaa-aikaan ja 

harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyön ohessa opetuskeskustelua.  

 

  

 

3. Opiskelu ja työ (ENA3)  

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä 

suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä 

ja käyttämistä. Aihekokonaisuus "aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden 

käsittelyyn.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti opiskeluun ja työelämään 

liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyn lisäksi opetuskeskustelua.  
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4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)  

 

 Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman 

maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" aihekokonaisuus 

tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän lukemisen 

strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yhteiskuntaa ja ympäröivää 

maailmaa koskevissa tilanteissa. Tavoitteena on monipuolisempi kielitaito kuin kolmella aikaisemmalla 

kurssilla.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, keskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

5. Kulttuuri (ENA5)  

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja 

monikulttuurisuus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija oppii kiinnittämään huomiota äidinkielen ja englannin kielen viestinnän 

eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Tavoitteena on myös tutustua englanninkieliseen 

kaunokirjallisuuteen ja kulttuurisen herkkyyden kehittyminen siten, että opiskelija tiedostaa oman 

toiminnan ja omien arvostusten kulttuurisidonnaisuuden.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua, yksilö- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

6. Tiede, talous ja tekniikka (ENA6)  

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 

saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus "teknologia ja yhteiskunta" korostuu 

kurssin aiheiden käsittelyssä. Samoin korostuu aihekokonaisuus "kestävä kehitys ja hyvinvointi". Jatketaan 

lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 

tekstejä.  

 

TAVOITTEET  
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Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti tieteeseen, talouteen ja 

tekniikkaan liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

 Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.  

 

  

 

7. Luonto ja kestävä kehitys (ENA7)  

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen 

aihepiiriin liittyvää kieltä. Aihekokonaisuus "kestävä kehitys ja hyvinvointi" korostuu kurssin aiheiden 

käsittelyssä.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti luontoon ja 

luonnontieteisiin liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

  

 

 8. Puhu ja ymmärrä paremmin (ENA8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on vankentaa jokapäiväisen elämän eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja 

kirjallista kielitaitoa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän keskeisiä strategioita (mielipiteen ilmaisemista, miten keskustelua 

pidetään yllä, mitä tehdä, jos sanaa ei löydy, jne.). Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 

tapahtumat sekä muiden kurssien aihepiirit.  

 

 TYÖTAVAT  

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien, puheen ymmärtämistä harjoittavien 

materiaalien sekä kuunteluiden avulla. Tärkeä osa kurssia ovat myös ääntämisharjoitukset. Työtapoina 

käytetään mm. luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  
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ARVIOINTI  

Kurssiarviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen liittyvä suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin asteikolla 4 - 10. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä. 

Kurssia ei voi tenttiä.  

 

  

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

  

Perusasioiden kertauskurssi (ENA0)  

 

 perusrakenteet ja perussanasto hallintaan  

 

 

 

9. Vaativien tekstien ja kuuntelujen kurssi (ENA9)  

 

 vaativampien tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittamista eri aihepiireistä ja niiden  

pohjalta soveltuvien rakenteiden syventämistä sekä omaehtoista kuuntelua vankentava kurssi  

 

  

  

10. Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen (ENA 10)  

 

Aihealueita ovat yleismaailmalliset kehityslinjat, ajankohtaiset tapahtumat ja erilaisiin maailmankuviin 

liittyvät aiheet. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus" ja "viestintä- ja 

mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn.  

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yleismaailmallisissa ja 

ajankohtaisissa tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  

 

   

 

11. Kirjallisuus/muu kulttuurikurssi (ENA11) 

 

Voidaan toteuttaa myös esim. verkkokurssina.  
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7.2.3.2. ESPANJA  

 

 

Lukiokoulutus  

 

 Espanjan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa  

heille kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää  

espanjan kielen kielialueen ja yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja  

arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen  

monikielisyys ja -kulttuurisuus. Espanjan kielen opetus antaa opiskelijoille valmiudet espanjan  

kielen ja muiden vieraiden kielten omaehtoiseen opiskeluun saattamalla heidät ymmärtämään,  

että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä  

harjoittelua. Espanjan kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa espanjan kielen A-oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon 

tasot seuraavasti:  

 

kuullun ymmärtäminen B2.1  

puhuminen B2.1  

luetun ymmärtäminen B2.1  

kirjoittaminen B2.1  

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla  

• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

 osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta  

tarkoituksenmukaisin strategioin.  

 

 

Arviointi  

 

 Espanjan A-oppimäärän arvioinnissa otetaan huomioon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten 

mukaisesti.  

 

  

 

 PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Minä ja muut (EAA1)  
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Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanastoa ja perusrakenteiden  

hallintaa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään ja  

henkilökohtaiseen kanssakäymiseen sekä ihmissuhteisiin. Kieli on tuttavallista ja epämuodollista. Kurssilla 

painotetaan keskustelua, mielipiteen ilmaisua ja keskeisiä puheviestinnän strategioita.  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti jokapäiväiseen elämään ja 

ihmissuhteisiin liittyvissä tilanteissa. Suullisen tuotoksen puhekielimäisyys korostuu.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään opetuskeskustelun lisäksi yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

2. Viestintä ja vapaa-aika (EAA2)  

 

Kurssilla harjoitetaan puheviestintää monipuolisesti ja vahvistetaan ja laajennetaan rakenteiden hallintaa. 

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. 

Aihekokonaisuus "viestintä- ja mediaosaaminen" korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä. Kirjoittamista 

harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Puheviestinnän strategioiden hallintaa vankennetaan ja 

kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti vapaa-aikaan ja 

harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.  

 

  

TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyön ohessa opetuskeskustelua.  

 

  

 

3. Opiskelu ja työ (EAA3)  

 

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään ja kurssilla harjoitellaan niille tyypillistä 

suullista ja kirjallista viestintää. Harjoitetaan myös muodollisten tilanteiden vaatiman kielen ymmärtämistä 

ja käyttämistä. Aihekokonaisuus "aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" tarjoaa näkökulmia kurssin aiheiden 

käsittelyyn.  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti opiskeluun ja työelämään 

liittyvissä tilanteissa.  

 

TYÖTAVAT  
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Työtapoina käytetään yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyn lisäksi opetuskeskustelua.  

   

 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (EAA4)  

 

 Kurssilla painotetaan puhumista ja tekstin ymmärtämistä vaativahkolla tasolla. Lähtökohtana ovat oman 

maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. "Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys" 

 – aihekokonaisuus tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin aiheita. Kurssilla harjoitellaan erilaisia ymmärtävän 

lukemisen strategioita. Kirjallista ilmaisua harjoitellaan kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti yhteiskuntaa ja ympäröivää 

maailmaa koskevissa tilanteissa. Tavoitteena on monipuolisempi kielitaito kuin kolmella aikaisemmalla 

kurssilla.  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, keskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

5. Kulttuuri (EAA5)  

 

Kurssilla käsitellään kulttuuria laaja-alaisesti. Aihekokonaisuudet "kulttuuri-identiteetti ja 

monikulttuurisuus" ja "viestintä- ja mediaosaaminen" tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. 

Opiskelijat valmistavat valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen ja esittelevät sen.  

 

  

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija oppii kiinnittämään huomiota äidinkielen ja espanjan kielen viestinnän 

eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Tavoitteena on myös tutustua espanjankieliseen 

kaunokirjallisuuteen ja kulttuurisen herkkyyden kehittyminen siten, että opiskelija tiedostaa oman 

toiminnan ja omien arvostusten kulttuurisidonnaisuuden.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua, yksilö- ja ryhmätyötä.  

 

   

 

6. Tiede, talous ja tekniikka (EAA6)  

 

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan 

saavutukset, viestinnän eri muodot ja talouselämä. Aihekokonaisuus "teknologia ja yhteiskunta" korostuu 

kurssin aiheiden käsittelyssä. Samoin korostuu aihekokonaisuus "kestävä kehitys ja hyvinvointi". Jatketaan 

lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 

tekstejä.  
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 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti tieteeseen, talouteen ja 

tekniikkaan liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua, yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

 Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.  

 

  

 

7. Luonto ja kestävä kehitys (EAA7)  

 

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon, luonnontieteisiin ja kestävän kehityksen 

aihepiiriin liittyvää kieltä. Aihekokonaisuus "kestävä kehitys ja hyvinvointi" korostuu kurssin aiheiden 

käsittelyssä.  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kommunikoimaan suullisesti ja kirjallisesti luontoon ja 

luonnontieteisiin liittyvissä tilanteissa.  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoina käytetään luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyötä.  

 

  

 

8. Puhu ja ymmärrä paremmin (EAA8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on vankentaa jokapäiväisen elämän eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja 

kirjallista kielitaitoa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän keskeisiä strategioita (mielipiteen ilmaisemista, miten keskustelua 

pidetään yllä, mitä tehdä, jos sanaa ei löydy, jne.). Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 

tapahtumat sekä muiden kurssien aihepiirit.  

  

TYÖTAVAT  

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien, puheen ymmärtämistä harjoittavien  
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materiaalien sekä kuunteluiden avulla. Tärkeä osa kurssia ovat myös ääntämisharjoitukset. yötapoina 

käytetään mm. luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssiarviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen liittyvä suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin asteikolla 4 - 10. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä. 

Kurssia ei voi tenttiä.  

 

   

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

  

 

Perusasioiden kertauskurssi (EAA0)  

 

 perusrakenteet ja perussanasto hallintaan  

 

   

 

9. Vaativien tekstien ja kuuntelujen kurssi (EAA9)  

 

 vaativampien tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittamista eri aihepiireistä ja niiden  

pohjalta soveltuvien rakenteiden syventämistä sekä omaehtoista kuuntelua vankentava kurssi  

 

  

 

 10. Suullisen ilmaisun kurssi (EAA 10)  

 

 puhetilanteita: kieltä käytännössä  

 

  

 

11. Kirjallisuus/muu kulttuurikurssi (EAA11)  

 

Voidaan toteuttaa myös esim. verkkokurssina.  

 

  

  

7.2.3.3. SAKSA  

  

Lukiokoulutus  
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 Saksan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille kieleen ja 

sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja sekä tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää saksan kielen kielialueen 

ja yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja arvostustaan. Tällöin otetaan huomioon 

erityisesti eurooppalainen identiteetti ja eurooppalainen monikielisyys ja -kulttuurisuus. Saksan kielen 

opetus antaa opiskelijoille valmiudet saksan kielen ja muiden vieraiden kielten omaehtoiseen opiskeluun 

saattamalla heidät ymmärtämään, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 

monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Saksan kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa saksan kielen A-oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon 

tasot seuraavasti:  

 

 Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

Saksa A B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2 

  

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla  

• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

 osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta 

tarkoituksenmukaisin strategioin.  

 

 

 Arviointi  

 

Saksan A-oppimäärän arvioinnissa otetaan huomioon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten mukaisesti.  

 

  

Kurssit  

 

Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen näkökulmasta ja aiheesta riippuen niin, 

että opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin sekä tilaisuus monipuolisesti hyödyntää aikuisen 

ihmisen kokemusmaailmaa opiskeltavan aineksen omaksumisessa. Kunkin kurssin kohdalla on mainittu 

myös kurssille soveltuvat aihekokonaisuudet. Kullakin kurssilla voidaan lisäksi käsitellä myös muita aiheita 

opiskelijoiden harrastuneisuuden, aikuisen vaihtelevien elämäntilanteiden ja toisaalta ajankohtaisuuden 

vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

 Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia 

varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. Kaikilla kursseilla kiinnitetään huomiota saksan kielen 

rakenteiden ja sanaston tuntemuksen laajentamiseen ja käytön monipuolistamiseen ja tarkkuuteen. 

Kursseilla harjoitetaan myös vaativampia viestinnän muotoja. Huomiota kiinnitetään äidinkielen ja saksan 

kielen viestinnän eroihin ja eroja selittäviin kulttuurisiin tekijöihin. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen 
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materiaali tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi opiskelijoita ohjataan 

tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  

 

 Aikuisopiskelijan opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla niin, että heitä ohjataan 

tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan 

käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehitystarpeensa ja kulloisenkin 

opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

   

 

Perusopetuksessa alkanut A-oppimäärä  

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 

  

1. Minä ja muut (SAA1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on vahvistaa perusopetuksessa omaksutun sanaston ja perusrakenteiden hallintaa 

opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Lukioon niveltävän kurssin painoalueina ovat keskustelu, mielipiteen 

ilmaisu ja keskeiset puheviestinnän strategiat. Käytettävä kieli on tuttavallista ja epämuodollista.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, henkilökohtaiseen kanssakäymiseen ja 

ihmissuhteisiin, joissa voidaan hyödyntää aikuisopiskelijan omakohtaisia kokemuksia. Aihekokonaisuuksista 

soveltuvat ennen muuta Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys – kokonaisuuden sosiaalinen vuorovaikutus.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Arviointi kohdistuu keskeisesti suullisen kielitaidon mittaamiseen erilaisten tehtävien ja pienten esitysten 

avulla. Työtavoista poimitaan sellaisia suullisia pari- ja ryhmätöitä jotka soveltuvat oman elämänkaaren 

esittelyyn ja erilaisten roolitehtävien mukaisiin tilanteisiin. Tällöin arvioinnissa korostuu myös opiskelijan 

oma aktiivisuus ja paneutuminen annettuihin tehtäviin sanastoa ja perusrakenteiden hallintaa mittaavan 

loppukokeen ohella.  

 

   

 

2. Viestintä ja vapaa-aika (SAA2)  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on harjoittaa puheviestintää monipuolisesti ja vahvistaa ja laajentaa rakenteiden hallintaa niin, 

että vankennetaan puheviestinnän strategioiden hallintaa sekä kiinnitetään huomiota ilmaisuvarmuuteen. 

Myös kirjoittamista harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla. Opiskelija oppii arvioimaan omaa 
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edistymistään opiskelussa ja asettamaan itselleen tähän tarkoitukseen sopivia tavoitteita, joita tällä 

kurssilla ovat ennen muuta suullisen esittämisen taidot.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Opiskelijat tutustuvat mahdollisuuksien mukaan 

oman alueensa kulttuuri- ja vapaa-ajan tarjontaan. Aihekokonaisuus Viestintä ja mediaosaaminen korostuu 

kurssin aiheiden käsittelyssä myös siten, että opiskelijoita innostetaan perehtymään tietotekniikan 

sanastoon ja kannustetaan kehittämään ja käyttämään omia tietoteknisiä taitojaan myös kielten 

opiskelussa.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan suullisen ilmaisun hioutumista edelleen mm. erilaisten pari-, ryhmä- ja 

vuorovaikutuksellisten tilanne- ja roolitehtävien avulla. Omista harrastuksista kertominen ja niiden vertailu 

sekä selkeä argumentointi omassa puheviestinnässä ovat seikkoja, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä 

huomiota. Kirjallisten tehtävien tarkoituksena on ennen muuta viestinnällisten tehtävien hallinnan 

vankentuminen. Loppukoe mittaa myös aihepiirien mukaisen sanaston ja valittujen rakenteiden hallintaa.  

 

  

 

3. Opiskelu ja työ (SAA3)  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on sellainen suullinen ja kirjallinen kielitaito, joka kattaa kurssin aihepiirien mukaiset ja myös 

muodollisempaa kielitaitoa edellyttävät tilanteet.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja työelämään. Aihekokonaisuus Aktiivinen kansalaisuus ja 

yrittäjyys sekä Teknologia ja yhteiskunta tarjoavat näkökulmia kurssin aiheiden käsittelyyn. Opiskelijat 

tottuvat toimimaan oma-aloitteisesti erilaisissa työhön ja opiskeluun liittyvissä valinta- ja 

päätöksentekotilanteissa. He pohtivat ympäröivän yhteisön, erilaisten opiskelu- ja työmahdollisuuksien ja 

teknologian roolia muuttuvassa yhteiskunnassa ja pystyvät vertailemaan näitä kohdekulttuurin ja oman 

kulttuurin välillä.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Oppilaat perehtyvät mahdollisimman kattavasti oman maan ja kohdekielisten maiden 

opiskelumahdollisuuksia ja työelämää esitteleviin teksteihin ja muihin autenttisiin materiaaleihin ja 

viestinnällisiin tilanteisiin. He hakevat myös itse asiasta tietoa erilaisten tiedonhakutehtävien muodossa ja 

arvioivat toistensa tuotoksia. Arviointi kohdistuu sekä suulliseen että kirjalliseen esittämiseen, jossa 

korostuu myös kielen muodollisempi hallinta esim. työnhakutilanteissa ja opiskelumahdollisuuksia 

tiedusteltaessa. Loppukokeessa arvioidaan lisäksi aihepiirien mukaista sanaston hallintaa, tekstin 

ymmärtämistä ja opiskelijan kirjallista esitystaitoa.  

 

   

 

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (SAA4)  
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 TAVOITTEET  

Tavoitteena on puhuminen ja tekstin ymmärtäminen vaativahkolla tasolla. Tässä tarkoituksessa kurssilla 

harjoitellaan tarkemmin erilaisia ymmärtävän lukemisen strategioita. Myös kirjallista ilmaisua harjoitetaan 

kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia tekstejä kuten yhteenvetoja ja poleemisia tekstejä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin lähtökohtana ovat oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntiin liittyvät tekstit. Aihekokonaisuus 

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys sekä Teknologia ja yhteiskunta tarjoaa näkökulmia käsitellä kurssin 

aiheita. Perehdytään teksteihin, joissa esitellään oman maan sekä erilaisten yhteiskuntarakenteiden 

erityispiirteitä ja poliittistaloudellisia oloja ottaen huomioon myös eurooppalaisuuden ja globaalisuuden 

vaatimukset. Opiskelijat tottuvat tekemään aiheista vertailuja.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla käytettävät työtavat valitaan erilaisten suullisten ja kirjallisten tehtävien mukaisesti niin, että 

opiskelija saa valmiuksia tiivistää, verrata ja arvioida aihepiirin mukaisia tekstejä ja muita autenttisia 

materiaaleja ja viestintätilanteita. Loppukokeen ohella opiskelijan oma aktiivisuus ja oppimistehtäviin 

paneutuminen muodostavat arvioinnin painopisteen.  

 

 

 

5. Kulttuuri (SAA5)  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on käsitellä kulttuuria laaja-alaisesti. Sen sisältöalueista valitaan tekstejä ja muuta autenttista 

materiaalia taiteiden kuten esim. kirjallisuuden, musiikin, filmin, teatterin ja muun esittävän taiteen 

alueilta. Myös muut kulttuuriaiheiset tekstit syventävät opiskelijan näkemystä aiheesta ja hän oppii 

ymmärtämään erilaisten kulttuurien monimuotoisuutta rikkautena ja luovuuden lähteenä.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Perehdytään saksankielisen kielialueen tunnetuimpiin taiteiden edustajiin ja heidän tuotantoihinsa. 

Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan myös oman maan taiteilijoitten ja vaikuttajien elämään ja 

saavutuksiin niin, että osataan esitellä oman maan kulttuuriperintöä ja toimia sen tulkkina. Opiskelija oppii 

käsittelemään ja arvioimaan erilaisia eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä ja näkökohtia lukemissaan teksteissä 

ja esille tulleessa media- ja muussa informaatiossa.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Opiskelijoiden valitsemasta aiheesta laatima laajahko tuotos ja sen esittely arvioidaan. Arviointia voi 

täydentää portfolio-työskentely sekä loppukoe. Mahdollisuuksien ja opiskelijoiden kiinnostuneisuuden 

mukaan heitä kannustetaan käyttämään monipuolisesti erilaisia tietotekniikan keinoja tiedon hankinnassa, 

oman tuotoksen esittelyssä ja toisten tuotosten arvioinnissa.  

 

   

 

6. Tiede, talous ja tekniikka (SAA6)  
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 TAVOITTEET  

Kurssilla painotetaan vaativan kieliaineksen ymmärtämistä. Tässä tarkoituksessa jatketaan erilaisten 

lukemisstrategioiden harjoittelua ja hiotaan kirjallista ilmaisua kirjoittamalla erilaisiin tarkoituksiin sopivia 

kurssin aihepiireihin pohjautuvia tekstejä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin aiheina ovat eri tieteenalat, tekniikan saavutukset, talouselämä sekä viestinnän eri muodot. 

Aihekokonaisuus Teknologia ja yhteiskunta korostuu kurssin aiheiden käsittelyssä ja sen pohjalta oppilas 

pystyy arvioimaan teknologian kehittämismahdollisuuksia ja sen eettistaloudellisia hyvinvointi- ja tasa-

arvonäkökohtia.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Vaativamman kieliaineksen ymmärtämistä harjoitellaan erilaisten ymmärtävän lukemisen strategioiden 

avulla niin, että opiskelija harjaantuu löytämään syy-seuraus-suhteita ja kykenee tekemään niiden pohjalta 

keskeiset sisällöt luotaavia omia yhteenvetoja. Loppukokeessa ja sen ohella myös näillä annettujen 

aihepiirien ja arviointikriteerien mukaisten oppimistehtävien suorittamisella on arvioinnissa keskeinen 

tehtävä.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

Syventävillä kursseilla keskitytään kielitaidon monipuoliseen kehittämiseen.  

 

  

 

7. Luonto ja kestävä kehitys (SAA7)  

 

TAVOITTEET JA KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssi antaa opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja käyttää luontoon ja luonnontieteisiin liittyvää kieltä 

erilaisten tekstien ja muiden tuotosten pohjalta. Aihekokonaisuuksista korostuu ennen muuta Kestävä 

kehitys ja hyvinvointi, niin että opiskelija pyrkii toimimaan kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin puolesta 

omassa arjessaan, opiskelijana, kuluttajana ja kansalaisena.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla hyödynnetään erilaisia yhdessäoppimisen ja omaa sekä muiden tuotoksia arvioivia työtapoja, jotka 

loppukokeessa ja sen ohella muodostavat arvioinnin keskeiset elementit.  

 

   

 

8. Puhu ja ymmärrä paremmin (SAA8)  

 

TAVOITTEET  
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Kurssin tavoitteena on vankentaa jokapäiväisen elämän eri kielenkäyttötilanteissa tarvittavaa suullista ja 

kirjallista kielitaitoa oppimäärälle asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssilla harjoitetaan puheviestinnän keskeisiä strategioita (mielipiteen ilmaisemista, miten keskustelua 

pidetään yllä, mitä tehdä, jos sanaa ei löydy, jne.). Puhumisen harjoittelun aiheina ovat ajankohtaiset 

tapahtumat sekä muiden kurssien aihepiirit.  

 

 TYÖTAVAT  

Puhumista harjoitellaan kyseisiin aiheisiin liittyvien tekstien, puheen ymmärtämistä harjoittavien 

materiaalien sekä kuunteluiden avulla. Tärkeä osa kurssia ovat myös ääntämisharjoitukset. Työtapoina 

käytetään mm. luentoa, opetuskeskustelua ja yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelyä.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssiarviointi perustuu Opetushallituksen tuottamasta suullisen kielitaidon kokeesta saatuun arvosanaan 

sekä muihin kurssin aikaisiin näyttöihin. Kurssi ja siihen liittyvä suullisen kielitaidon koe arvioidaan 

numeroin asteikolla 4 - 10. Suullisesta kokeesta saa erillisen todistuksen ylioppilastodistuksen liitteenä. 

Kurssia ei voi tenttiä.  

 

  

  

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 Saksan A1-kielen koulukohtaisina kursseina voidaan tarjota seuraavia kursseja:  

 

  

 

Perusasioiden kertauskurssi (SAA0)  

 

 perusrakenteet ja perussanasto hallintaan  

 

  

 

9. Vaativien tekstien ja kuuntelujen kurssi (SAA9)  

 

 vaativampien tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen harjoittamista eri aihepiireistä ja niiden  

pohjalta soveltuvien rakenteiden syventämistä sekä omaehtoista kuuntelua vankentava kurssi  

 

  

 

10. Suullisen ilmaisun kurssi (SAA 10)  

 

 puhetilanteita: kieltä käytännössä  
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 11. Kirjallisuus/muu kulttuurikurssi (SAA11)  

 

 voidaan toteuttaa myös esim. verkkokurssina  

 

 

 

  

7.2.3.4. Lukiossa alkava B3-oppimäärä  

 

  

Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan  

lukiossa kurssista 3.  

 

  

TAVOITTEET  

 

 Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa B3-kielen oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon  

tasot seuraavasti:  

 

  

B3 Kuullun 
ymmärtäminen 

Puhuminen Luetun 
ymmärtäminen 

Kirjoittaminen 

 A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1 

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

 osaa viestiä kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla  

 osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

 tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana - osaa kehittää 

kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta tarkoituksenmukaisin  

strategioin  

 

 

ARVIOINTI  

 

 Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon kielitaidon kaikki alueet kurssikuvausten painotusten  

mukaisesti.  

 

 Kurssit  

 

 Aiheita käsitellään oman maan, opiskeltavan kielen kulttuurialueen ja kielestä ja aiheesta riippuen myös 

laajemmasta näkökulmasta niin, että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin sekä tilaisuus 

monipuolisesti hyödyntää aikuisen ihmisen kokemusmaailmaa opiskeltavan aineksen omaksumisessa. 

Aiheiden käsittelyssä otetaan huomioon lisäksi aihekokonaisuudet. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös 
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muita aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden, aikuisen vaihtelevien elämäntilanteiden ja toisaalta 

ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi.  

 

Opiskelijoilla on jokaisella kurssilla tilaisuuksia kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia 

varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. B3-oppimäärässä keskitytään keskeiseen sanastoon ja 

lauseen muodostukseen ja viestinnän kannalta kullekin kielelle ominaiseen keskeiseen kielioppiin.  

 

 Aikuisopiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan  

tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan 

käyttämään strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja kulloisenkin 

opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

 

  

 

7.2.3.4.1. B3-OPPIMÄÄRÄ ENGLANTI, ITALIA, RANSKA, SAKSA, VENÄJÄ  

 

  

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

Alla olevien kurssien jälkeen on esitelty erikseen EAB3-, VRB3- sekä JAB3-kurssit.  

 

  

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (ENB31, IAB31, RAB31, SAB31, VEB31)  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on selviytyä yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla opiskellaan  

perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä ja harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään 

vastaavia asioita keskustelukumppanilta.  

  

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä vuorovaikutustilanteita ovat tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Aihepiirit 

kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet. Valittujen aihepiirien sisällä oppilaita kannustetaan 

ilmaisemaan itseään ja ottamaan osaa erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheviestintää ja sen mukaisesti käytettävät työtavat ohjaavat ja innostavat 

suulliseen tuottamiseen erilaisten pari-, ryhmä- ja roolitehtävien avulla. Arvioinnissa huomioidaan ennen 

muuta suullista taitoa ja keskeistä kurssin aihepiirin mukaista sanastoa ja niiden pohjalta valittuja 

rakenteita. Arviointiin vaikuttavat sekä loppukoe että opiskelijan oma aktiivisuus ja osallisuus valittujen 

tehtävien tekemisessä.  
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2. Näin asiat hoituvat (ENB32, IAB32, RAB32, SAB32, VEB32)  

 

 TAVOITTEET  

Tavoitteena on selviytyä erilaisista jokapäiväisistä kielenkäyttötilanteista kuten ostoksien tekemisestä ja 

käytettäessä erilaisia palveluja, kuten asiointi pankissa, postissa ja lääkärissä sekä liikenne-, majoitus- ja 

ateriointipalvelut.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.  

Aihekokonaisuus aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia aihepiirien käsittelyyn.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja sen mukaisesti käytettävät työtavat ohjaavat ja 

innostavat suulliseen tuottamiseen erilaisten pari-, ryhmä- ja roolitehtävien avulla. Arvioinnissa 

huomioidaan ennen muuta suullista taitoa ja keskeistä kurssin aihepiirin mukaista sanastoa ja niiden 

pohjalta valittuja rakenteita. Arviointiin vaikuttavat sekä loppukoe että opiskelijan oma aktiivisuus ja 

osallisuus valittujen tehtävien tekemisessä. 

 

  

 

 3. Vapaa-aika ja harrastukset (ENB33, IAB33, RAB33, SAB33, VEB33)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on selviytyä erilaisista kielenkäyttötilanteista, joissa nuoret ja aikuiset kuvaavat 

jokapäiväistä elämäänsä ja kiinnostuksen kohteitaan ja tutustuvat niiden yhteydessä käytettäviin 

palveluihin.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat vapaa-ajan vietto ja harrastukset sekä niistä kertominen ja kysyminen. 

Näiden lisäksi edetään jo mielipiteen ilmaisemisen suuntaan ja vankennetaan kielen perusrakenteiden 

tuntemusta. Aihepiiri aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys tarjoaa näkökulmia aihepiirien käsittelyyn.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja sen mukaisesti käytettävät työtavat ohjaavat ja 

innostavat suulliseen tuottamiseen erilaisten pari-, ryhmä- ja roolitehtävien avulla. Arvioinnissa 

painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista sekä keskeistä kurssin aihepiirin mukaista sanastoa ja 

niiden pohjalta valittuja rakenteita. Arviointiin vaikuttavat sekä loppukoe että opiskelijan oma aktiivisuus ja 

osallisuus valittujen tehtävien tekemisessä. 

 

  

 

4. Meillä ja muualla (ENB34, IAB34, RAB34, SAB34, VEB34)  

 

 TAVOITTEET  
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Tavoitteena on selviytyä sellaisista puhetilanteista ja kirjallisen tuottamisen tehtävistä, jotka liittyvät oman 

maan ja kohdekielisten maiden tyypillisyyksiin ja eroavaisuuksiin ottaen huomioon käsiteltävät aihepiirit. 

Tavoitteena on myös selviytyä yksinkertaisista kirjallisista viestintätilanteista.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat oman ja kohdekielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja 

lomanviettomahdollisuudet. Aihekokonaisuuksia ennen muuta kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus 

tarjoaa näkökulmia aihepiirien käsittelyyn.  

 

 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja sen mukaisesti valitut työtavat antavat 

oppilaille mahdollisuuksia suulliseen tuottamiseen erilaisten pari-, ryhmä- ja roolitehtävien avulla. 

Kirjoittamista harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla. Arviointi kohdistuu sekä 

suulliseen että kirjalliseen tuottamiseen sekä keskeiseen sanastoon ja rakenteisiin, jotka on valittu kurssin 

aihepiirien pohjalta. Arviointiin vaikuttavat sekä loppukoe että opiskelijan oma aktiivisuus ja osallisuus 

valittujen tehtävien tekemisessä  

 

  

 

   

5. Ennen ja nyt (ENB35, IAB35, RAB35, SAB35, VEB35)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena ovat erilaiset teksti ja autenttiset materiaalit, joiden avulla tarkastellaan elämää ennen 

ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Keskeisiä aiheita ovat mm. terveys ja hyvinvointi. Aihekokonaisuuksista kestävä kehitys ja hyvinvointi 

tarjoaa näkökulmia aihepiirien käsittelyyn. Keskeiset painopisteet ovat puheviestintä ja perusrakenteiden 

hallinnan vahvistaminen.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Valitut työtavat tukevat 

tavoitteita ja niitä ovat ennen muuta erilaiset pari- ja ryhmätehtävät. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan lähinnä 

viestinnällisten tehtävien avulla. Arvioinnissa korostuu suullinen taito ja keskeiset perusrakenteet. 

Loppukokeen lisäksi opiskelijoiden aktiivisuus vaikuttaa kokonaisarviointiin.  

 

  

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (ENB36, IAB36, RAB36, SAB36, VEB36)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on harjoitella kurssin aihepiirin mukaisia kielenkäyttötilanteita niin suullisen kuin 

kirjallisenkin viestimisen osalta ja pystyä kertomaan omista toiveista ja suunnitelmista.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ja aihepiirejä ovat opiskelu, työelämä ja tulevaisuudensuunnitelmat. Aihepiireistä 

soveltuu ennen muuta teknologia ja yhteiskunta aihepiirien käsittelyyn ja syventämiseen.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Kurssilla painotetaan puheviestintää. Valitut työtavat tukevat tavoitteita ja niitä ovat ennen muuta erilaiset 

pari- ja ryhmätehtävät. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan ennen muuta viestinnällisten tehtävien avulla. 

Arvioinnissa korostuu suullinen taito ja keskeiset perusrakenteet sekä aihepiirien pohjalta valittu sanasato. 

Loppukokeen lisäksi opiskelijoiden aktiivisuus vaikuttaa kokonaisarviointiin.  

 

  

 

 

7. Kulttuuri (ENB37, IAB37, RAB37, SAB37, VEB37)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on harjoitella kurssin aihepiirin mukaisia kielenkäyttötilanteita ja perehtyä sen 

mukaisiin teksteihin ja autenttiseen materiaaliin harjoittaen kielitaidon kaikkia osa-alueita.  

 

  

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ja aihepiirejä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 

musiikki, elokuva ja teatteri. Aihekokonaisuuksista kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus tarjoaa 

syventävän näkökulman aihepiireihin.  

 

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Arviointi kohdistuu kielitaidon kaikkiin osa-alueisiin, joten myös käytettävät työtavat tukevat niin puheen 

ymmärtämistä ja tuottamista kuin kirjallisten tuotosten ymmärtämistä ja omaa tuottamista sekä valitun 

sanaston ja rakenteiden hallintaa. Loppukokeen lisäksi myös opiskelijan aktiivisuus annettuihin tehtäviin 

nähden muodostavat kokonaisarvioinnin perustan.  

 

  

 

8. Yhteinen maapallomme (ENB38, IAB38, RAB38, SAB38, VEB38)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssilla perehdytään aihepiirien mukaisiin yleistajuisiin, myös media-teksteihin. Opiskelija ymmärtää 

valittujen tekstien pääsisällöt, laatii kuvauksia ja yksinkertaisia selostuksia suullisesti ja kirjallisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaa ja 

maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät tekstit ja autenttiset materiaalit. 

Aihekokonaisuuksista ennen muuta teknologia ja yhteiskunta, kestävä kehitys ja hyvinvointi sekä viestintä- 

ja mediaosaaminen tarjoavat näkökulmia aihepiirien käsittelyyn.  
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 TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Työtavat valitaan niin, että opiskelijat saavat ohjausta ja keinoja tekstin ymmärtämiseen ja omien 

kuvausten ja selostusten laatimiseen sekä suullisesti että kirjallisesti. Sanastoa ja rakenteita sekä muita 

kielitaidon alueita arvioivan loppukokeen lisäksi myös opiskelijan aktiivisuus annettuihin tehtäviin nähden 

muodostavat kokonaisarvioinnin perustan.  

 

  

 

9. Tiede ja tekniikka (ENB39, IAB39, RAB39, SAB39, VEB39)  

 

 Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. 

Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

 

  

 

10. Luonto ja kestävä kehitys (ENB310, IAB310, RAB310, SAB310, VEB310)  

 

 Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja kohdekielen  

kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

 

 

 

 KOULUKOHTAINEN KURSSI  

 

  

11. Saksan keskustelukurssi (SAB311)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin päätavoitteena on suullisen kielitaidon parantaminen. Opiskelija osaa aktiivisesti osallistua arjen 

yleisimmissä keskustelutilanteissa kuten kaupungissa asioiminen, matkustaminen ja puhelintilanteet. 

Opiskelijat osaavat suhteellisen vapaasti puhua ja reagoida sopivasti aihepiirin keskusteluissa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä aihepiirejä ovat esimerkiksi kertominen itsestä ja muista, omista suunnitelmista, eri 

puhetilanteita, esim. ostoksilla, matkaillessa (hotellissa, matkan varaaminen, lippujen hankkiminen jne.), 

puhelimessa ym. Kurssilla pyritään käyttämään paljon autenttista materiaalia, myös 

keskustelukoulutukseen tarkoitettuja kirjoja. Lisäksi kuulustellaan sanastoa ja repliikkejä lyhyellä testillä 

kurssin loppuvaiheessa.  

  

TYÖTAVAT JA ARVIOINTI  

Työtavat valitaan niin, että opiskelijat saavat ohjausta sanaston ja tarvittavan kieliopin kehittämisestä, ja 

esimerkkikeskustelujen kautta keskustelevat annettujen tietojen puitteissa aiheesta ja esittävät tarvittaessa 

luokalle. Lisäksi opiskelijat hakevat kotitehtävänä aiheisiin liittyvää sanastoa. Kurssin arvosana koostuu 

läsnäolosta, aktiivisuudesta tunneilla, testituloksesta, kotitehtävien suorituksesta ja keskustelujen 

esityksien tasosta.  
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7.2.3.4.2. B3 OPPIMÄÄRÄ ESPANJA  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Espanjan kielen opetus kehittää opiskelijoiden kulttuurien välisen viestinnän taitoja: se antaa heille 

espanjan kieleen ja sen käyttöön liittyviä tietoja ja taitoja ja tarjoaa heille mahdollisuuden kehittää 

espanjan kielen kielialueen ja yhteisön kulttuuria koskevaa tietoisuuttaan, ymmärtämystään ja 

arvostustaan. Erityistä huomiota kiinnitetään eurooppalaiseen identiteettiin, monikielisyyteen ja - 

kulttuurisuuteen. Opetus antaa opiskelijoille valmiudet espanjan kielen omaehtoiseen opiskeluun pyrkien 

saamaan heidät oivaltamaan sen, että viestintätaidon saavuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja 

monipuolista viestinnällistä harjoittelua. Espanjan kieli oppiaineena on taito-, tieto- ja kulttuuriaine.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

Tavoitteena on, että aikuisopiskelija saavuttaa espanjan B3-oppimäärässä kielitaidon kuvausasteikon tasot 

(liite 1) seuraavasti:  

 

Espanja B3:  

Kuullun ymmärtäminen A2.1 – A2.2  

Puhuminen A2.1  

Luetun ymmärtäminen A2.1 – A2.2  

Kirjoittaminen A1.3 – A2.1  

 

Valinnaisen B2-kielen opinnot perusopetuksessa alkaneet opiskelijat voivat jatkaa opintojaan lukiossa 

kurssista 3.  

 

Tavoitteena on myös, että aikuisopiskelija  

• osaa viestittää espanjan kielelle ja espanjankielisten maiden kulttuureille ominaisella tavalla  

• osaa arvioida kielitaitoaan suhteessa tavoitteisiin  

• tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen opiskelijana  

• osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeensa ja opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta 

tarkoituksenmukaisin strategioin  

 

  

Opetusmenetelmät ja työtavat  

 

 Opetuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtökohtien erilaisuus tarjoamalla monipuolisia opetus- ja 

ohjausmuotoja sekä kullekin opiskelijalle sopivia työskentelymuotoja. Opiskelijaa ohjataan luomaan 

jäsentyneitä käsityksiä asioiden liittymisestä toisiinsa ja opiskelijan omaan kokemusmaailmaan. He pystyvät 

arvioimaan omaa ajatteluaan ja oppimistaan sekä muuttamaan sitä tarpeen mukaan. Tavoitteena on, että 

heidän kykynsä opiskella itsenäisesti huomioidaan ja että koulu tarjoaa sen mukaisesti myös tähän 
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tarkoitukseen sopivat työskentelytavat. Opiskelijoita ohjataan tiedonhankinnan muotona ja ohella 

hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikkaa ja kirjastopalveluja. Oppimistehtäviä laadittaessa ja 

opiskelutilanteita suunniteltaessa on lähtökohtana mielekkäät, todellisen elämän esimerkit sekä tutkivan 

oppimisen ote. Näiden avulla opiskelija kykenee oivaltamaan kulttuurin sisäisiä merkityksiä sekä omat  

vaikuttamismahdollisuutensa sekä tunnistaa omat voimavaransa.  

 

Aiheita käsitellään oman maan, espanjankielisen kulttuurialueen ja aiheesta riippuen myös laajemmasta 

näkökulmasta, niin että opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus vertailuihin sekä tilaisuus monipuolisesti 

hyödyntää aikuisen ihmisen kokemusmaailmaa opiskeltavan aineksen omaksumisessa. Aiheiden 

käsittelyssä otetaan lisäksi huomioon aihekokonaisuudet. Kullakin kurssilla voidaan käsitellä myös muita 

aiheita opiskelijoiden harrastuneisuuden, aikuisten vaihtelevien elämäntilanteiden ja toisaalta 

ajankohtaisuuden vaatimusten huomioon ottamiseksi. Opiskelijoille annetaan jokaisella kurssilla tilaisuuksia 

kuunnella, lukea, puhua ja kirjoittaa erilaisia tarkoituksia varten, vaikka painotukset vaihtelevat kursseittain. 

Espanjan B3-oppimäärässä keskitytään keskeiseen sanastoon sekä lauseenmuodostukseen ja viestinnän 

kannalta espanjan kielelle ominaiseen kielioppiin. Äidinkielen ja espanjan kielen viestinnän eroihin ja eroja 

selittäviin kulttuurisiin tekijöihin kiinnitetään huomiota. Kaunokirjallisuus ja muu autenttinen materiaali  

tarjoaa tähän mahdollisuuksia. Kulttuurisen herkkyyden kehittymiseksi tulee opiskelijoita ohjata  

tiedostamaan oman toiminnan ja omien arvostuksien kulttuurisidonnaisuus.  

  

Aikuisopiskelijoiden opiskelutaitoihin kiinnitetään huomiota jokaisella kurssilla. Heitä ohjataan 

tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijöinä ja kielen opiskelijoina. Heitä ohjataan 

käyttämään myös strategioita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia heidän oman kehittymistarpeensa ja 

kulloisenkin opiskelu- ja viestintätehtävän kannalta.  

 

  

Arviointi  

 

Oppiaineen arvioinnissa otetaan huomioon espanjan kielen taidon kaikki alueet kurssikuvausten  

painotusten mukaisesti ensisijaisesti numeroarvostelulla kurssin päättyessä.  

 

   

 

Syventävät kurssit  

 

  

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua EAB31  

 

Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtimisen, hyvästely ja  

esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita 

keskustelukumppanilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet ja kurssilla opitaan 

selviytymään yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista. Kurssilla painotetaan puheviestintää.  
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2. Näin asiat hoituvat EAB32  

 

Kurssin aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit. Kurssilla  

harjoitetaan selviytymistä erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa kuten ostoksilla ja käytettäessä 

erilaisia palveluita kuten pankki, posti, lääkäri, liikenne, majoitus- ja ateriointipalvelut. Kurssilla painotetaan 

puheen ymmärtämistä ja puhumista.  

 

  

 

3. Vapaa-aika ja harrastukset EAB33  

 

Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja 

harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja 

puhumista, muun muassa mielipiteen ilmaisemista ja laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta.  

 

  

 

4. Meillä ja muualla EAB34  

 

Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet 

ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan 

perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

   

 

5. Ennen ja nyt EAB35  

 

Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat 

esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden 

hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.  

 

  

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat EAB36  

 

Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään sekä tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan 

kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää kuten omien toiveiden ja suunnitelmien 

kuvailua.  

 

  

 

7. Kulttuuri EAB37  

 

Kurssin aihepiireinä voivat olla erimerkiksi espanjankielisten maiden kulttuurin kuvataide, kirjallisuus, 

musiikki, elokuva ja teatteri. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.  
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8. Yhteinen maapallomme EAB38  

 

Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja espanjankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja 

maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla 

painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja 

kirjallisesti.  

 

  

 

9. Tiede ja tekniikka EAB39  

 

Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. 

Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

  

 

 

 10. Luonto ja kestävä kehitys EAB310  

 

Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omassa ja espanjankielisten 

maiden kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.  

  

 

  

 

  

7.2.3.4.3. B3 OPPIMÄÄRÄ VIRO (VRB3)  

 

  

Syventävät kurssit  

 

  

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua VRB31  

 

Sisältö: viro kuin sukulaiskieli, viron kielen ääntäminen ja kirjoittaminen; aihepiireinä tervehtiminen, 

hyvästely, kohteliaisuusilmaisuuksia, tutustuminen, yksinkertaisia keskusteluja, itsestä kertominen, 

perhepiiri, sukulaiset, asuinpaikka, ammatteja, kielet, kansallisuudet, maiden nimet, Viron kartta.  

 

 Kielioppi: kas-kysymyslauseet ja vastaukset, kysymyssanoja, persoonapronominit, paikan ilmauksia, verbin 

perusmuoto ja preesens, imperatiivin yksikön 2.persoona, lukusanoja, maiden nimet adjektiiveina, yksikön 

sijamuotojen ja monikon nominatiivin muodostaminen, persoonapronominien taivutus. Kuuntelu- ja 

sanastotehtäviä.  
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Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

2. Näin asiat hoituvat VRB32  

 

Sisältö: aihepiireinä ihmisen ulkonäkö, pukeutuminen, värit, ruokasanastoa, kahvilassa, viikonpäivät, 

kellonajat, päivän osat, vuodenajat, kuukaudet, tapaamisesta sopiminen, puhelimessa, arkielämän rutiinit 

ja toiminnat, lomalla, Tallinna.  

 

Kielioppi: astevaihtelu, persoonapronominien genetiivimuodot ja oma-pronomini, verbin imperfekti, ma-

infinitiivi, nud-partisiippi, imperfektin kieltomuoto, perfekti ja pluskvamperfekti, kieltosanat ei ja mitte, 

post- ja prepositioneja. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  

 

Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

 

 

 3. Vapaa-aika ja harrastukset VRB33  

 

Sisältö: aihepiireinä vaate- ja ruokasanastoa, kotisisustus, koneet ja laitteet, ostoksilla, ravintolassa, 

ilmansuunnat, sää, kaverit, vapaan-ajan vietto, harrastukset, yhteisen toiminnan suunnitteleminen, Pärnu.  

 

Kielioppi: yksikön partitiivin muodostaminen, monikon sijamuotojen muodostaminen, astevaihtelun 

kertaus, paikallissijojen käytöstä, lyhyt illatiivi. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  

 

Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

  

4. Meillä ja muualla VRB34  

 

Sisältö: aihepiireinä harrastukset, lemmikkieläimet, matkustaminen, bussiliikenne- ja aikataulut,  

päivämääräilmauksia ja kellonajat, terveys ja hyvinvointi, infon kysyminen puhelimessa, mielipiteen 

ilmaiseminen, Narva.  

 

 Kielioppi: adjektiivien ja adverbien vertailuasteet, lukusanojen taivutus, järjestysluvut, imperfektin  

kertaus, konsonanttivartaloiset verbit, lisää sijamuotojen käytöstä, yhdysverbit, synonyymit,  

attribuutti ja pääsana. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  

 

Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  
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5. Ennen ja nyt VRB35  

 

Sisältö: aihepiireinä autoilu, ajotaito, liikenteessä, vieraassa kaupungissa, kotipaikasta kertominen, 

maisemat ja nähtävyydet, kirjakaupassa, historia, Tartto.  

 

Kielioppi: monikon partitiivi, objekti, konditionaali, imperatiivin monikko, post- ja prepositioneja, 

yhdysverbit ja sanajärjestys. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

   

 

6. Opiskelu ja tulevaisuus VRB36  

 

Sisältö: aihepiireinä juhlapäivät ja pyhät, perinteitä, ihmissuhteet, hotellissa, opiskelua ja kursseilla, Võru ja 

Saarenmaa  

 

Kielioppi: passiivi, tud-partisiippi, modaaliverbejä, tärkeimpiä konjunktioita, relatiivipronominit, verbien 

järjestyminen, järjestyslukujen kertaus. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  

 Arviointi: lyhyt kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

   

 

7. Kulttuuri VRB37  

 

Sisältö: aihepiireinä mm. kirjallisuus, teatteri, musiikki, media, Viron kulttuuritapahtumia, ihmisten  

elämäkertomuksia, mielipiteen ilmaiseminen.  

 

 Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä, yhdysverbit, sanajärjestys, tärkeimpiä 

nominien ja verbien taivutustyyppejä, partisiipit, sanamuodostus, synonyymit ja antonyymit. Kuuntelu- ja 

sanastotehtäviä.  

  

Arviointi: aihepiirin mukainen kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

  

8. Yhteinen maapallomme VRB38  

 

Sisältö: aihepiireinä mm. ympäristö, työelämä, yhteiskunta, terveys, ihmissuhteet, koulutus, kasvatus, 

mielipiteen ilmaiseminen.  

 

 Kielioppi: aiemmin opittujen rakenteiden kertausta ja syventämistä, yhdysverbit, sanajärjestys, tärkeimpiä 

nominien ja verbien taivutustyyppejä, partisiipit, sanamuodostus, synonyymit ja antonyymit, eri tyylit. 

Kuuntelu- ja sanastotehtäviä.  
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 Arviointi: aihepiirin mukainen kielitesti sekä opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

  

 

7.2.3.4.4. JAPANI, B3-oppimäärä  

 

  

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (JAB1)  

 

Kurssin sisältö: Japanin kielen ääntäminen, Hiragana-merkit, tervehtiminen, tilaaminen ja ostaminen, maita, 

kansallisuuksia ja kieliä, sijainteja.  

 

Kielioppi: persoonapronominit, demonstratiivipronominit, substantiivin yksikkö ja monikko, apuverbi DESU, 

genetiivi partikkeli NO, kysymyspartikkeli KA, olla verbi, ARU ja IRU, liite partikkeli WA ja GA, 

interrogatiivipronominit, adjektiivi  

 

 Arviointi: Hiraganan osaaminen, monimuotokoe luettujen kappaleiden ja käsitellyn kieliopin pohjalta.  

 

  

 

2. Näin asiat hoituvat (JAB2)  

 

Kurssin sisältö: ostoksilla, menemme japaniin, kävimme viime vuonnakin. Mitä teet tänään?, 

perheenjäsenet, vuodenajat, numerot, viikon päivät, kuukaudet, kellon ajat, Katakana-merkkejä, Kanjin 

kehitys helpoista Kanjeista.  

 

 Kielioppi: verbin preesens, infinitiivimuoto ja kohteliaisuusmuoto, lukusanasuffikseja, partikkeli DE,TO, 

KARA, ja MADE, Verbin imperfektimuoto.  

 

Arviointi: helppoja kanjeja, Katakanan osaaminen, monimuotokoe luettujen kappaleiden ja käsitellyn 

kieliopin pohjalta.  

 

  

 

3. Vapaa-aika ja harrastukset (JAB3)  

 

Kurssin sisältö: jokapäiväinen elämä, vapaa-ajan vietto,harrastukset, japanilainen ruoka ja muita  

japanilaisten kiinnostuksen kohteita, ilma.  

 

Kielioppi: adjektiivin kieltomuoto, adjektiivin imperfektimuoto, verbin kieltomuoto, konjunktiivi, 

kestomuoto, ehdotusmuoto, pyyntöimperatiivi.  
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4. Meillä ja muualla (JAB4)  

 

Kurssin sisältö: japani ja japanilaisia, maantiede, kulttuuri 

 

Kielioppi: komparatiivi ja superlatiivi, i-adjektiivi ja na-adjektiivin taivutus, potentiaali ilmaisu, täytyy 

ilmaisu, ei tarvitse ilmaisu, aikomus,  

 

 Arviointi: monimuotokoe luettujen kappaleiden ja käsitellyn kieliopin pohjalta.  

 

  

 

5. Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat (JAB5)  

 

Kurssin sisältö: japanin luonto, koulu järjestelmä, matkustaminen, liikenne, vuoden tapahtumia.  

 

Kielioppi: perfekti, passiivi, kausatiivi, verbin konditionaali muoto, lyhennetty muoto.  

 

 Arviointi: monimuotokoe käsitellyn kieliopin pohjalta.  

 

   

 

6. Tekstin ymmärtäminen ja kuulun ymmärtäminen (JAB6)  

 

Kurssin sisältö: kertaus, lyhyt lauseen tuottaminen, nauhan kuuntelu.  

 

Arviointi: tekstin ymmärtäminen, lauseen tuottaminen sekä kuullun ymmärtäminen.  

 

  

 

  

 

7.2.3.4.5. KIINA, B3-oppimäärä  

 

   

 

1. Hyvää päivää, hauska tutustua (KIB31)  

 

Sisältö: kiinan kielen ääntäminen, tervehtiminen, hyvästely, itsensä esittely, perusilmauksia, johdatus 

kirjoitusmerkkeihin, kuunteluharjoituksia, kiinalainen ruokakulttuuri ja etiketti, kiinalainen elokuva.  

 

 Kielioppi: pinyin –järjestelmä, kysymyslauseet, kieltolauseet, persoonapronominit, genetiivi  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  
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2. Näin asiat hoituvat (KIB32)  

 

Sisältö: onnittelu, toisten ihmisten esittely, harrastukset, vieraat kielet, tunteista kertominen,  

kuunteluharjoituksia, esineistä ja määrästä kertominen, tavallisia verbejä ja adjektiivejä.  

 

Kielioppi: adverbejä, adjektiivin muodostaminen, konjunktiot, sanajärjestys, tavallisimmat lauserakenteet, 

kappalesanat, lukusanat  

 

Arviointi: lyhyt kielitesti ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

3. Vapaa-aika ja harrastukset (KIB33)  

 

Sisältö: harrastuksista kertominen, urheilu, vapaa-ajasta keskusteleminen, perheenjäsenet, iästä 

kertominen, kotipaikasta kertominen ja kysyminen, lemmikit, toivottaminen tervetulleeksi, ruoan 

tilaaminen, osoitteen kertominen, kuunteluharjoituksia  

 

 Kielioppi: lauserakenne, kysymyslauseet, tulla jostakin, lukusanat  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

 

 

4. Meillä ja muualla (KIB34)  

 

Sisältö: kiinalaiset festivaalit, kiinalainen ravintolakulttuuri, historialliset nähtävyydet, aika, vuodenajat, 

sääilmaisut, jokapäiväiset rutiinit ja viikkoaikataulu, pyhät ja lomat, kalenteri, kuunteluharjoituksia.  

 

 Kielioppi: aika, lauserakenne, futuurin käyttö, mielipiteen ilmaisu  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

5. Ennen ja nyt (KIB35)  

 

Sisältö: terveys ja hyvinvointi, Kiinan yhteiskunnan muutos, kiinalainen perhe ennen ja nyt, ostosten 

tekeminen, hinnat, värit, vaatteet, ulkonäön kuvaaminen.  

 

 Kielioppi: konditionaali, kysymyssanat.  
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Arviointi: lyhyt kielitesti ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

6. Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat (KIB36)  

 

Sisältö: opiskeluista keskusteleminen, oppiaineet, suunnitelmista kertominen, kiinalainen koulu,  

työelämä, lomasuunnitelmat, matkustaminen, suunnan kysyminen, kuunteluharjoituksia.  

 

 Kielioppi: konditionaali, prepositiot, asioiden ja esineiden sijainnit, numerot  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti, kuuntelukoe ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

 

7. Kulttuuri (KIB37)  

 

Sisältö: kiinalainen horoskooppi, Kiinan politiikka, historia, kiinalainen perhe ja hääseremonia, kiinalainen 

ooppera, perinteinen musiikki ja perinteiset instrumentit, Taiji. Kuuntelu- ja sanastotehtäviä. Kotiaineita.  

 

Arviointi: esitelmä, jatkuva näyttö, kotitehtävien suorittaminen.  

 

  

  

8. Yhteinen maapallomme (KIB38)  

 

Sisältö: kiinalainen musiikki ja perinteiset soittimet, kiinan kielen synty, erilaiset murteet Kiinassa,  

kiinalainen elokuva, uskonnot Kiinassa, erot manner-Kiinan ja Taiwanin välillä  

 

 Kielioppi: aiemmin opitun kieliopin kertaus  

 

 Arviointi: lyhyt kielitesti, kuuntelukoe ja opiskelijan oma aktiivisuus kurssilla.  

 

  

  

Koulukohtainen valinnainen kurssi  

 

9. Kiinalainen kalligrafia (KIB30)  

 

Sisältö: perustekniikat ja siveltimenvedot, radikaalit, kiinalainen maalaustaide ja leimasin. Oppilaat  

harjoittelevat maalaamista ja kirjoittamista siveltimien ja musteen kanssa.  

 

Kielioppi: opetellaan uusia kirjoitusmerkkejä.  

 

Arviointi: tunneilla läsnäolo, sanelukoe  
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Kaikkien kiinan kielen kurssien sisältöön kuuluu kirjoitusmerkkien opetteleminen (lukeminen ja  

kirjoittaminen).  

 

  

 

   

 

7.2.4. MATEMATIIKKA  

  

 

Matematiikan opetuksella pyritään kehittämään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan 

merkitystä maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien 

elämäntilanteittensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota aikuisopiskelijalle mahdollisuudet perehtyä matemaattisen 

ajattelun malleihin sekä matematiikan perusideoihin ja rakenteisiin; opettaa käyttämään puhuttua ja 

kirjoitettua matematiikan kieltä sekä kehittää laskemisen ja ongelmien ratkaisemisen taitoja.  

 

Matematiikan opetustilanteet pyritään järjestämään siten, että ne herättävät opiskelijan tekemään 

havaintojensa pohjalta kysymyksiä, oletuksia ja päätelmiä sekä perustelemaan niitä. Erityisesti opiskelijaa 

ohjataan hahmottamaan matemaattisten käsitteiden merkityksiä ja tunnistamaan, kuinka ne liittyvät 

laajempiin kokonaisuuksiin. Opiskelijaa myös kannustetaan kehittämään luovia ratkaisuja matemaattisiin 

ongelmiin. Opetuksessa tutkitaan matematiikan ja arkielämän välisiä yhteyksiä ja kehitetään opiskelijan 

tiedonhankintaprosesseja.  

 

 

Arviointi  

 

Matematiikan opetuksessa arviointi pyrkii kehittämään opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukemaan 

aikuisopiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa, arvioimaan kirjallista esitystä ja 

opettamaan opiskelijalle oman työnsä arvioimista.  

 

Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien  

täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.  
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Oppimäärän vaihtaminen  

 

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen suositellaan hyväksi lukemisessa  

seuraavia vastaavuuksia:  

 

MAA1 -> MAB1,  

MAA3 -> MAB2,  

MAA6 -> MAB5,  

MAA7 -> MAB4 ja  

MAA8 -> MAB3.  

 

Opetussuunnitelmassa voidaan määrätä myös lisänäyttöjä, etenkin kurssin arvosanaa uudelleen  

arvioitaessa.  

 

  

 

 7.2.4.1. Matematiikan pitkä oppimäärä  

 

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa aikuisopiskelijalle mahdollisuus hankkia 

sellaiset matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa 

erityisesti matemaattis-luonnontieteellisillä ja teknisillä aloilla. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla 

on tilaisuus omaksua käyttökelpoisia matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään 

matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen 

matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, 

tieteessä ja tekniikassa.  

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, 

taitoihinsa ja ajatteluunsa  

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

• pystyy seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan ja tuottamaan matemaattista tekstiä, 

keskustelemaan matematiikasta ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä  

• oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena  

• kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan  

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

tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja 

tulosten yleistettävyyttä  

• harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita  

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

 

Työskentelymenetelmät  
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 Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

sekä harjoittelusta kotona. Menestyminen edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin 

tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien ratkaisemisessa.  

  

Arviointi  

 

 Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea 

aikuisopiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä 

opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista.  

 

Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, menetelmien valintaan ja päätelmien 

täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.  

 

 

 

 PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Funktiot ja yhtälöt (MAA1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• vahvistaa yhtälön ratkaisemisen ja prosenttilaskennan taitojaan  

• syventää verrannollisuuden, neliöjuuren ja potenssin käsitteiden ymmärtämistään  

• tottuu käyttämään neliöjuuren ja potenssin laskusääntöjä  

• syventää funktiokäsitteen ymmärtämistään tutkimalla potenssi- ja eksponenttifunktioita  

• oppii ratkaisemaan potenssiyhtälöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• potenssifunktio  

• potenssiyhtälön ratkaiseminen  

• juuret ja murtopotenssi  

• eksponenttifunktio  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 
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edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

2. Polynomifunktiot (MAA2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita  

• oppii ratkaisemaan toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkimaan ratkaisujen lukumäärää  

• oppii ratkaisemaan korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien  

jakolaskua  

• oppii ratkaisemaan yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• polynomien tulo ja binomikaavat  

• polynomifunktio  

• toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä  

• toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän tutkiminen  

• toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin  

• polynomiepäyhtälön ratkaiseminen  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  
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3. Geometria (MAA3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

kolmiulotteisissa tilanteissa  

• harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita  

• ratkaisee geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, 

yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa.  

 

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  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

4. Analyyttinen geometria (MAA4)  

 

 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 itseisarvoyhtälöitä ja 

vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä | f(x) | = a tai | f(x)| = | g(x) |  

• vahvistaa yhtälöryhmän ratkaisemisen taitojaan.  



182 
 

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• pistejoukon yhtälö  

• suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt  

• itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen  

• yhtälöryhmän ratkaiseminen  

• pisteen etäisyys suorasta  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

 

  

5. Vektorit (MAA5)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin  

• oppii tutkimaan kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla  

• tutkii kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• vektoreiden perusominaisuudet  

• vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla  

• koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo  

• suorat ja tasot avaruudessa  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  
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• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

6. Todennäköisyys ja tilastot (MAA6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii havainnollistamaan diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittämään ja tulkitsemaan 

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.  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma  

• jakauman tunnusluvut  

• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys  

• kombinatoriikka  

• todennäköisyyksien laskusäännöt  

• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma  

• diskreetin jakauman odotusarvo  

• normaalijakauma  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 



184 
 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

7. Derivaatta (MAA7)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä  

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

• määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat  

• osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot  

• osaa määrittää rationaalifunktion suurimman ja pienimmän arvon sovellusongelmien yhteydessä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö  

• funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta  

• polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen  

• polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)  

 

TAVOITTEET  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

• tutkii juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla  

• oppii yhdistetyn funktion derivoimisen  

• tutkii aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• juurifunktiot ja -yhtälöt  

• eksponenttifunktiot ja -yhtälöt  

• logaritmifunktiot ja -yhtälöt  

• yhdistetyn funktion derivaatta  

• käänteisfunktio  

• juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

9. Trigonometriset funktiot ja lukujonot (MAA9)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tutkimaan trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla  

• oppii ratkaisemaan trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)  

• osaa trigonometristen funktioiden yhteydet sin²x + cos²x = 1 ja tan x = sin x / cos x  

• tutkii trigonometrisia funktioita derivaatan avulla  

• ymmärtää lukujonon käsitteen  

• oppii määrittelemään lukujonoja palautuskaavojen avulla  

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

avulla.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• suunnattu kulma ja radiaani  

• trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen  

• trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen  

• trigonometristen funktioiden derivaatat  

• lukujono  

• rekursiivinen lukujono  

• aritmeettinen jono ja summa  

• geometrinen jono ja summa  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

10. Integraalilaskenta (MAA10)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita  

• ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan  

• oppii määrittämään pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla  

• perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• integraalifunktio  

• alkeisfunktioiden integraalifunktiot  

• määrätty integraali  

• pinta-alan ja tilavuuden laskeminen  

 

TYÖTAVAT  



187 
 

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

11. Lukuteoria ja logiikka (MAA11)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii formalisoimaan väitelauseita ja tutkimaan niiden totuusarvoja totuustaulujen avulla  

• ymmärtää avoimen lauseen käsitteen ja oppii käyttämään kvanttoreita  

• oppii todistusperiaatteita ja harjoittelee todistamista  

• oppii lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin  

• osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla  

• osaa määrittää kokonaislukujen suurimman yhteisen tekijän Eukleideen algoritmilla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lauseen formalisoiminen  

• lauseen totuusarvot  

• avoin lause  

• kvanttorit  

• suora, käänteinen ja ristiriitatodistus  

• kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö  

• Eukleideen algoritmi  

• alkuluvut  

• aritmetiikan peruslause  

• kokonaislukujen kongruenssi  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  
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• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

12. Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä (MAA12)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii ymmärtämään absoluuttisen ja suhteellisen virheen käsitteet ja niiden avulla likiarvolaskujen 

tarkkuutta koskevat säännöt peruslaskutoimitusten tapauksessa  

• ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan yhtälöitä numeerisesti  

• oppii tutkimaan polynomien jaollisuutta ja määrittämään polynomin tekijät  

• oppii algoritmista ajattelua  

• harjaantuu käyttämään nykyaikaisia matemaattisia välineitä  

• oppii määrittämään numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• absoluuttinen ja suhteellinen virhe  

• Newtonin menetelmä ja iterointi  

• polynomien jakoalgoritmi  

• polynomien jakoyhtälö  

• muutosnopeus ja pinta-ala  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 
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edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan  

• täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien 

todennäköisyysjakaumien tutkimiseen  

• tutkii lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen  

• jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia  

• funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä  

• epäoleelliset integraalit  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

 opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

 

  

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  
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Johdantokurssi: peruskoulun matematiikan kertaus (MAA0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kertaa ja sisäistää peruskoulun matematiikan keskeiset sisällöt  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• peruslaskutoimitukset  

• murtoluvut  

• potenssit  

• neliöjuuri  

• polynomit  

• ensimmäisen asteen yhtälöt  

• yhtälöparit  

• prosenttilasku  

• taso- ja avaruusgeometrian perusteet  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

14. Differentiaaliyhtälöt (MAA14)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutustuu differentiaaliyhtälöiden teorian perusteisiin  

 

 KESKEISET SISÄLLÖT  

Ensimmäisen kertaluvun differentiaaliyhtälö  

• Separoituva yhtälö  

Ensimmäisen kertaluvun lineaarinen yhtälö  

Toisen kertaluvun differentiaaliyhtälö  
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• lineaarinen yhtälö  

• lineaarinen homogeeninen yhtälö  

• vakiokertoiminen yhtälö  

• lineaarinen täydellinen yhtälö  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

 ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

15. Kertauskurssi 1 (MAA15)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa kerratuksi pääasiassa kurssien M  1 – MAA5 asioita  

• kurssilla paneudutaan omakohtaiseen harjoitteluun ja tehtävien itsenäiseen ratkaisemiseen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kurssien M  1 – MAA5 pääkohdat  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  
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ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

16. Kertauskurssi 2 (MAA16)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa kerratuksi pääasiassa kurssien MAA6 – MAA10 asioita  

• valmentautuu ylioppilaskokeeseen  

• saa näkemystä ja kokemusta laajahkojen tehtävien itsenäiseen ratkaisemiseen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kurssien M  6 – MAA10 pääkohdat  

• myös kurssien M  1 – MAA5 asiasisällöt perustietoina  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

 

 

17. Kertauskurssi 3 (MAA17)  

 

TAVOITTEET  

Tämä kurssi on vaihtoehtoinen kertauskursseille 1 ja 2 (MAA15 ja MAA16)  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• kykenee kertaamaan koko lukion oppimäärän pitkässä matematiikassa  

• valmentautuu ylioppilaskokeeseen  

• saa näkemystä ja kokemusta laajahkojen tehtävien itsenäiseen ratkaisemiseen  

• kurssilla paneudutaan omakohtaiseen harjoitteluun ja tehtävien itsenäiseen ratkaisemiseen  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• kurssien M  1 – MAA10 pääkohdat  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoina ovat mm.  

 • opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

 video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

harjoitusesimerkkien muodossa sekä harjoittelusta kotona kotitehtävien muodossa. Menestyminen 

edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien 

ratkaisemisessa.  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

  

7.2.4.2 Matematiikka lyhyt oppimäärä  

 

 

Matematiikan opetuksella pyritään kehittämään aikuisopiskelijan kykyä havaita ja ymmärtää matematiikan 

merkitystä maailmassa, tehdä perusteltuja päätelmiä ja harjoittaa matematiikkaa nykyisten ja tulevien 

elämäntilanteittensa tarpeita vastaavasti rakentavasti ajattelevana ja asioista välittävänä kansalaisena.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tehtävänä on tarjota valmiuksia hankkia, käsitellä ja 

ymmärtää matemaattista tietoa ja käyttää matematiikkaa elämän eri tilanteissa ja jatko-opinnoissa.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Matematiikan lyhyen oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa käyttää matematiikkaa jokapäiväisen elämän ja yhteiskunnallisen toiminnan apuvälineenä.  

 saa myönteisiä oppimiskokemuksia matematiikan parissa työskennellessään ja oppii luottamaan omiin 

kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa, rohkaistuu kokeilevaan, tutkivaan ja keksivään oppimiseen  

• hankkii sellaisia matemaattisia tietoja, taitoja ja valmiuksia, jotka antavat riittävän pohjan jatko-opinnoille  
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• sisäistää matematiikan merkityksen välineenä, jolla ilmiöitä voidaan kuvata, selittää ja mallintaa ja jota 

voidaan käyttää johtopäätösten tekemisessä  

• saa käsityksen matemaattisen tiedon luonteesta ja sen loogisesta rakenteesta  

• harjaantuu vastaanottamaan ja analysoimaan viestimien matemaattisessa muodossa tarjoamaa 

informaatioita ja arvioimaan sen luotettavuutta  

• tutustuu matematiikan merkitykseen kulttuurin kehityksessä  

• oppii käyttämään kuvioita, kaavioita ja malleja ajattelun apuna  

 

 

 Työskentelymenetelmät  

 

Oppitunnit koostuvat opetuksesta ja siihen liittyvästä keskustelusta, ongelmanratkaisuun perehtymisestä 

sekä harjoittelusta kotona. Menestyminen edellyttää omakohtaista, pohtivaa harjoittelua niin tunneilla kuin 

tuntien ulkopuolellakin kotitehtävien ratkaisemisessa.  

 

  

Arviointi  

 

 Matematiikan opetuksessa arvioinnin tulee kehittää opiskelijan kykyä esittää ratkaisuja, tukea 

aikuisopiskelijaa matemaattisten käsitteiden muodostamisprosessissa ja arvioida kirjallista esitystä sekä 

opettaa opiskelijalle oman työnsä arvioimista. Osaamisen arvioinnissa kiinnitetään huomio laskutaitoon, 

menetelmien valintaan ja päätelmien täsmälliseen ja johdonmukaiseen perustelemiseen.  

 

 

  

PAKOLLISET KURSSIT  

  

 

1. Lausekkeet ja yhtälöt (MAB1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu käyttämään matematiikkaa jokapäiväisen elämän ongelmien ratkaisemisessa ja oppii 

luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä  

• ymmärtää lineaarisen riippuvuuden, verrannollisuuden ja toisen asteen polynomifunktion käsitteet  

• vahvistaa yhtälöiden ratkaisemisen taitojaan ja oppii ratkaisemaan toisen asteen yhtälöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus  

• ongelmien muotoileminen yhtälöiksi  

• yhtälöiden graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen  

• ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen  

• toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen  

 

TYÖTAVAT  
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Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti  

seuraavia työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

2. Geometria (MAB2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista  

• vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan 

 osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kuvioiden yhdenmuotoisuus  

• suorakulmaisen kolmion trigonometria  

• Pythagoraan lause  

• kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen geometrian menetelmien käyttö 

koordinaatistossa  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti  

seuraavia työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

3. Matemaattisia malleja I (MAB3)  

 

TAVOITTEET  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla 

malleilla  

• tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen  

• potenssiyhtälön ratkaiseminen  

• eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

  

4. Matemaattinen analyysi (MAB4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutkii funktion muutosnopeutta graafisin ja numeerisin menetelmin  

• ymmärtää derivaatan käsitteen muutosnopeuden mittana  

• osaa tutkia polynomifunktion kulkua derivaatan avulla  

• oppii sovellusten yhteydessä määrittämään polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• polynomifunktion derivaatta  

• polynomifunktion merkin ja kulun tutkiminen  

• polynomifunktion suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen  

 graafisia ja numeerisia menetelmiä  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  
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• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

5. Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• harjaantuu käsittelemään ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja 

 tutustuu laskinten ja tietokoneiden käyttöön tilastotehtävissä 

 perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• jatkuvien ja diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen  

• normaalijakauma ja jakauman normittaminen  

• kombinatoriikkaa  

• todennäköisyyden käsite  

• todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä  

 

 

 TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

6. Matemaattisia malleja II (MAB6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• varmentaa ja täydentää yhtälöiden ratkaisutaitojaan  

• osaa ratkaista käytännön tilanteisiin liittyviä lineaarisia optimointitehtäviä  
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• ymmärtää lukujonon käsitteen  

• ratkaisee käytännön ongelmia aritmeettisen ja geometrisen jonon ja summan avulla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kahden muuttujan lineaariset yhtälöt  

• lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen  

• kahden muuttujan epäyhtälön graafinen ratkaiseminen  

• lineaarinen optimointi  

• lukujono  

• aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

7. Talousmatematiikka (MAB7)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii ymmärtämään talouselämässä käytettyjä käsitteitä  

• saa matemaattisia valmiuksia oman taloutensa suunnitteluun 

 saa laskennallisen pohjan yrittäjyyden ja taloustiedon opiskeluun  

 soveltaa tilastollisia menetelmiä aineistojen käsittelyyn.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

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

• taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  
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• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

8. Matemaattisia malleja III (MAB8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• laajentaa käsitystään teknologisoituvassa yhteiskunnassa tarvittavasta matematiikasta 

 saa apuneuvoja jaksollisten ilmiöiden matemaattiseen käsittelyyn.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• trigonometristen funktioiden määrittely yksikköympyrän avulla 

 radiaani  

• tyyppiä f x) = a olevien trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen  

• muotoa f x) =   sin  bx) olevien funktioiden kuvaajat jaksollisten ilmiöiden mallintajina  

• vektorin käsite ja vektoreiden peruslaskutoimitusten periaatteet  

• koordinaatiston vektoreiden komponenttiesitys ja skalaaritulo  

• kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteiden ja kulmien tutkiminen vektoreiden avulla  

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

  

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

  

Peruskoulun matematiikan kertaus (MAB0)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• kertaa ja sisäistää peruskoulun matematiikan keskeiset sisällöt  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• peruslaskutoimitukset  

• murtoluvut  

• potenssit  

• neliöjuuri  

• polynomit  

• ensimmäisen asteen yhtälöt  

• yhtälöparit  

• prosenttilasku  

• taso- ja avaruusgeometrian perusteet  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

 

 

 9. Lukion lyhyen matematiikan kertaus (MAB9)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• koostaa kokonaisuuden lyhyen matematiikan kursseilla esitetyistä asioista  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• pakollisten kurssien keskeiset kohdat  

• vanhojen yo-tehtävien harjoittelu  

 

TYÖTAVAT  

Lukio-opetuksessa käytetään vaihdellen ja kulloistenkin tavoitteiden ja tehtävien mukaisesti seuraavia 

työtapoja  

• opetuskeskustelu ja luento  

• laskuharjoitukset  

• video ja multimedia  

• laskinharjoitukset  

• tietokoneavusteinen opetus  
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ARVIOINTI  

Loppukoe ja mahdollinen välikoe.  

 

   

 

 

7.2.5. BIOLOGIA  

 

  

Biologian opetuksessa tutkitaan elämää, sen ilmiöitä ja edellytyksiä. Opetus syventää aikuisopiskelijan 

luonnontuntemusta ja antaa ymmärryksen luonnon perusilmiöistä.  

 

Opetus kehittää opiskelijan luonnontieteellistä ajattelua, herättää kiinnostusta biotieteisiin sekä edistää 

opiskelijan luonnon monimuotoisuutta säilyttävää ja ympäristövastuullista käyttäytymistä.  

 

 Opiskelija tutustuu evoluutioon, ekologian perusteisiin sekä ihmisen rakenteeseen ja elintoimintoihin. 

Opiskelijaa ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä 

korostetaan ihmisen vastuuta luonnon monimuotoisuuden suojelussa.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Opetuksen tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää toimivan eliömaailman rakenteen ja kehityksen, 

ihmisen osaksi eliömaailmaa sekä ihmisen toiminnan merkityksen ympäristössä. Opetuksessa tutkitaan 

elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. 

Lukion biologian tulee myös luoda perusta ymmärtää biotieteiden tarjoamia mahdollisuuksia edistää 

ihmiskunnan, muun eliökunnan ja elinympäristöjen hyvinvointia.  

Opetuksen tavoitteet  

 

Biologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• hallitsee biologian keskeiset käsitteet  

• tunnistaa elämän tuntomerkit ja osaa jäsentää elämän ilmiöt sekä biologian eri organisaatiotasot  

molekyylitasolta biosfääriin  

• oppii arvostamaan eliökunnan monimuotoisuutta ja ymmärtämään eliöiden sopeutumisen erilaisiin 

ympäristöihin  

• ymmärtää perimän ja evoluution merkityksen eliökunnan kehittymisessä  

• perehtyy biologisen tiedonhankinnan ja tutkimuksen menetelmiin sekä osaa arvioida kriittisesti eri 

lähteistä saamaansa biologista tietoa  

• tuntee biotieteiden, esimerkiksi bioteknologian ja lääketieteen sovelluksia  

• tuntee ihmiselimistön toiminnan peruspiirteet  

• ymmärtää perimän ja ympäristötekijöiden merkityksen terveyden taustana sekä yksilön että ihmiskunnan 

kannalta  

• tiedostaa kestävän kehityksen välttämättömyyden sekä ymmärtää oman vastuunsa elinympäristön 

tulevaisuudesta.  
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Arviointi  

 

 Biologiassa arvioidaan opiskelijan kykyä hallita ja käyttää biologian keskeisiä käsitteitä sekä soveltaa 

biologisia tietoja. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luonnontieteellisten lainalaisuuksien sekä syy- ja 

seuraussuhteiden ymmärtämiseen, vuorovaikutussuhteiden merkityksen oivaltamiseen sekä 

kokonaisuuksien hahmottamiseen. Taitojen arvioinnissa painotetaan opiskelijan kykyä käyttää erilaisia 

lähteitä biologisen tiedon hankinnassa sekä kykyä arvioida tietoa kriittisesti.  

 

  

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

 

1. Eliömaailma (BI1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

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

• ymmärtää, mitä luonnon monimuotoisuus biosysteemien eri tasoilla tarkoittaa  

• ymmärtää evoluution jatkuvuuden, mekanismit ja merkityksen  

• tuntee muuntelun, sopeutumisen ja lajien välisten suhteiden merkityksen elämän kehitykselle 

 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä  

• tuntee ekosysteemien keskeiset toimintaperiaatteet.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Mitä elämä on?  

• biologia tieteenä  

• luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen  

• evoluutio – elämän kehittyminen  

• nykyinen eliökunta ja eliökunnan pääryhmät  

• Miten luonto toimii?  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu, yksilöllisiä työtehtäviä ja laborointia  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti 

suoritetut tehtävät.  

 

  

 

2. Solu ja perinnöllisyys (BI2)  

 

TAVOITTEET  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää solun merkityksen elämän perusyksikkönä, tunnistaa erilaisia soluja ja niiden rakenteita  

• ymmärtää solurakenteiden kehityksen ja merkityksen sekä evoluutioprosessin kokonaisuuden  

• osaa solun kemiallisen rakenteen ja toiminnan sekä osaa kytkeä ne yksilön toimintaan  

• hallitsee solun energiatalouden prosessit ja niiden merkityksen  

• tuntee geneettisen informaation rakenteen sekä sen siirtymisen solusta soluun ja sukupolvelta toiselle  

• tietää, miten geenit ohjaavat solun toimintaa  

• osaa periytymisen lainalaisuuksien perusperiaatteet  

• tietää, kuinka soluja tutkitaan, ja osaa arvioida uusimman solututkimuksen merkitystä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• solun rakenne ja toiminta  

• solun energiatalous  

• solujen toiminnan ohjaaminen  

• solujen lisääntyminen  

• periytymisen perusteet  

• populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu, yksilöllisiä työtehtäviä ja laborointia  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti 

suoritetut tehtävät.  

 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

3. Ympäristöekologia (BI3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon  

• ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle  

• hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä  

• tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen 

muokkaamiin ekosysteemeihin  

• tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia 

• kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän  

kehityksen periaatteiden mukaisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ekologinen tutkimus ja ekologiset peruskäsitteet  
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• biodiversiteetti luonnonvarana  

• ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet  

• Suomen luonnon ekologiset piirteet ja haavoittuvuus  

• kestävä tulevaisuus  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä yksilöllisiä työtehtäviä  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti 

suoritetut tehtävät.  

 

 

 

4. Ihmisen biologia (BI4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa ihmissolun erilaistumisen pääpiirteet sekä kudosten ja elinten rakenteet ja toimintaperiaatteet  

• ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelymekanismeja sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden 

vaikutuksia niihin  

• ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana  

• ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia sekä ihmisen 

yhteisöllisyyden merkityksen terveyden kannalta  

• pystyy selittämään elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan ja tuntee 

merkityksellisimpien sairauksien syntymekanismeja  

• ymmärtää ihmisen lajinkehityksen sekä perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen  

• pystyy tarkastelemaan oppimiaan asioita arkielämän esimerkkien valossa ja tutustumaan alan uutisiin ja 

arvioimaan niitä kriittisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ihmisen solujen ja kudosten erityispiirteet  

• elimistöjen rakenne, toiminta ja merkitys  

• elintoimintojen säätely  

• ihmisen lisääntyminen  

• ihmisen elämänkaari  

• perimän merkitys  

• elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu, yksilöllisiä työtehtäviä ja laborointia  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti 

suoritetut tehtävät.  
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5. Bioteknologia (BI5)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää tietojaan solun hienorakenteesta ja solun eri osien toiminnasta  

• ymmärtää elämän keskeisten molekyylien rakenteen ja merkityksen solun toiminnassa 

• hallitsee tärkeimpien mikrobiryhmien kuten bakteerien ja virusten rakenteen, toiminnan ja  

lisääntymisen periaatteet  

• tuntee geenien toiminnan ja sen säätelyn  

• tuntee geenien etsintä- ja tunnistusmenetelmiä sekä geenien siirtämisen tekniikan pääpiirteet sekä 

hallitsee geeni- ja biotekniikan keskeiset käsitteet  

• tuntee biotekniikan tarjoamia sovellusmahdollisuuksia eri biotieteissä ja teollisuudessa  

• pystyy arvioimaan biotekniikan kehittymisen luomia mahdollisuuksia, uhkatekijöitä ja eettisiä ongelmia  

sekä tekemään niiden pohjalta perusteltuja arkielämän ratkaisuja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• solun hienorakenne ja solujen välinen viestintä  

• solut proteiinien valmistajina  

• geenien toiminta  

• geeniteknologia ja sen mahdollisuudet  

• mikrobit ja niiden merkitys  

• biotekniikka teollisuudessa  

• kasvien ja eläinten jalostus  

• geenitekniikan etiikka ja lainsäädäntö  

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä yksilölliset työtehtävät ja laborointia  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanaan vaikuttaa kirjallinen loppukoe sekä osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti 

suoritetut tehtävät.  

 

  

 

KOULUKOHTAISET KURSSIT  

 

 

6. BIOLOGIAN HARJOITUSKURSSI BI6  

 

 TAVOITTEET  

BI6 Kurssin tavoitteena on  

• vahvistaa  ikuisopetuksen opetussuunnitelmassa biologian opiskelulle määriteltyjä tavoitteita  

• kerrata biologian peruskursseilla  BI1, BI2) ja syventävillä kursseilla  BI3, BI4, BI5) läpikäytyjä oppisisältöjä  

• harjoitella monipuolisesti erilaisten soveltavien ja aineistopohjaisten tehtävien ratkaisemista  
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• tutustua biologian ajankohtaisiin tutkimushankkeisiin ja biologisten ilmiöiden uutisointiin 

(mediaseuranta)  

• valmistautua ylioppilastutkinnon reaalikokeeseen  

• antaa vinkkejä biologisen tiedon omatoimiseen etsimiseen  

• antaa tietoa biologiaan liittyvistä jatko-opiskelumahdollisuuksista  

 

KURSSIN SISÄLTÖ  

Kurssilla kerrataan valtakunnallisten biologian kurssien (BI1 Eliömaailma, BI2 Solu ja perinnöllisyys, BI3 

Ympäristöekologia, BI4 Ihminen, BI5 Bioteknologia) keskeisiä aihealueita. Lisäksi tietoja syvennetään 

perehtymällä biologiaan liittyviin tutkimuksiin sekä analysoimalla aiheeseen liittyvää uutisointia.  

 

Biologian ylioppilaskokeeseen valmistaudutaan käymällä läpi aiempien vuosien ainereaalin tehtäviä. 

Tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin tehtävätyyppeihin, oppii tuntemaan hyvän vastauksen 

ominaispiirteet ja osaa esittää tietonsa hallitusti ja tehtävän edellyttämällä tavalla.  

 

TOTEUTUS 
Kurssi on tarkoitettu toteutettavaksi ensi sijassa verkkoympäristössä. Kurssi on mahdollista järjestää myös 
lähiopetuksena. 

Opiskelun tukena ovat biologian kurssi- ja kertauskirjat. 

 

ARVIOINTI  

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan tekemiin kurssitehtäviin. Hyväksytty kurssi arvioidaan S-merkinnällä 

(suoritettu).  

 

 

  

 

7.2.6. MAANTIEDE  

 

 Maantieteen opetus kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja ohjaa häntä jäsentämään 

ympäröivää maailmaa. Opetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, 

rakennettua ympäristöä ja sosiaalista ympäristöä. Opiskelijaa ohjataan tiedostamaan luonnon ja 

ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti 

monimuotoisena elinympäristönä.  

 

Opetuksen tulee kehittää opiskelijan valmiuksia toimia aktiivisena ja kestävään elämäntapaan sitoutuneena 

kansalaisena.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Maantieteessä integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet.  
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Opetuksessa tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja 

toimintaa. Opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia 

ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii 

maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan 

perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä 

toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

 Maantieteen opiskelun tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja sekä kirjallisia, 

digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten 

tietojen esittämisessä  

• ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa  

• osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa 

kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia  

• osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä 

tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti  

• ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee, ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista 

taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuus-ongelmia  

• tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta  

•tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä  

kehitykseen  

• osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana 

aktiivisena maailmankansalaisena.  

 

 

 Arviointi  

 

 Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen.  

Arvioinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja  

kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia.  

 

Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa 

maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- 

ja esittämistaidot kuten kartan tulkintataito ja muut graafiset taidot.  

  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

 

1. Sininen planeetta (GE1)  
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TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä  

• ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvat ilmiöt  

• osaa kuvata ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan  

• ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, sekä osaa tulkita kuvista ja kartoilta 

luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä  

• ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla  

• osaa soveltaa hankkimaansa luonnonmaantieteellistä tietoa sekä paikallisesti että  

maailmanlaajuisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• maantieteen tehtävät, maantiede luonnontieteenä, maantieteellinen tietoaines ja tutkimusmenetelmät  

• Maan planetaarinen luonne  

• ilmakehä liikkeessä  

• vesikehä liikkeessä  

• sää ja ilmasto  

• maapallon muuttuvat pinnanmuodot  

• maapallon kasvillisuusvyöhykkeet  

• luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä karttatyöskentelyä  

 

ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti suoritetut tehtävät  

 

  

  

 

 SYVENTÄVÄT KURSSIT  

  

 

2. Yhteinen maailma (GE2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa käyttää kulttuurimaantieteen käsitteitä sekä osaa tulkita ihmisen toimintaan liittyviä ilmiöitä ja 

rakenteita kulttuurimaantieteen teorioita ja malleja hyväksi käyttäen  

• tuntee eri kulttuureja ja osaa arvioida niiden kehittymiseen vaikuttaneita tekijöitä  

• osaa analysoida maapallon eri alueiden väestönkehitystä ja asutuksen piirteitä sekä kaupungistumisen 

syitä ja seurauksia  

• osaa arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta ihmisen toimintaan 

eri alueilla sekä ymmärtää ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen merkityksen  

• tuntee aluesuunnittelun tavoitteita ja vaikuttamiskeinoja  
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• tuntee kehittyneisyyserojen erilaiset ilmenemismuodot  

• osaa arvioida ihmisten hyvinvointia, ympäristön tilaa sekä kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä 

nyt ja tulevaisuudessa maapallon eri alueilla.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kulttuurimaantieteen olemus ja tehtävät  

• väestö ja asutus  

• muuttoliikkeet ja kaupungistuminen  

• kulttuurit ja kulttuurien muuttuminen sekä vähemmistökulttuurit  

• luonnonvarat ja niiden riittävyys  

• alkutuotanto ja ympäristö  

• teollisuus ja energia  

• liikkuminen ja vuorovaikutus  

• ihmistoiminnan alueellinen rakenne  

• kulttuurimaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla  

• kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys  

 

TYÖTAVAT  

Luento, opetuskeskustelu ja karttatyöt  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti suoritetut tehtävät.  

 

  

  

 

3. Riskien maailma (GE3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteeseen 

liittyvät riskit maapallolla sekä osaa arvioida niiden merkitystä ihmisen ja ympäristön kannalta  

• tuntee, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee, sekä osaa vertailla ja arvioida eri alueiden  

riskiherkkyyttä sekä maailmanlaajuisesti että paikallisesti  

• osaa arvioida alueiden kehittyneisyyden ja alueilla ilmenevien riskien välistä suhdetta  

• osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia riskiuutisia eri medioissa sekä osaa soveltaa oppimaansa 

tietoa riskiuutisten analysointiin ja arviointiin  

• tietää, millaisten ratkaisujen avulla uhkia voidaan välttää tai niiden vaikutuksia lieventää  

•ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten 

hyvinvointiin ja turvallisuuteen  

• tietää mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin, säädellä ristiriitoja sekä toimia kestävän kehityksen 

mukaisesti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• riskien maantiede, riskien luokittelu ja merkitys  
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• luonnon toimintaan liittyvät riskit ja riskialueet sekä luonnonriskeihin varautuminen  

• ihmisen ja luonnon riippuvuussuhteeseen liittyvät ympäristöriskit ja riskialueet sekä mahdollisuudet estää 

ja pienentää ympäristöriskejä kestävän kehityksen keinoin  

• ihmiskunnan riskit ja riskialueet sekä ristiriitojen säätelymahdollisuudet  

• tekniset hasardit  

 

TYÖTAVAT  

Luento ja opetuskeskustelu sekä tutustuminen tiedonhakuun  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen loppukoe ja osallistuminen tuntityöskentelyyn tai itsenäisesti suoritetut tehtävät.  

 

  

 

 

4. Aluetutkimus (GE4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa kartografian perusteet  

• tuntee maantieteellisten paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia  

• osaa kerätä tiettyyn alueeseen liittyvää maantieteellistä tietoa erilaisista lähteistä, kuten kartoista ja 

tilastoista sekä sähköisistä ja muista medialähteistä  

• osaa visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina  

• osaa analysoida ja tulkita hankkimaansa aineistoa sekä laatia aineiston avulla kuvauksen alueesta  

• osaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, kuten kriittisen lähteiden käytön ja viittaustekniikan, sekä 

tuntee tekijänoikeudet.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kartografian perusteet ja maantieteelliset lähdeaineistot  

• paikkatietojärjestelmät ja niiden sovellusmahdollisuudet  

• aluetutkimus: tutkimusalueen valinta, aineiston keruu, käsittely ja tulkinta sekä pienimuotoisen  

aluekuvauksen raportointi: tutkimusalueen sijainti osana laajempia aluekokonaisuuksia, alueen koko, 

luonnonolot, väestö ja asutus, luonnonvarat ja maankäyttö, elinkeinot, liikenne ja palvelut, alueen jako osa-

alueisiin sekä alueen ongelmat ja kehittäminen  

 

TYÖTAVAT  

Aineiston kerääminen ja käyttäminen omaan aluetutkimukseen.  

 

 ARVIOINTI  

Kirjallinen kartografinen työ ja loppukoe.  
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7.2.7. FYSIIKKA  

 

  

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja –ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja 

selittämään käyttämällä luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa 

yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.  

 

 Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden 

mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, 

videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa 

omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Aikuisopiskelijalle voi hänen 

päivittäisessä toimintaympäristössään tarjoutua mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa fysiikan 

tarkastelutapaa ja kokeellisuutta käytännössä.  

 

Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon 

lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto.  

 

Aikuisopiskelijalle luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset 

tietovarannot ja alan asiantuntijat sekä oma työ- ja toimintaympäristö. Fysiikan opetus ohjaa 

luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan, tietojen käyttämiseen sekä tiedon 

luotettavuuden ja merkityksen arviointiin elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle valmiuksia 

keskustella ja kirjoittaa fysiikan ja teknologian tiedonalaan kuuluvista asioista ja ilmiöistä 

tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen sekä auttaa häntä ymmärtämään fysiikan ja teknologian 

merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa.  

 

 Fysiikan opiskelu tukee opiskelijan persoonallisuuden kehittymistä ja maailmankuvan muodostamista.  

 

 

Lukiokoulutus  

 

 Fysiikan opetuksen tavoitteet  

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden mallintamisessa  

• ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen tiedon 

muodostumisessa  

• pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä 

luovasti hyväksi käyttäen  

• hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa sekä omassa toimintaympäristössään 

asiantuntijayhteisön tapaan  

• suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä 

soveltamaan niitä  

• hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja julkistamaan tietoja 

monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen.  
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Syventävät kurssit 2-8  

 

 Syventävien kurssien tavoitteena on, että opiskelija  

• saa valmiuksia opiskella luonnontieteellisillä ja luonnontieteitä soveltavilla aloilla  

• tutkii luonnon ilmiöitä sekä mallintaa ja esittää niitä algebrallisten ja graafisten menetelmien avulla  

• rakentaa fysiikan malleja ja käyttää niitä ennusteiden tekemiseen  

• tutkii ja havainnollistaa malleja tieto- ja viestintätekniikan avulla  

• tutustuu klassisen fysiikan osa-alueisiin ja modernin fysiikan alkeisiin  

• tutustuu fysiikan eri osa-alueisiin liittyvään teknologiaan  

• tutustuu fysiikan merkitykseen yhteiskunnan eri alueilla  

• tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niihin liittyviin turvallisuustekijöihin  

 kehittyy luonnontieteellisessä ajattelutavassa, ongelmanratkaisukyvyssä ja itseopiskeluntaidossa.  

 

  

Arviointi  

 

Fysiikassa arvioidaan opetussuunnitelman perusteissa esitettyjen kurssikohtaisten fysiikan tietojen ja niiden 

soveltamistaitojen saavuttamista erityisesti matemaattisia malleja käyttäen. Arvioinnin kohteena ovat myös 

tiedonkäsittelytaitojen, kokeellisen työskentelyn taitojen sekä muiden opiskelua tukevien taitojen 

kehittyminen, kuten fysikaalisen ongelman ratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen.  

 

  

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

 

1. Fysiikka luonnontieteenä (FY1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa tyydytystä tiedon ja ymmärtämisen tarpeelleen sekä saa vaikutteita, jotka herättävät ja syventävät 

kiinnostusta fysiikkaa kohtaan  

• tutustuu aineen ja maailmankaikkeuden rakenteeseen liittyviin peruskäsitteisiin ja osaa jäsentää 

käsitystään luonnon perusrakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla  

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

mallintamisen kautta  

• tulkitsee ja mallintaa kokeellisen työn tuloksia graafisesti  

• käyttää opiskelun tukena tieto- ja viestintätekniikkaa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• fysiikan merkitys historian eri vaiheissa ja nykyaikana  

• aineen ja maailmankaikkeuden rakenteet ja perusvuorovaikutukset  

• energian, erityisesti säteilyn, sitoutuminen ja vapautuminen luonnon ja ihmisen aikaansaamissa 

prosesseissa  
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• kokeellisuus ja mallintaminen perustana fysikaalisen tiedon rakentumisessa, mittaaminen, tulosten 

esittäminen ja niiden luotettavuuden arviointi  

• voima liikkeen muutoksen aiheuttajana  

• liikkeen kuvaamisessa tarvittavat peruskäsitteet ja liikkeen graafinen esitys  

 

TYÖTAVAT  

 Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 Verkkokurssilla opiskelijoiden kanssa voidaan sopia, että arvostelu tapahtuu siten, että loppukokeesta 

saa x%, erilaisista harjoitustehtävistä y% ja esitelmästä (kokeellisista mittauksista tai annetusta aiheesta) 

saa z%.  

 Verkkokurssin arvostelu voi olla myös samanlainen kuin normaalikurssin arvostelu.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

  

 

2. Lämpö (FY2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee lämpöön liittyvät ilmiöt  

• tutkii aineen termodynaamiseen tilaan tai lämpöopin pääsääntöihin liittyviä ilmiöitä  

• saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan kriittiseen keskusteluun ja 

päätöksentekoon.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kaasujen tilanmuutokset ja lämpölaajeneminen  

• paine, hydrostaattinen paine  

• kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia  

• mekaaninen energia, työ, teho ja hyötysuhde  

• lämpöopin pääsäännöt, sisäenergia  

• energiavarat  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  
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 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

  

 

3. Aallot (FY3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa yleiskuvan luonnon jaksollisista ilmiöistä ja perehtyy niitä selittäviin keskeisiin periaatteisiin  

• perehtyy värähdys- ja aaltoliikkeen perusteisiin tutkimalla mekaanista värähtelyä, ääntä tai  

sähkömagneettisia aaltoja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• harmoninen voima ja värähdysliike  

• aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen  

• aaltoliikkeen interferenssi, diffraktio ja polarisoituminen  

• heijastuminen, taittuminen ja kokonaisheijastuminen  

• valo, peilit ja linssit  

• ääni, melun terveysvaikutukset ja kovalta ääneltä suojautuminen  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

  

 

4. Liikkeen lait (FY4)  
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 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää liikkeeseen liittyviä ilmiöitä ja käsittelee niitä selittäviä malleja  

• tutkii etenemisliikkeeseen liittyviä ilmiöitä kokeellisesti ja perehtyy niiden avulla Newtonin lakeihin  

• ymmärtää säilymislakien merkityksen fysiikassa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• liikkeen mallit ja Newtonin lait  

• etä- ja kosketusvoimat, erityisesti liikettä vastustavat voimat, noste  

• liikemäärän säilyminen ja impulssiperiaate  

• liike- ja potentiaalienergia sekä työperiaate  

• värähdysliikkeen energia  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

  

 

5. Pyöriminen ja gravitaatio (FY5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää osaamistaan mekaniikassa sekä statiikkaan ja pyörimiseen liittyvien ilmiöiden laskennallista 

hallintaansa  

• syventää mekaniikan maailmankuvan tuntemustaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen  

• pyörimisliikkeen mallit, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike  

• pyörimisen liikeyhtälö  

• pyörimismäärän säilyminen  

• pyörimisliikkeen energia  

• ympyräliike ja ympyräliikkeen kiihtyvyys  

• gravitaatio ja gravitaation alainen liike  

• heittoliike ja planeettojen liike  

• satelliitit ja niiden käyttö  
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TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

  

 

6. Sähkö (FY6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää sähköön liittyviä peruskäsitteitä ja tutustuu mittaustekniikkaan  

• osaa tehdä sähköopin perusmittauksia sekä rakentaa ja tutkia yksinkertaisia virtapiirejä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• sähköpari, sähkövirran kulku metallijohteessa  

• jännitteen ja sähkövirran mittaaminen  

• Ohmin laki  

• Joulen laki  

• vastukset, vastusten kytkennät ja Kirchhoffin lait  

• Coulombin laki, homogeeninen sähkökenttä ja aine sähkökentässä  

• kondensaattori, kytkennät ja energia  

• sähkövirran kulku puolijohteessa, esimerkkinä diodi  

TYÖTAVAT  

 Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  
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7. Sähkömagnetismi (FY7)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• syventää tuntemustaan sähkömagnetismin ilmiöistä  

• perehtyy sähköturvallisuuteen  

• syventää sähkömagneettisten ilmiöiden yhteiskunnallisen merkityksen tuntemustaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• magneettinen voima, magneettikenttä ja aine magneettikentässä  

• varattu hiukkanen homogeenisessa sähkö- ja magneettikentässä  

• induktiolaki ja  enzin laki  

• induktioilmiöitä - pyörrevirrat, generaattori ja itseinduktio  

• energian siirto sähkövirran avulla  

• tehollisen jännitteen ja sähkövirran mittaaminen sekä impedanssin taajuusriippuvuuden määrittäminen  

• värähtelypiiri ja antenni, sähkömagneettinen viestintä  

• sähköturvallisuus  

• energiateollisuus  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

 

 

 

8. Aine ja säteily (FY8)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutustuu kvantittumiseen, dualismiin sekä aineen ja energian ekvivalenssiin aineen rakennetta ja  

rakenneosien dynamiikkaa hallitsevina periaatteina  

• syventää kokonaiskuvaansa fysiikan kehityksestä ja sen pätevyysalueesta luonnonilmiöiden tulkitsijana.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• sähkömagneettinen säteily  
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• röntgensäteily  

• mustan kappaleen säteilyvalosähköilmiö  

• valosähköilmiö  

• säteilyn hiukkasluonne ja hiukkasten aaltoluonne  

• atomimallit esimerkkinä Bohrin atomimalli  

• kvantittuminen, viivaspektri, atomin energiatilat ja energiatasokaavio  

• atomiytimen rakenne  

• radioaktiivisuus ja säteilyturvallisuus  

• massan ja energian ekvivalenssi  

• ydinreaktiot ja ydinenergia  

• aineen pienimmät osaset ja niiden luokittelu  

 

 TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

 

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

9. Fysikaali (FY9)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan fysiikan työvälineitä.  

• tutustuu kokeellisen fysiikan ongelmakenttään ja joihinkin mittausmenetelmiin.  

• oppii tulostenkäsittelyä ja virheenarviointia sekä esittämään mittaustulokset myös graafisesti käsin ja 

laskimella tai mikrotietokoneella.  

• harjaantuu fysiikan laskutaidossa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Kurssilla tehdään muutama fysiikan laboratoriotyö  

• Perehdytään fysiikan työvälineisiin, mittaustekniikkaan, mittaustulosten tulkintaan sekä suoritetaan 

lopputuloksen virheenarviointi.  

• Perehdytään mittaustekniikkaan, missä mikrotietokonetta käytetään mittausvälineenä sekä 

mittaustulosten luotettavuuteen.  
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• Perehdytään siihen, kuinka mikrotietokonetta voidaan käyttää mittaustulosten käsittelyssä.  

•  arjoitellaan graafisten kuvaajien piirtämistä graafisella laskimella ja ilman laskinta sekä mahdollisuuksien 

mukaan mikrotietokoneella.  

• Perehdytään fysiikan yo-tehtävien tehtävätyyppeihin ja lasketaan yo-tasoisia kertaustehtäviä.  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  

 joidenkin mikrotietokoneohjelmien käyttö  

 internetin hyödyntäminen  

 video ja multimedia  

 laskuharjoitukset  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe  

 

  

 

10. Tähtitiede (FY10)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee  urinkokunnan ja Maailmankaikkeuden rakenteen ja mittasuhteet.  

• on selvillä vallitsevista lainalaisuuksista ja kokeellisista tutkimusmenetelmistä, joilla tietoa saadaan sekä 

saadun tiedon luotettavuudesta.  

•osaa tehdä eron sen välillä, mikä on teoriaa ja mikä kokeellisesti saatua tietoa.  

• tiedostaa ihmisen mahdollisuudet ”avaruuden valloituksessa”.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lyhyt historiakatsaus  

• aurinkokunnan rakenne  

• ”avaruuden valloituksen” historia ja nykyisyys  

• gravitaatio ja taivaankappaleiden liike  

• tähtitaivas  

• kokeellinen tiedonhankinta  

• tähden elinkaari  

• valkoiset kääpiöt, neutronitähdet, mustat aukot  

• muuttuvat tähdet, kaksoistähdet  

• vieraat aurinkokunnat  

• tähtien välinen avaruus  

• avaruuden eli maailmankaikkeuden rakenne  

• kosmologiasta  

• mittasuhteista  

• ajattelemisen aihetta  
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TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 internet  

 video ja multimedia  

 mahdollinen tähtinäytäntö tähtitornissa tai internetin avulla videotykillä  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

 

 

 

 

 7.2.8. KEMIA  

 

 

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja maailmankuvan 

kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa 

ja teknologiaa sekä antaa opiskelijalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti 

energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen sekä tuotteiden elinkaareen liittyvistä asioista. Opetus 

välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka pyrkii tutkimaan ja kehittämään 

materiaaleja, menetelmiä, laitteita ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Kemian opetukselle 

luonteenomaista on kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen 

kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen  

kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely.  

 

Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan aktiiviseen kemian tietojen ja taitojen 

kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon aikuisopiskelijoiden lähtötaso ja 

opiskeluvalmiudet sekä luodaan myönteinen kuva kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.  

 

 

Lukiokoulutus  

 

  

Kemian opetuksen tavoitteet  

 

Kemian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä 

ihmisen ja luonnon hyvinvointiin  

• osaa kokeellisen työskentelyn tai muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän 

ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon 

luotettavuutta ja merkitystä  
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• kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustelemaan siitä 

sekä esittämään sitä muille  

• perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä  

• perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa 

• osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana ja terveyden edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, 

ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon  

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

 • kehittyy luonnontieteellisessä ajattelutavassa, ongelmanratkaisukyvyssä ja itseopiskeluntaidossa.  

• oppii ymmärtämään vastuunsa omien tekojensa vaikutuksista luonnonsuojelussa.  

 

 

Arviointi  

 

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Arvioinnissa 

tulee lisäksi ottaa huomioon kokeellisen tiedonhankinnan ja -käsittelytaitojen kehittyminen.  

 

Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään vaihtelevasti ja tarkoituksenmukaisuuden perusteella  

kurssikokeita, osallistumisaktiivisuuden seurantaa, kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, 

esitelmiä tai tutkielmia. Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen 

kehittymistä seurataan jatkuvasti.  

 

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

  

 

1. Ihmisen ja elinympäristön kemia (KE1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista yhteiskunnassa, elinympäristön toiminnoissa sekä haitallisten 

ympäristövaikutusten valvonnassa ja torjunnassa  

• syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden 

yhteydessä  

• osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden 

merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle  

• tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä  

• oppii kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja  

• osaa tutkia kokeellisesti tai mallien avulla orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia ja reaktioita.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kemia ympäristön tutkimuksessa, päästöjen vähentämisessä ja haitallisten ympäristövaikutusten  

torjunnassa  

• orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä 

niiden ominaisuuksia ja sovelluksia  
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• orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus  

• erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus  

• orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 kokeellinen kemia  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 Verkkokurssilla opiskelijoiden kanssa voi sopia, että arvostelu tapahtuu siten, että loppukokeesta saa x%, 

erilaisista harjoitustehtävistä y% ja tutkielmasta (kokeellisista mittauksista tai annetusta aiheesta) saa z%.  

 Verkkokurssin arvostelu voi olla myös samanlainen kuin normaalikurssin arvostelu.  

 

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

2. Kemian mikromaailma (KE2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee aineen rakenteen ja ominaisuuksien välisiä yhteyksiä  

• osaa käyttää aineen ominaisuuksien päättelyssä erilaisia kemian malleja, taulukoita ja järjestelmiä  

• tuntee orgaanisten yhdisteiden rakenteita ja tuntee rakenteen määrityksessä käytettäviä menetelmiä  

• osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen aineiden rakenteeseen, ominaisuuksiin ja reaktioihin 

liittyviä ilmiöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• alkuaineiden ominaisuudet ja jaksollinen järjestelmä  

• elektroniverhon rakenne ja atomiorbitaalit  

• hapetuslukujen määräytyminen ja yhdisteen kaava  

• kemiallinen sidos, sidosenergia ja aineen ominaisuudet  

• atomiorbitaalien hybridisoituminen ja orgaanisten yhdisteiden rakenne  

• isomeria  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  
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 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 kokeellinen kemia  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

  

 

3. Reaktiot ja energia (KE3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää kemiallisen reaktion tapahtumiseen vaikuttavia tekijöitä sekä niiden merkityksen  

elinympäristössä ja teollisuudessa  

• ymmärtää energian sitoutumisen ja vapautumisen kemiallisissa reaktioissa sekä niiden merkityksen 

yhteiskunnassa  

• osaa kirjoittaa reaktioyhtälöitä ja käsitellä reaktioita matemaattisesti  

• osaa tutkia kokeellisesti tai erilaisia malleja käyttäen reaktioihin, reaktionopeuteen ja mekanismeihin 

liittyviä ilmiöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu  

• epäorgaanisia ja orgaanisia reaktiotyyppejä sekä sovelluksia  

• stökiömetrisiä laskuja, kaasujen yleinen tilanyhtälö  

• energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa  

• reaktionopeus ja siihen vaikuttavat tekijät  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 kokeellinen kemia  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  
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4. Metallit ja materiaalit (KE4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee teollisesti merkittäviä raaka-aineita sekä niiden jalostusprosesseja  

• tuntee hapettimia ja pelkistimiä ja niiden käyttöä sekä osaa kirjoittaa hapettumispelkistymisreaktioita  

• osaa sähkökemiallisten ilmiöiden periaatteet sekä niihin liittyviä kvantitatiivisia sovelluksia  

•tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä  

kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä  

• osaa tutkia kokeellisesti tai malleja käyttäen metalleihin ja sähkökemiaan liittyviä ilmiöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• sähkökemiallinen jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi  

• hapettumis-pelkistymisreaktiot  

• metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja vety-yhdisteet  

• bio- ja synteettiset polymeerit sekä komposiitit  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 kokeellinen kemia  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

 

  

5. Reaktiot ja tasapaino (KE5)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää reaktion tasapainotilan muodostumisen ja siihen liittyviä laskennallisia tasapainosovelluksia  

• ymmärtää tasapainon merkityksen ja tutustuu tasapainoon teollisuuden prosesseissa ja luonnon  

ilmiöissä  

• osaa tutkia kokeellisesti tai malleja käyttäen kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• reaktiotasapaino  

• happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit, puskuriliuokset ja niiden merkitys  

• liukoisuus ja liukoisuustasapaino  

• tasapainoon liittyvät graafiset esitykset  
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TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 laskuharjoitukset  

 demonstraatiot  

 kokeellinen kemia  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe ja mahdollinen välikoe  

 

 

  

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  

 

 

6. Kemiaali (KE6)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan kemian työvälineitä.  

• tutustuu kokeellisen kemian ongelmakenttään ja joihinkin mittausmenetelmiin.  

• oppii tulostenkäsittelyä ja virheenarviointia sekä esittämään mittaustulokset myös graafisesti käsin ja 

laskimella tai mikrotietokoneella.  

• harjaantuu kemian laskutaidossa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• Kurssilla tehdään jokin  muutama: laajuudesta riippuen) kemian laboratoriotyö epäorgaanisesta ja 

orgaanisesta kemiasta.  

• Perehdytään kemian työvälineisiin, mittaustekniikkaan, mittaus-tulosten tulkintaan sekä suoritetaan 

lopputuloksen virheenarviointi.  

• Perehdytään mittaustekniikkaan, missä mikrotietokonetta käytetään mittausvälineenä sekä 

mittaustulosten luotettavuuteen.  

• Perehdytään siihen, kuinka mikrotietokonetta voidaan käyttää mittaustulosten käsittelyssä.  

• arjoitellaan graafisten kuvaajien piirtämistä graafisella laskimella ja ilman laskinta sekä  

mahdollisuuksien mukaan mikrotietokoneella.  

• Perehdytään kemian yo-tehtävien tehtävätyyppeihin ja lasketaan yo-tasoisia kertaustehtäviä.  

 

TYÖTAVAT  

Työtapoja käytetään vaihtelevasti ja niitä voivat olla mm.  

 luento ja opetuskeskustelu  

 kokeellinen kemia  

 mittausten suorittaminen ja tulostenkäsittely  
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 joidenkin mikrotietokoneohjelmien käyttö  

 internetin hyödyntäminen  

 video ja multimedia  

 tietokoneavusteinen opetus  

 laskuharjoitukset  

 

ARVIOINTI  

 Loppukoe  

 

 

 

  

7.2.9. USKONTO  

 

  

KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT  

 

 Uskonnonopetuksen keskeinen tehtävä on syventää aikuisopiskelijan oman uskonnon ja sen  

kulttuuriperinnön tuntemusta. Opiskelussa perehdytään uskonnosta nousevaan elämänkatsomukselliseen 

ja eettiseen ajatteluun. Muihin uskontoihin tutustutaan niiden omista lähtökohdista käsin. 

Uskonnonopetuksessa uskontoa tarkastellaan laajasti osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä yhteisön ja 

yksilön elämää.  

 

 Uskonnonopetus on erilaisia näkemyksiä huomioon ottavaa ja yksilöllistä vakaumusta kunnioittavaa. 

Oppiaineksen opetuksessa hyödynnetään viimeaikaista teologista ja uskontotieteellistä tutkimusta. Koska 

uskonto on osa kulttuuria ja yhteiskuntaa, uskonnonopetuksella on luontaiset kytkennät myös humanistis-

yhteiskunnallisiin tieteisiin ja taideaineisiin.  

 

 Uskonnonopetuksessa luodaan edellytykset ymmärtää uskontoja ja soveltaa tätä tietoa oman  

maailmankatsomuksen, kulttuurin ja yhteiskunnan jäsentämisessä sekä kulttuurien välisessä 

vuorovaikutuksessa. Opetuksessa käytetään hyväksi uskontojen omia lähteitä, tutkimusta ja eri medioiden 

välittämää ajankohtaista materiaalia. Opetuksessa painottuvat aktivoivat työtavat, joiden avulla uskonnon 

sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan ja autetaan heitä prosessoimaan ja sisäistämään 

kurssien sisältöjä ja kasvamaan asetettujen tavoitteiden suuntaan.  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Opetuksen tavoitteet ja työtavat  

 

 Uskonnon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• hallitsee uskontoihin liittyvää kulttuurista lukutaitoa niin, että hän ymmärtää uskonnon merkityksen ja 

vaikutuksen niin yksityisen ihmisen ja yhteisön elämässä kuin yhteiskunnassa ja kulttuurissakin  

• hallitsee käsitteitä, tietoa ja taitoa, joiden avulla hän osaa pohtia ja analysoida erilaisia uskontoihin 

liittyviä kysymyksiä  
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• kykenee jäsentämään ja arvioimaan omaa maailmankatsomustaan ja kulttuuri-identiteettiään sekä 

arvostaa oman kulttuurinsa ja muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä  

• kunnioittaa ihmisiä, joilla on erilainen vakaumus ja pystyy elämään ja toimimaan eri kulttuureista tulevien 

ja eri tavoin ajattelevien ja uskovien ihmisten kanssa monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja maailmassa  

• ymmärtää henkilökohtaisen vastuun merkityksen sekä tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla 

vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen  

• hallitsee uskonnollisiin ja moraalisiin kysymyksiin liittyviä keskustelu- ja ajattelutaitoja sekä uskontoihin 

liittyvän tiedon itsenäistä hankintaa ja kriittistä arviointia.  

 

Uskonnon opetuksen kaikilla kursseilla opetuksessa painottuvat työtavat, joiden avulla uskonnonopetuksen 

sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan. Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia 

että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla opettajan luennot, ryhmätyöt, tekstianalyysit, 

keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja esitelmät, vierailut ja vierailijat sekä itsenäiset tehtävät 

kuten portfoliot tai oppimispäiväkirjat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

 

Arviointi  

 

Uskonnon opetuksessa arviointi kohdistuu katsomuksellisten ajattelutaitojen hallintaan, mikä tarkoittaa 

kykyä yhdistellä, eritellä ja arvioida uskontoja, uskonnon ja kulttuurin sekä uskonnon ja yhteiskunnan 

vuorovaikutusta. Opetuksessa opiskelijoita ohjataan arvioimaan asetettujen ja omien tavoitteiden 

saavuttamista. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan työn määrä ja laatu sekä opiskelijoiden 

yksilölliset taidot. Arvioinnin tulee kannustaa opiskelijoita oman työskentelynsä suunnitteluun, arviointiin ja 

kehittämiseen.  

 

 Kurssiarviointi perustuu aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön lisäksi erikseen 

sovittujen suoritusten arviointiin. Tällaisia suorituksia voivat olla esimerkiksi kurssikoe, esseet, tutkielma, 

esitelmä, portfolio ja/tai oppimispäiväkirja. Erilaisten arviointiperusteiden käytöllä pyritään tukemaan 

opiskelijan mahdollisuuksia kehittää omia opiskelutaitojaan ja ottaa vastuuta omasta opiskelusta.  

 

Kurssien itsenäinen suorittaminen  

 

Uskonnon kurssien itsenäisestä suorittamisesta on aina erikseen sovittava opettajan kanssa. Itsenäinen 

suorittaminen on mahdollista silloin kun kurssit menevät myös lähiopetuksessa ja muutoin 

poikkeustapauksissa mikäli opiskelijan opintojen eteneminen tai valmistuminen riippuu puuttuvasta 

kurssisuorituksesta. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu aina lähiopetuksen korvaavien tehtävien tekoa sekä 

lopputentti tai sitä korvaava laajempi itsenäinen työ, joiden perusteella arviointi annetaan.  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

  

 

1. Uskonnon luonne ja merkitys (UE1)  
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 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tietää, millainen ilmiö uskonto on, ja tuntee Raamatun ominaislaadun pyhän kirjallisuuden edustajana  

• ymmärtää uskonnon yleismaailmallisen luonteen ja vaikutuksen kulttuuriin  

• tuntee Raamatun syntyhistorian ja tutkimuksen pääpiirteet sekä Raamatun vaikutuksen länsimaiseen 

kulttuuriin.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 uskonnon määrittely ja tutkiminen, uskonnon kieli  

 • uskonnon ominaispiirteet  

• uskonto yksilön ja yhteisön elämässä  

• Raamatun vaikutus maailmankuvaan ja kulttuuriin  

• Raamatun synty ja sisältö sekä tutkimus- ja tulkintatavat  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella  

  

 

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

  

 

2. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää, miten kristillinen kirkko on muotoutunut, levinnyt ja vaikuttanut ympäristöönsä eri aikoina  

• ymmärtää, miten kristinuskon opin muovautuminen ja jumalanpalveluselämän kehitys heijastuvat niin 

kirkkorakennuksiin, kirkkotaiteeseen kuin musiikkiinkin  

• havaitsee yhteiskunnan ja uskonnon välisen vuorovaikutuksen ja sen merkityksen eri aikoina  

• hahmottaa kristinuskon ilmenemisen erilaisina kirkkokuntina eri puolella maailmaa ja ymmärtää 

kristinuskon yhteisen perustan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• kristillisen kirkon synty  

• alkukirkosta idän ja lännen kirkon eroon  

• lännen kirkko keskiajalla  

• idän kirkon kehitys  

• reformaatio ja kirkkojen kehitys uudella ajalla  

• nykyinen kristikunta ja kirkkojen rooli nykyajan maailmassa  
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• kirkkojen ja uskontojen vuoropuhelu  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella  

 

   

 

3. Ihmisen elämä ja etiikka (UE3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• hallitsee eettisen kysymyksenasettelun ja ymmärtää elämänkysymysten ja eettisen pohdinnan 

merkityksen  

• saa käsitteellisiä välineitä eettisten kysymysten tarkasteluun  

• ymmärtää tekevänsä päivittäin moraalisia valintoja ja tietää olevansa vastuussa ratkaisuistaan  

• saa käsityksen Raamatun kirjojen elämänkysymysten pohdinnasta  

• tuntee kristillisen etiikan perusteet ja kirkkojen eettisten kannanottojen taustalla olevia teologisia 

perusteita.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• ihmisen tärkeät elämänkysymykset: elämän tarkoitus, kärsimys ja kuolema  

 kristillinen jumala- ja ihmiskäsitys  

• ihmisen ja luonnon suhde  

• kristillinen etiikka ja etiikan teoriat  

• keskeisiä yksilö- ja yhteiskuntaeettisiä kysymyksiä  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

 

 

4. Uskontojen maailmat (UE4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  
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• tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet  

• ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin 

ja yhteiskuntaan  

• ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii 

arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia alla 

olevien teemojen näkökulmasta:  

• uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät  

• uskontojen pyhät kirjat ja oppi  

• uskontojen eettiset ohjeet  

• uskontojen myytit ja riitit  

• uskontojen suuntaukset ja tulkinnat  

• uskonnot ja taide  

• uskonnot ja yhteiskunta  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella  

 

  

 

5. Mihin suomalainen uskoo? (UE5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee uskonnon ilmenemismuodot Suomessa muinaissuomalaisesta uskonnosta nykypäivän  

uskonnollisuuteen  

• ymmärtää Suomessa uskonnollisista ja maailmankatsomuksellisista kysymyksistä käytävää keskustelua ja 

sen taustatekijöitä  

• osaa jäsentää Suomessa toimivien uskonnollisten yhteisöjen kenttää: liikkeiden opilliset korostukset ja 

toiminta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• muinaissuomalainen uskonto  

• Suomen kirkkohistorian yleislinjat  

• luterilainen kirkko ja muut kristilliset kirkot nykypäivän Suomessa  

• ei-kristilliset yhteisöt Suomessa  

• kristinuskon vaikutus suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan  
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TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella  

 

  

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  

  

 

6. Uskonto ja nykyaika (UE6)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää, että uskonto ei ole irrallinen ilmiö, vaan liittyy moniin tämän päivän ajankohtaisiin aiheisiin  

• oppii erottamaan uskonnon merkityksen erilaisten ilmiöiden synnyssä tai niihin suhtautumisessa  

• pystyy kriittisesti arvioimaan eri nykypäivän ilmiöiden syitä ja seurauksia  

• saa valmiuksia ylioppilaskokeiden ajankohtaisia aiheita käsitteleviin kysymyksiin vastaamiseen  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Käsitellään erilaisia ajankohtaisia ilmiöitä ja uskonnon osuutta niissä oppilaiden toiveiden ja kiinnostuksen 

mukaan. Esimerkiksi uskonnon osuutta seuraavissa aiheissa:  

• Media  

• Politiikka  

• Konfliktit ja kriisit  

•  aide ja kulttuuri  

 Ihmisen hyvinvointi  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia työtapoja ryhmän opiskeluvalmiudet ja toiveet 

huomioon ottaen.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosanan muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

 KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI, lukio  

 

 

7. USKONNON HARJOITUSKURSSI (UE7)  
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Kurssi kertaa uskonnon kurssien keskeisiä teemoja ja antaa valmiuksia uskonnon ylioppilaskokeeseen 

vastaamiseen. Kurssilla opiskelija voi myös omatoimisesti harjoitella uskonnon ylioppilaskokeeseen 

vastaamista.  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti toteutettavaksi verkkoympäristössä.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kurssin aikana uskonnon keskeisiin sisältöihin ja  

kertaa jo aiemmin omaksumaansa tietoa oppiaineesta.  

 

Hän tuntee erilaiset tehtävätyypit ja osaa lähestyä niitä oppiaineen edellyttämällä tavalla:  

kriittisesti, johdonmukaisesti, ristiriidattomasti ja järjestelmällisesti.  

 

Opiskelija tuntee oppiaineen ylioppilastutkintokäytännöt ja arviointiperusteet.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kurssien Uskonnon luonne ja merkitys (UE1), Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 

(UE2), Ihmisen elämä ja etiikka (UE3), Uskontojen maailma (UE4) ja Mihin suomalainen uskoo (UE5) 

kertaaminen, uskonnon käsitteet ja  

 

Ylioppilastutkinto  

 ylioppilastutkinnon rakenne yleisesti  

 uskonto ylioppilastutkinnon osana  

 arviointi ylioppilastutkintokokeessa  

 

Opiskelijan oma opiskelu  

 oma oppimishistoria ja sen vahvuus  

 opiskelutekniikat, itsearviointi  

 opiskelusuunnitelman laatiminen ylioppilastutkintoa varten Erilaiset tehtävätyypit  

 

 

  

 

7.2.9.2. ORTODOKSINEN USKONTO  

  

 

Ortodoksisen uskonnon opetuksen ydintehtävä on syventää ja laajentaa opiskelijan oman ja muiden 

uskontojen tuntemusta perehdyttämällä hänet niiden luonteeseen ja merkitykseen yksilön, kulttuurin ja 

yhteiskunnan kannalta. Opiskelija tarkastelee opiskeltavan aineksen valossa myös eettisiä valintoja sekä 

niiden vaikutuksia yksilön ja yhteiskunnan elämään.  

Lukiokoulutus  

 

  

PAKOLLINEN KURSSI  
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1. Ortodoksinen maailma (UO1)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee kirkon synnyn ja kehityksen sekä tärkeimpien kirkkojen nykyisyyttä muovanneet tekijät  

 ymmärtää oman kirkkonsa muotoutumisen historian kuluessa  

 näkee oman uskonnollisen perinteensä osana ortodoksisten paikalliskirkkojen kirjoa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

1. varhaiskirkko  

2. vainojen ajat  

3. Bysantin aika – oppi ja hallinto määräytyvät  

4. idän ja lännen kirkon ero  

5. lännen kirkot uskonpuhdistuksesta nykypäivään  

6. Kiovan ja Venäjän kirkko  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tenttii sovitun kurssimateriaalin.  

 

   

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

Uskonto ja etiikka (UO2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee ortodoksisen kirkon opin lähteet ja perusteet  

 tuntee ortodoksisen ihmiskuvan ja etiikan perusteet sekä ymmärtää, kuinka näiden pohjalta kirkko voi 

muodostaa eettisiä kannanottoja uusiin esille tuleviin kysymyksiin  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

1. ortodoksisen opin lähteet ja pyhän käsite  

2. Pyhä Kolminaisuus  

3. Jumalansynnyttäjä  

4. ajan pyhittäminen  

5. ortodoksinen ihmiskuva  

6. yksilö- ja yhteisöeettisiä kysymyksiä  

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät annetuista kirjoista sekä lisäksi tenttii kyseiset teokset tai 

niiden osat  
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3. RAAMATTUTIETO (UO 3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee Raamatun synnyn ja taustalla vaikuttaneen kulttuurihistorian  

 tuntee Raamatun kirjaryhmien pääsisällön  

 hahmottaa messiasodotuksen syntymisen ja täyttymisen Palestiinassa  

 ymmärtää Raamatun eri kirjojen merkityksen sekä Raamatun merkityksen etiikan muotoutumisessa  

 osaa omatoimisen Raamatun käytön  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

1. Raamatun synty ja rakenne  

2. Pentateukin synty ja sisältö  

3. viisauskirjallisuus  

4. profeetat ja messiasodotus  

5. Vanha ja Uuden testamentin suhde  

6. evankeliumien synty ja niiden erityispiirteet  

7. Jeesuksen henkilö  

8. Paavali ja hänen kirjeensä  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät annetusta oppimateriaalista  

 

 

 

4. Uskontojen maailmat (UO4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee maailmanuskontojen ominaispiirteet  

 ymmärtää uskontoihin liittyvän sisäisen monimuotoisuuden ja niiden vaikutuksen ajatteluun, kulttuuriin 

ja yhteiskuntaan  

 ymmärtää eri uskonnoissa ilmenevien ihmiselämän peruskysymysten samankaltaisuuden ja oppii 

arvostamaan muiden kulttuurien uskonnollista perinnettä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Käsitellään hindulaisuutta, buddhalaisuutta, Kiinan ja Japanin uskontoja, juutalaisuutta ja islamia sekä 

uususkontoja seuraavien teemojen näkökulmasta:  

• uskontojen syntyhistoria, levinneisyys ja kannattajamäärät  

• uskontojen pyhät kirjat ja oppi  

• uskontojen eettiset ohjeet  

• uskontojen myytit ja riitit  

• uskontojen suuntaukset ja tulkinnat  

• uskonnot ja taide  
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• uskonnot ja yhteiskunta  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tekee opettajan valikoimat tehtävät annetusta oppimateriaalista.  

 

  

 

5. Ortodoksinen Suomi (UO5)  

 

 TAVOITTEET  

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee Suomen ortodoksisen kirkon historian ja nykypäivän sekä ympäröivää uskonnollista kulttuuria  

 ymmärtää eri kirkkojen merkityksen suomalaisessa valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa kehityksessä  

 osaa jäsentää nykyistä uskonnollista tilannetta Suomessa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

1. kristinuskon tulo Suomeen  

2. katolilaisuudesta luterilaisuuteen  

3. itsenäisen Suomen ortodoksinen kirkko  

4. maahanmuuttajien ortodoksinen perinne  

5. uskonnollinen tilanne Suomessa  

 

KURSSIN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN  

Opiskelija tenttii tehtävät opettajan ohjeiden mukaan.  

 

  

  

 

7.2.9.3. MUUT USKONNOT  

 

  

Muiden uskontojen opetuksessa noudatetaan edellä esitettyjen uskontojen opetussuunnitelmien 

perusteiden periaatteita, erityisesti kaikille uskontosidoinnaisille ryhmille laadittuja tavoitteita.  

 

 Muiden uskontojen opetusta varten opetussuunnitelman perusteet annetaan erillisillä päätöksillä. Kurssien 

koodit muodostetaan käyttäen perusopetuksessa koodia ux ja lukiokoulutuksessa koodia UX sekä kurssin 

numeroa.  

 

  

 

7.2.10. ELÄMÄNKATSOMUSTIETO  

 

  

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Se hyödyntää ihmis-, yhteiskunta- ja 

kulttuuritieteitä. Elämänkatsomustiedon opetuksessa ihmisiä pidetään luonnollisina, tajunnallisina ja 
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kulttuurisina olentoina, jotka kokevat, luovat ja uusintavat merkityksiä keskinäisessä kanssakäymisessään. 

Inhimilliset käytännöt ja katsomukset ovat yksilöiden, yhteisöjen ja traditioiden vuorovaikutuksen tulosta. 

Elämänkatsomustiedon opetus rakentuu ihmiskäsitykselle, joka korostaa ihmisten mahdollisuutta elää 

vapaina ja keskenään tasavertaisina, aktiivisina ja tavoitteellisina.  

 

 Oppiaineen opetuksessa painotetaan ihmisten kykyä tutkia maailmaansa ja laajentaa sitä koskevaa  

tietämystään sekä yhteisellä toiminnallaan tietoisesti ohjata elämäänsä. Näistä lähtökohdista oppiaine 

tukee ja auttaa jäsentämään opiskelijoiden elämänkatsomusta ja identiteettiä sekä heidän yhteisöllisiä 

hyvän elämän ihanteitaan ja käytäntöjään.  

 

 Valtakunnalliset aihealueet; aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kulttuuri-

identiteetti ja monikulttuurisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä ja mediaosaaminen tulevat kaikki 

kattavasti esille eri elämänkatsomustiedon kursseilla seuraavan taulukon mukaisesti.  

 

Aihealueet Peruskoulun et Lukion et 
 

aktiivinen kansalaisuus ja 
yrittäjyys 

et3 ET1, ET3 

kestävä kehitys ja hyvinvointi 
 

et1, et3 ET1, ET3 

kulttuuri-identiteetti ja 
monikulttuurisuus 

et1, et2 ET1, ET2, ET3, ET4, ET5 

teknologia ja yhteiskunta 
 

et1, et3 ET1, ET2, ET3 

viestintä ja mediaosaaminen 
 

et1 ET1, ET2, ET3 

 

 

Lukiokoulutus  

 

  

Opetuksen tavoitteet ja työtavat  

 

 Elämänkatsomustiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija saa tukea pyrkimyksilleen  

 arvioida kokemuksiaan ja rakentaa identiteettiään sekä elämänkatsomustaan  

 laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään  

 kehittää arvostelu-, harkinta- ja toimintakykyään  

 sisäistää ihmisoikeuksien, myönteisen monikulttuurisuuden, yhteiskunnallisen ja globaalin  

oikeudenmukaisuuden sekä kestävän kehityksen periaatteita.  

 

 

Elämänkatsomustiedon kaikilla kursseilla opetuksessa painottuvat työtavat, joiden avulla  

elämänkatsomuksen sisältöjä liitetään opiskelijoiden kokemusmaailmaan. Opetuksessa hyödynnetään sekä 

opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla opettajan luennot, ryhmätyöt, 

itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja esitelmät, vierailut ja vierailijat sekä 
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laajemmat itsenäiset työt esimerkiksi oppimispäiväkirjat tai portfoliot. Opetuksessa voidaan hyödyntää 

myös medioiden välittämää ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

 

Arviointi  

 

 Elämänkatsomustiedossa arvioidaan sisällöllisen tiedon omaksumisen ja katsomuksellisen ymmärryksen 

kehittymisen lisäksi opiskelijan valmiutta tarkastella sekä ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti, 

taitavasti ja luovasti. Katsomukselliset kysymykset ovat usein henkilökohtaisia, mutta niiden pohdiskelun 

perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja 

systemaattisuus. Katsomusten, arvostusten ja uskomusten arviointi- ja ilmaisutavoissa arvostetaan 

suvaitsevaisuutta, eri näkökulmien ja toisten katsomustapojen huomioimista.  

 

Kaikkien kurssien arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita ja aktiivisen osallistumisen myötä  

syntyvää jatkuvaa näyttöä. Mahdollisesti myös itsenäisten töiden esim.tutkielmien, portfolioiden ja  

oppimispäiväkirjojen arviointia, jotka erikseen sovittuna voivat myös korvata loppukokeen sekä 

opiskelijoiden itsearviointia.  

 

  

Kurssien itsenäinen suorittaminen  

 

Elämänkatsomustiedon kurssien itsenäisestä suorittamisesta on aina erikseen sovittava opettajan kanssa. 

Itsenäinen suorittaminen on mahdollista silloin kun kurssit menevät myös lähiopetuksessa ja muutoin 

poikkeustapauksissa mikäli opiskelijan opintojen eteneminen tai valmistuminen riippuu puuttuvasta 

kurssisuorituksesta. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu aina lähiopetuksen korvaavien tehtävien tekoa sekä 

lopputentti, joiden perusteella arviointi annetaan.  

 

  

 

PAKOLLISET KURSSIT  

  

 

1. Hyvä elämä (ET1)  

 

 Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä, millaisista aineksista identiteetti ja yksilöllinen elämä koostuvat ja 

millaiset mahdollisuudet ihmisillä on tavoitella hyvää elämää. Kurssin sisällöt käsittelevät kaikkia seuraavia 

aihepiirejä; aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kestävä kehitys ja hyvinvointi, kultturi-identiteetti ja 

monikulttuurisuus, teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä ja mediaosaaminen.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kasvattaa kykyään arvioida omaa elämänkokemustaan, kykyään sitoutua valitsemiinsa moraalisiin  

periaatteisiin ja haluaan toimia arvostustensa mukaisesti  

 kasvattaa valmiuttaan ja haluaan välittää ja kantaa vastuuta itsestään, toisista ihmisistä, yhteiskunnasta 

ja luonnosta  
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 kehittää kykyään nähdä kokonaisuuksia yhä monimuotoisemmaksi käyvässä maailmassa ja näin vahvistaa 

kykyään jäsentää omaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan  

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä  

 kehittää taitojaan ilmaista identiteettiään ja elämänkatsomustaan sekä niihin liittyviä näkemyksiään ja 

tuntemuksiaan suvaitsevaisesti, johdonmukaisesti ja luovasti.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 peruskäsitteet: elämänkatsomus, elämänkatsomustieto, hyvä elämä, minuus, identiteetti  

  hyvä elämä: ihmisen perustarpeita selvittävät mallit sekä maallisia ja uskonnollisia hyvän elämän malleja  

 ihmisen yksilöllisen olemassaolon peruskysymykset: vapaa tahto ja valinnat, syntymä ja kuolema 

 optimismi, pessimismi ja realismi  

 elämänhallinnan keinot: yksilön mahdollisuudet vaikuttaa omaan elämäänsä, perimän ja ympäristön 

merkitys  

 identiteetin muodostaminen ihmisen elämänkaaren aikana sekä eettiset valinnat eri elämänvaiheissa  

 yksilöllinen elämä ennen sekä nykyisessä monien mahdollisuuksien yhteiskunnassa - hyveistä ja paheista 

koskevia käsityksiä ennen ja nyt sekä niiden suhde elämäntapoihin ja tottumuksiin  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja. Tälle 

kurssille sopivat erityisesti erilaiset keskustelut ja väittelyt eri eettisistä aiheista.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

2. Maailmankuva (ET2)  

 

Kurssilla pohditaan maailmankuvan muodostumista ja maailmankuvien eroja. Kurssilla perehdytään 

maailman käsitteellistämisen tapoihin sekä tiedon ja eri yhteisöllisten instituutioiden merkitykseen siinä. 

Kurssin sisällöissä tulevat esille erityisesti aihekokonaisuudet kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus, 

teknologia ja yhteiskunta sekä viestintä- ja mediaosaaminen.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan historiallisesti merkittäviä ja nykyajassa vaikuttavia maailmankuvia sekä kasvattaa 

tietämystään niiden perustana olevista uskomusjärjestelmistä  

  oppii kysymään ja arvioimaan väitteiden ja uskomusjärjestelmien perusteluja  

 kehittää ymmärrystään eri instituutioiden merkityksestä maailmankuvan muokkaajina ja välittäjinä  

 jäsentää omaa maailmankuvaansa samalla pitäen sen avoimena mielekkäälle keskustelulle.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

 maailmankuvan, maailmankatsomuksen ja elämänkatsomuksen käsitteet ja niiden keskinäinen suhde  

 maailmankuvan rakenne ja ydinalueet: käsityksiä ihmisestä, yhteiskunnasta, kulttuurista ja luonnosta sekä 

todellisuuden rakenteesta  

 maalliset ja uskonnolliset katsomukset maailmankuvan perustana: tieteiden, näennäistieteiden ja  

uskontojen rajankäynti  

 koulu, media ja taide maailmankuvaa luovina ja välittävinä instituutioina  

 länsimaisen maailmankuvan murrokset ja mullistajat  

 kokemusten, arkikäsitysten ja uskomusten synty ja tiedollinen luotettavuus  

 maailmankuvien ja tiedon lähteiden järkiperäinen arviointi  

 

 TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

  

3. Yksilö ja yhteisö (ET3)  

 

Kurssilla pohditaan yksilöä, yhteisöllisyyttä, yhteiskuntaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta.  

 

Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja demokratian toteutumiseen.  

Kurssin sisällöissä tulevat hyvin esille kaikki aihepiirit.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen ihmisyydelle ja yksilölliselle identiteetille  

 oppii arvioimaan omaa asemaansa yksilönä yhteisöissä ja yhteiskunnassa, kansalaisena valtiossa ja  

toimijana talousjärjestelmässä  

 oppii tarkastelemaan yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toimintaa ja toimintakulttuuria osana  

yhteiskunnallista vallankäyttöä  

 oppii arvioimaan poliittisia keinoja ja päämääriä sekä kasvattaa kykyään ja haluaan rakentavaan  

yhteiskunnalliseen osallistumiseen  

 ymmärtää ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeudenmukaisuuden merkityksen hyvän yhteiskunnan ja 

tulevaisuuden kannalta.  

KESKEISET SISÄLLLÖT  

 ihminen sosiaalisena olentona, yksilöiden vuorovaikutus ja yhteisöllisyys, yksityinen ja julkinen  

 vallan käsite, vallan muodot ja valtasuhteet sekä erilaiset vaikuttamiskeinot  

 teorioita yhteiskunnan rakenteesta ja muutoksesta  

 hyvän kansalaisen kriteerit suomalaisena, eurooppalaisena ja maailmankansalaisena  
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 ihmisoikeudet ja niiden historia  

 poliittiset ihanteet, ideologiat, utopiat ja demokratian muodot  

 oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena, maailmanlaajuisena ja ekologisena kysymyksenä  

 

 TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

   

 

4. Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4)  

 

 Kurssilla pohditaan kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja hyvän elämän mittana ja toisaalta 

jatkuvasti kehittyvänä ja muuttuvana ilmiönä. Kurssilla perehdytään sekä maailman että suomalaisen nyky-

yhteiskunnan monikulttuurisuuteen. Kurssi käsittelee erityisesti aihepiiriä kulttuuri-identiteetti ja 

monikulttuurisuus.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii tuntemaan kulttuuria merkityksiin perustuvana inhimillisenä toimintana  

 tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin ja niihin liittyviin elämäntapoihin  

 kehittää kykyään arvioida ihmisten käsityksiä ja tekoja suhteessa heidän omiin arvostuksiinsa ja  

uskomusjärjestelmiinsä  

 oppii suvaitsevaisuutta erilaisia elämänkatsomuksellisia ratkaisuja ja identiteettivalintoja kohtaan  

 perehtyy suomalaisen identiteetin ilmenemismuotoihin  

 ymmärtää rasismin, muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 kulttuurin käsite ja merkitys ennen ja nyt  

 identiteetti, etnisyys ja kulttuuriperintö  

 suomalaisen ja länsimaisen kulttuurin ominaispiirteet ja nykyinen merkitys  

 kulttuurien ja sivilisaatioiden vuorovaikutus  

 etninen ja kulttuurinen moninaisuus Suomessa ja maailmassa  

 elämä monikulttuurisessa yhteiskunnassa  

 etnosentrisyys sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  
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Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

5. Maailman selittäminen katsomusperinteissä (ET5)  

 

 Kurssilla pohditaan erilaisia tapoja selittää maailmaa myyttisissä, uskonnollisissa ja katsomuksellisissa 

perinteissä. Kurssilla perehdytään erilaisten katsomusten syntyyn, historiaan ja tutkimukseen. Kurssi 

käsittelee erityisesti aihepiiriä kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 kehittää herkkyyttään arvioida arvostuksissa ja uskomusjärjestelmissä esiintyviä eroja ja yhtäläisyyksiä  

 oppii arvioimaan uskomuksia ja elämänkatsomuksia koskevia väitteitä 

  tuntee eri kulttuureissa vaikuttavia ja tärkeinä pidettyjä uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia 

ratkaisuja sekä kasvattaa tietämystään niiden taustoista sekä niiden välittymisestä nykyajassa  

 ymmärtää myyttien ja uskonnollisten käsitysten historiallisen synnyn ja nykyisen merkityksen maailman  

ilmiöiden selittäjinä  

 hahmottaa maailman selittämistä eurooppalaisessa kulttuuriperinnössä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 maailman myyttinen selittäminen ennen ja nyt  

 uskonnon ja uskonnollisuuden olemus  

 uskontokritiikki: sosiologinen, moraalinen, antropologinen ja psykologinen 

 ateismi ja agnostismi  

 sekulaarin humanismin ja vapaa-ajattelun historiaa ja nykysuuntauksia  

 humanismi ja kristinusko länsimaiden katsomuksellisina perusvirtauksina  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia työtapoja.  

 

ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen tai koetta korvaavan itsenäisen työn perusteella sekä aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön perusteella.  

 

  

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

 

6. Elämänkatsomustiedon kertauskurssi (ET6)  
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Kurssi kertaa elämänkatsomustiedon kurssien keskeisiä teemoja ja antaa valmiuksia elämänkatsomustiedon 

ylioppilaskokeeseen vastaamiseen. Kurssilla opiskelija voi myös omatoimisesti harjoitella 

elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeeseen vastaamista.  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti toteutettavaksi verkkoympäristössä.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kurssin aikana elämänkatsomustiedon keskeisiin sisältöihin 

ja kertaa jo aiemmin omaksumaansa tietoa oppiaineesta.  

 

Hän tuntee erilaiset tehtävätyypit ja osaa lähestyä niitä oppiaineen edellyttämällä tavalla:  

kriittisesti, johdonmukaisesti, ristiriidattomasti ja järjestelmällisesti.  

 

Opiskelija tuntee oppiaineen ylioppilastutkintokäytännöt ja arviointiperusteet.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kurssien Hyvä elämä (ET1), Maailmankuva (ET2), Yksilö ja yhteisö (ET3), 

Kulttuuriperintö ja identiteetti (ET4) ja Maailmanselittäminen katsomusperinteissä (ET5) kertaaminen, 

keskeiset käsitteet ja  

 

Ylioppilastutkinto  

 ylioppilastutkinnon rakenne yleisesti  

 elämänkatsomustieto ylioppilastutkinnon osana  

 arviointi ylioppilastutkintokokeessa  

 

Opiskelijan oma opiskelu  

 oma oppimishistoria ja sen vahvuus  

 opiskelutekniikat, itsearviointi  

 opiskelusuunnitelman laatiminen ylioppilastutkintoa varten Erilaiset tehtävätyypit  

 

  

 

7. Maailmankansalaisen etiikkaa (ET7 ja et7)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin kulttuuriperintöihin sekä niiden käsityksiin  

hyvästä elämästä ja moraalista. Opiskelija oppii ymmärtämään erilaisia näkemyksiä yksilön ja yhteisön 

suhteesta. Samalla pyritään kehittämään opiskelijan kykyä arvioida ihmisten moraalia, toimintaa ja 

käsityksiä suhteessa näiden omiin arvostuksiin ja uskomusperinteisiin. Opiskelija oppii tarkastelemaan eri 

yhteiskuntamuotoja oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien näkökulmasta. Hän ymmärtää rasismin, 

muukalaisvihan ja syrjinnän ihmisoikeusloukkauksina.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä teemoja ovat etiikka, ihmisoikeudet, yksilö, yhteisöllisyys, kulttuurit ja ihmisten välinen 

vuorovaikutus. Kurssilla pohditaan yhteisöä ja kulttuuriperintöä hyvän elämän lähtökohtana ja mittana. 

Kurssilla perehdytään oikeudenmukaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseen monikulttuurisessa 
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maailmassa. Samoin tarkastellaan kulttuurien vuorovaikutusta sekä rasismin ja suvaitsevaisuuden historiaa 

ja nykytilannetta. Kurssilla käsitellään myös oikeudenmukaisen yhteiskunnan malleja sekä vallan käsitettä ja 

vallan muotoja.  

 

ARVIOINTI  

Kurssi on koulukohtainen sekä perusopetuksessa että lukiossa, eikä sen suorittaminen edellytä muiden 

elämänkatsomustiedon kurssien suorittamista. Arviointi perustuu erillisiin kurssitöihin ja / tai 

loppukokeeseen sekä aktiiviseen osallistumiseen. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) tai opiskelijan 

niin halutessa numeroarvosanalla 4-10.  

 

  

 

  

 

7.2.11. FILOSOFIA  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Filosofinen ajattelu käsittelee koko todellisuutta, sen monimuotoista hahmottamista sekä ihmisen  

toimintaa siinä. Filosofian erityisluonne on sen tavassa jäsentää ongelmia käsitteellisesti, järkiperäisesti ja 

keskustellen. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden yksilöllistä kehitystä ja edistää yleisiä oppimisen ja 

ajattelun valmiuksia, joita tarvitaan muuttuvassa ja monimutkaisessa yhteiskunnassa.  

 

Filosofian käytännön merkitys perustuu siihen, että opiskelija oppii jäsentämään käsitteellisesti arvoja, 

normeja ja merkityksiä koskevia kysymyksiä. Filosofian opiskelu auttaa näkemään, mitä merkitystä erilaisilla 

tiedoilla ja taidoilla on yksilölle ja yhteiskunnalle. Tietojen ja taitojen erikoistumisen vastapainona filosofian 

opiskelu opettaa hahmottamaan laajempia käsitteellisiä kokonaisuuksia ja yhteyksiä.  

 

Filosofian opetuksen keskeinen tavoite on edistää luovan ja itsenäisen ajattelun kehitystä. Filosofiassa 

annetaan runsaasti tilaa opiskelijoiden yksilöllisten näkemysten muodostamiselle. Kun opiskelijat 

paneutuvat filosofian peruskysymyksiin, joihin ei ole yksinkertaisia ratkaisuja, he oppivat muodostamaan ja 

perustelemaan omia näkemyksiään sekä samalla kunnioittamaan toisenlaisia perusteltuja näkemyksiä. 

Mutkikkaiden kysymysten pohdiskelu ryhmässä kasvattaa opiskelijoissa kykyä luottaa omiin yksilöllisiin 

mahdollisuuksiinsa selvittää vaikeitakin ongelmia. Filosofian opiskelu tukee opiskelijoiden kasvua 

aktiivisiksi, vastuullisiksi, kriittisiksi ja suvaitsevaisiksi kansalaisiksi.  

 

Filosofian opetuksessa painottuu aihekokonaisuuksista erityisesti aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Muut 

aihekokonaisuudet huomioidaan soveltuvin osin.  

 

  

Opetuksen tavoitteet ja työtavat  

 

 Filosofian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 osaa hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja  



244 
 

 osaa jäsentää filosofian lähtökohdista omaa elämäänsä  

 osaa jäsentää puhetta ja tekstiä käsitteellisesti sekä tunnistaa väitteitä ja niiden perusteluja 

 ymmärtää erilaisten filosofisten käsitysten perusteluja sekä pystyy keskustelemaan niistä  

johdonmukaisesti ja järkevästi  

 hallitsee yleissivistävät perustiedot sekä filosofian historiasta että nykysuuntauksista ja osaa  

suhteuttaa niitä kulttuurin ilmiöihin.  

 

Filosofian opetuksessa painottuvat työtavat, joiden avulla pyritään harjoittelemaan filosofisen ajattelun 

keskeisiä piirteitä; ihmettelyä, kyseenalaistamista, argumentointia ja käsitteellistämistä. Tällaisia työtapoja 

ovat opettajan luennot, opetuskeskustelut, väittelyt, ongelmanratkaisutehtävät, oppilaiden alustukset ja 

esitelmät sekä erilaiset itsenäiset työt. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

 

Arviointi  

 

Filosofiassa arvioidaan filosofisten käsitteiden ja teorioiden omaksumista sekä kykyä ilmaista omaa 

filosofista ajatteluaan. Opiskelijan suhde filosofisiin kysymyksiin on yksilöllinen, mutta kysymysten 

käsittelyn perustana ovat ajattelun tiedolliset hyveet: kriittisyys, johdonmukaisuus, ristiriidattomuus ja 

järjestelmällisyys. Kaikkien kurssien arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita ja aktiivisen 

osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa näyttöä. Mahdollisesti myös itsenäisten töiden kuten tutkielmien 

tai esitelmien arviointia.  

 

 

Kurssien itsenäinen suorittaminen  

 

 Filosofian kurssien itsenäisestä suorittamisesta on aina erikseen sovittava opettajan kanssa. Itsenäinen 

suorittaminen on mahdollista silloin kun kurssit menevät myös lähiopetuksessa ja muutoin poikkeus-

tapauksissa mikäli opiskelijan opintojen eteneminen tai valmistuminen riippuu puuttuvasta 

kurssisuorituksesta. Itsenäiseen opiskeluun kuuluu aina lähiopetuksen korvaavien tehtävien tekoa sekä 

kurssikoe, joiden perusteella arviointi annetaan.  

 

 

  

PAKOLLINEN KURSSI  

 

  

1. Johdatus filosofiseen ajatteluun (FI1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa filosofisia ongelmia ja niiden erilaisia mahdollisia ratkaisuja  

 tunnistaa erilaisia sekä tieteellisiä että arkisia käsityksiä todellisuudesta, sen tietämisestä ja siinä  

toimimisesta  

 hahmottaa kuvailevien ja normatiivisten väitteiden eroja ja osaa perustella käsityksiä hyvästä ja  
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oikeasta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten luonne ja niiden suhde käytännöllisiin, tieteellisiin ja  

uskonnollisiin kysymyksiin, filosofian osa-alueet  

 todellisuuden luonnetta koskevia filosofisia perusnäkemyksiä: hengen ja aineen suhde sekä vapaus ja  

välttämättömyys  

 tietämistä koskevia filosofisia perusnäkemyksiä ja niiden suhde tieteellisiin ja arkisiin näkökulmiin:  

käsitteellisen ja kokemuksellisen suhde, totuus ja perustelu  

 arvot, toimintaa ja elämää ohjaavien arvojen luonne: moraalisten arvojen suhde muihin arvoihin sekä  

hyvän ja onnellisuuden käsitteet, oikeudenmukaisuus ja vapaus  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia 

työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen ja aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön 

perusteella.  

 

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

  

 

2. Filosofinen etiikka (FI2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy filosofisen etiikan tärkeimpiin ongelmiin, käsitteisiin ja teorioihin  

 osaa arvioida elämää ja toimintaa moraalisista näkökulmista sekä perustella arvioitaan etiikan käsittein  

 kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja perusteitaan filosofisen etiikan välinein  

  oppii kriittisyyttä ja suvaitsevaisuutta niin itseä kuin toisia kohtaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 moraali ja sitä pohtiva soveltava ja normatiivinen etiikka sekä metaetiikka  

 moraalisia arvoja ja normeja koskevien vakaumusten erilaiset perustat, moraalin suhde oikeuteen ja  

uskontoon, järjen ja tunteiden asema moraalisissa vakaumuksissa  

 moraalisten arvojen ja normien objektiivisuus ja subjektiivisuus, kysymys eettisten perusteiden 

tiedollisuudesta ja eettisten totuuksien mahdollisuudesta  

 klassisen hyve-etiikan sekä seuraus- ja velvollisuusetiikan perusteet  

 filosofinen etiikka ja kysymys hyvästä elämästä  
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TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia 

työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen ja aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön 

perusteella.  

 

   

 

3. Tiedon ja todellisuuden filosofia (FI3)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 hahmottaa, mitä tieto ja tietäminen ovat filosofiassa, tieteessä ja arkielämässä  

 osaa arvioida, minkälaisia kuvia todellisuuden perusrakenteesta muodostuu filosofiassa, tieteessä ja 

katsomuksissa  

 erittelee ja arvioi kriittisesti tiedollisia uskomuksia ja väitteitä - hahmottaa tieteellisen tutkimuksen ja 

päättelyn luonnetta.  

 

KESKEISET SISÄLLTÖ  

 metafysiikan keskeisiä kysymyksiä ja peruskäsitteitä, erilaisia käsityksiä metafysiikan luonteesta,  

todellisuuden rakenne luonnontieteellisen, ihmistieteellisen ja käytännöllisen tiedon valossa -  

totuuden luonne ja totuusteoriat  

 tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen  

 tietäminen, ymmärtäminen ja tulkinta, käytännöllisen ja tieteellisen tiedon eroja ja yhtäläisyyksiä, 

tietäminen luonnontieteissä ja ihmistieteissä  

 tieteellisen tutkimuksen luonne ja sen metodologisia peruskäsitteitä  

 argumentoinnin ja päättelyn perusteita  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia 

työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen ja aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön 

perusteella.  

 

  

 

4. Yhteiskuntafilosofia (FI4)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin  



247 
 

 oppii hahmottamaan yhteiskunnan luonnetta ja sen keskeisten instituutioiden toimintaa  

 osaa arvioida yhteiskunnallisen järjestyksen oikeutusta  

 osaa jäsentää yhteiskunnan ja yksilön suhdetta sekä yhteiskunnallista ja poliittista toimintaa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus  

 yksilön oikeudet ja velvollisuudet, rikos ja rangaistus  

 yhteiskuntajärjestyksen, vallan ja omistamisen oikeuttaminen: yhteiskuntasopimusteoriat, anarkismi ja  

yhteiskunnalliset utopiat  

 poliittinen filosofia: konservatismin, liberalismin ja sosialismin perusajatukset ja niiden 

yhteiskuntafilosofiset nykytulkinnat  

 nykykulttuuriin liittyviä filosofisia kysymyksiä: sukupuoli ja sukupuolisuus, identiteetti ja identiteetin  

rakentuminen, toiseus, vieraus ja monikulttuurisuus  

 

TYÖTAVAT  

Kurssilla pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisia ryhmän valmiudet ja toiveet huomioonottavia 

työtapoja.  

 

 ARVIOINTI  

Kurssin arvosana muodostuu loppukokeen ja aktiivisen osallistumisen myötä syntyvän jatkuvan näytön 

perusteella.  

 

  

 

5. Filosofian harjoituskurssi (FI5)  

 

 Koulukohtainen soveltava kurssi  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 perehtyy kurssin aikana filosofian keskeisiin sisältöihin - kertaa jo aiemmin omaksumaansa tietoa  

oppiaineesta  

 tuntee erilaiset tehtävätyypit ja osaa lähestyä niitä oppiaineen edellyttämällä tavalla: kriittisesti, 

johdonmukaisesti, ristiriidattomasti ja järjestelmällisesti  

 tuntee oppiaineen ylioppilastutkintokäytännöt ja arviointiperusteet  

 

Keskeiset sisällöt  

 aiempien kurssien kertaaminen  

 filosofian käsitteet ja teoriat  

 erilaiset tehtävätyypit ja filosofisen vastaustekniikan opettelu  

 ylioppilastutkinnon rakenne yleisesti sekä filosofia tutkinnon osana  

 

Arviointi  

Kurssi perustuu opiskelijan omaehtoiseen työskentelyyn ja harjoitustehtävien tekemiseen. Kurssi  
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arvioidaan harjoitustehtävien ja mahdollisen kokeen perusteella. Verkkokurssilla myös verkkokeskustelu 

voidaan huomioida arvioinnissa.  

 

  

 

6. Luomisen tuska - taiteen filosofia ja käytäntö (FI6)  

 

 Koulukohtainen soveltava kurssi  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan eri taiteenlajien ilmaisukeinoja  kirjallisuus, musiikki, elokuva)  

• perehtyy taidefilosofian ja estetiikan keskeisiin kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin  

• ymmärtää taiteen, sen arviointikriteerien sekä siitä tehtyjen tulkintojen monimuotoisuuden  

• kykenee jäsentämään ja perustelemaan omia esteettisiä näkemyksiään  

 

Keskeiset sisällöt:  

• taiteen, viihteen ja kauneuden käsitteet, filosofisia taideteorioita  

• taiteen ja viihteen rajankäynti  

• taiteen eri ilmaisukeinoja  

• taiteellinen merkitys, tulkinta ja taiteen arvottaminen  

 

Arviointi:  

Suoritusmerkintä. Kurssi suoritetaan erillisinä kurssitöinä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.  

 

  

  

 

 

7.2.12. HISTORIA  

 

  

Aikuisille tarkoitettu historian opetus luo opiskelijoille edellytyksiä ymmärtää eri aikakausien luonnetta, 

oman aikansa ongelmia ja muutosprosesseja sekä auttaa hahmottamaan kansainvälistä maailmaa. Historia 

on yksilöllistä, kansallista ja eurooppalaista identiteettiä luova oppiaine.  

 

 Historian opetuksen tehtävänä on ohjata opiskelijaa kehittymään vastuullisena toimijana, joka osaa 

käsitellä oman aikansa ja menneisyyden ilmiöitä kriittisesti. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään oman 

kulttuurinsa ja muut kulttuurit historiallisen kehitysprosessin tuloksena. Opetuksessa käsitellään sekä 

yleistä että Suomen historiaa.  

 

  

 

Lukiokoulutus  
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Opetuksen tavoitteet  

 

 Historian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• oppii tuntemaan Suomen ja maailmanhistorian päälinjat ja keskeisimmät historialliset tapahtumat sekä 

niiden taustat ja seuraamukset  

• ymmärtää nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana. Kykenee 

suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan historiatietoisuuttaan  

• osaa hankkia menneisyyttä koskevaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti sekä ymmärtää sen 

monitulkintaisuuden, suhteellisuuden ja syy-yhteyksien monisäikeisyyden  

• osaa arvioida menneisyyden ihmisen toimintaa ja historiallisia ilmiöitä kunkin ajan omista lähtökohdista 

sekä nykyajan näkökulmasta  

• ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta  

• saa aineksia ihmisoikeuksia ja demokratiaa arvostavan maailmankuvan luomiseen sekä toimintaan 

vastuullisena kansalaisena  

 

 

Historian kurssien arviointi  

 

 Oppimisen arvioinnin perusteina ovat historialle ominaiset taidot ja ajattelutavat sekä oppimäärän  

keskeisten sisältöjen hallinta. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan valmiuteen rakentaa 

tiedoistaan jäsentyneitä kokonaisuuksia, erottaa olennainen ja epäolennainen tieto, hallita aikasuhteita ja 

syy-yhteyksiä sekä arvioida historian ilmiöitä ja tiedonlähteitä kriittisesti. Kurssien arvioinnissa voidaan 

käyttää monipuolisia menetelmiä: kokeiden asemasta voidaan käyttää opintotehtäviä, tutkielmia ja muita 

vaihtoehtoisia arviointikeinoja.  

 

 Osa kursseista on mahdollista suorittaa verkko-opiskeluna tarkemmin määriteltyinä ajankohtina, jolloin 

verkkokurssien arvioinnissa korostuu osallistuminen verkkoympäristössä työskentelyyn.  

 

  

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Eurooppalainen ihminen (HI1)  

 

 Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin keskeisiä saavutuksia sekä eurooppalaisen ihmisen  

maailmankuvan muutosta ja sen taustalla vaikuttanutta tieteellistä ja aatehistoriallista kehitystä. Kurssilla 

tutustutaan eurooppalaisen kulttuurin tuotoksiin erityyppisen historiallisen lähdeaineiston avulla. Kulttuuri 

ymmärretään laaja-alaisena käsitteenä.  

  

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on että opiskelija  

 ymmärtää tutustumalla Euroopan keskeiseen kulttuuriperintöön, mistä eurooppalaisuus rakentuu  

 ymmärtää tieteen saavutusten merkityksen ihmisen maailmankuvan muokkaajana  

 osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä  
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 tuntee yhteiskunnallisen kehityksen taustalla vaikuttavia aatehistoriallisia virtauksia  

 tuntee eri aikakausien elämäntapoja ja maailmankuvaa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Antiikin aika: demokratian synty ja antiikin kulttuuri  

 

Keskiajan yhtenäiskulttuuri: ajan ihmisen maailmankuva, tapakulttuuri ja uskonnon merkitys  

Uuden ajan murros: renessanssi ja tiedon vallankumous, uskonpuhdistus, barokki itsevaltiuden ja  

vastauskonpuhdistuksen ilmentäjänä sekä luonnontieteellisen maailmankuvan synty  

 

Valistuksen aikakausi: valistusfilosofia ja sen vaikutukset yhteiskuntaan ja taiteeseen, yhdysvaltain  

itsenäistymisen ja ranskan suuren vallankumouksen aatteellinen perintö  

 

Aatteiden vuosisata: 1800-luvun keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset, porvariston  

vuosisata  

 

Nykyaika: Kulttuurin pirstoutuminen, populaarikulttuuri massaviihteeksi  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen sekä kuvalliseen että kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilötyöt  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan loppukokeen, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden 

kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Mikäli kurssi on mahdollista opiskella verkkoympäristössä, arvioidaan se verkkotyöskentelyyn 

osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai 

oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

  

 

2. Kansainväliset suhteet (HI2)  

 

Kurssilla tarkastellaan kansainvälisen politiikan keskeisiä tapahtumia, taustoja ja muutoksia 1800-luvun  

lopulta lähtien. Kurssilla analysoidaan kansainvälisen politiikan ilmiöitä taloudellisen ja aatteellisen  

kilpailun perusteella. Kurssin keskeisiä tarkastelukulmia ovat demokratia vastakohtana diktatuuri.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee kansainvälisen politiikan pääpiirteet ja teoriaa  

 ymmärtää kansainvälisten yhteistyörakennelmien sekä vastakkainasettelujen perusteita  

 ymmärtää aatteiden ja taloudellisten eturistiriitojen vaikutuksen kansainvälisten suhteiden historiassa  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Suurvaltojen ylivaltapyrkimykset: maailmanpolitiikan peruskäsitteet, imperialismin teoria ja käytännöt, 

ensimmäinen maailmansota ja sen vaikutukset kansainväliseen politiikkaan  

 

Maailmansotien välinen aika ja toinen maailmansota: Eurooppalaiset ääriliikkeet, demokratian  

kriisi ja kansanvainot, toinen maailmansota seurausilmiöineen  

 

Kylmä sota: Kylmän sodan teoriat – USA ja Neuvostoliitto kaksinapaisen maailman johtajina, ajan  

ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset rintamat, kriisien luonne kylmän sodan aikana, Saksa  

kylmän sodan näyttämönä sekä Kiinan rooli kansainvälisessä politiikassa  

 

Uusi epävarmuuden aika: Neuvostoliiton hajoaminen ja kaksinapaisuuden purkautuminen,  

kansainväliset rauhanpyrkimykset, kolmas maailma toisen maailmansodan jälkeen, Lähi- idän  

ongelmakenttä, USA:n aseman muutos maailmanpolitiikassa, uudet kansainväliset rakenteet  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen ajan kuvalliseen ja kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilötyöt  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan loppukokeen, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden 

kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Mikäli kurssi on mahdollista opiskella ja suorittaa verkkoympäristössä, arvioidaan se verkkotyöskentelyyn 

osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai 

oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

  

 

3. Suomen historian käännekohtia (HI3)  

 

 Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja  

1800-luvulta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelukohtia ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman 

muuttuminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä 

taloudelliset ja kulttuuriset muutokset.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee keskeiset yhteiskunnalliset ja taloudelliset muutokset maamme historiassa  

 osaa suhteuttaa Suomen valtiollisen kehityksen yleiseurooppalaiseen ja maailmanpoliittiseen taustaan  

 ymmärtää talouden, yhteiskunnan, kulttuurin, aatteellisen ja valtiollisen elämän ilmiöiden keskinäisen  

riippuvuuden.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  
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Ruotsin ajan perintö  

Vallanvaihdos: Suomen liittäminen Venäjään, autonomian synty  

Suomalaisuuden synty ja kansallinen herääminen: aatteellinen ydin ja keskeiset vaikuttajat  

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen murros: elinkeinovapaus ja Suomen teollistuminen, sääty-yhteiskunnan  

hajoaminen ja kansalaisyhteiskunnan synty, sortokaudet ja kansanvallan synty  

Suomen itsenäistymisprosessi: Suomen itsenäistyminen, sisällissota, hallitusmuoto  

Kahtiajaosta eheytymiseen: oikeistoradikalismin nousu, elintason nousu, kulttuurista  

kulutustavaraa  

Toinen maailmansota jälkiseurauksineen: sodat ja jälleenrakentaminen, ulkopolitiikan muutos  

Hyvinvointivaltion rakentaminen: rakennemuutos, 1960- ja 1970-lukujen kulttuurinen ja  

yhteiskunnallinen muutos  

Suomen uusi kansainvälinen asema: kytkeytyminen kansainväliseen talouteen kulttuurisesti,  

taloudellisesti ja poliittisesti, tulevaisuus osana globaalia järjestelmää  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen sekä kuvalliseen että kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilötyöt  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan loppukokeen, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden 

kanssa sovittujen työtapojen perusteella. Mahdollinen verkkokurssi arvioidaan verkkotyöskentelyyn 

osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai 

oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

  

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

 

4. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri (HI4)  

 

Kurssi tarkastelee ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta sekä tämän tuloksena tapahtunutta 

kulttuuriympäristön rakentumista ja kehittymistä esihistoriasta nykyaikaan.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää  

 ihmisen ja luonnon välisen riippuvuussuhteen osana kestävää kehitystä  

 miten ihminen käyttää luonnonvaroja toimeentulon lähteenä ja miten se vaikuttaa ympäristöön ja  

yhteiskuntarakenteeseen  

 tuotantotalouden kehityslinjat ja vaikutukset elämäntapaan  

 väestönkasvun pääpiirteet ja siihen vaikuttavat tekijät  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Esihistoria, pyyntikulttuurin aika: ihmisen kehitysvaiheet, keräily- ja pyyntikulttuuri  

 

Maanviljely ja sen aiheuttamat muutokset: työnjako ja kulttuurien synty, suurten jokilaaksojen  

kulttuurit  

 

Välimeren talousalue antiikin aikana: Kreikan talouselämä, Rooman miljoonakaupunki ja  

imperiumi, orjuus ja antiikin ajan tekniikka  

 

Keskiajan talous- ja yhteiskuntajärjestelmä: feodaaliyhteiskunta, väestö, kauppa ja kaupunki  

 

Löytöretket: löytöretkien edellytykset ja seuraukset, maailmantalouden syntyminen  

 

Teollistuva maailma: tekniset innovaatiot ja koneteollisuuden alkuvaiheet, sukupuolten välisen  

työnjaon muutokset, teollistumisen aiheuttamat yhteiskunnalliset muutokset ja ympäristövaikutukset, 

muutokset kaupunkirakenteessa  

 

Globaali kulutusyhteiskunta: raaka-aineiden ja markkinoiden jakaminen, massatuotanto ja  

kulutusyhteiskunta, sosialistinen suunnitelmatalous, kolmannen maailman muotoutuminen,  

kasvun rajat ja uudet haasteet  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen sekä kuvalliseen että kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien avulla -  

mahdolliset yksilö- ja ryhmätyöt  

 mikäli kurssi toteutetaan verkkoympäristössä, työtavat sovelletaan siihen sopiviksi  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen tai tutkielman, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä  

mahdollisten muiden opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen tai mahdollisen perusteella. Mahdollinen 

verkkokurssi arvioidaan verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin 

lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

  

 

5. Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (HI5)  

 

Kurssi tarkastelee Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809 sekä suomalaista  

kulttuuriperintöä.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee maamme historialliset kehityslinjat ja niiden yhteyden Itämeren alueeseen  

 tuntee Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen  
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 ymmärtää suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin  

 oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä  

 oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseudun historiaan ja näkee kehityksen myös  

yksittäisen ihmisen kannalta  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

 

Esihistoria: esihistoria ja tulkinnat suomalaiset alkuperästä, asutus, elinehdot, uskonnot ja  

uskomukset sekä ulkoiset yhteydet  

 

Suomen liittyminen länsieurooppalaiseen kulttuuriyhteisöön keskiajalla: Suomi idän ja lännen  

välimaastossa, sääty-yhteiskunnan synty, asutus, elinkeinot, uskonnolliset ja poliittiset muutokset  

 

Uuden ajan uudet tuulet: uskonpuhdistus ja keskusvallan voimistuminen  

 

 Suurvaltakausi: suurvaltakauden vaikutukset Suomessa, talous, väestö ja koulutus  

 

Vapauden ja hyödyn aika: Kulttuurinen ja taloudellinen kehitys, kustavilaiset uudistukset,  

kansallisen tietoisuuden ensi askelet  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen sekä aikakauden kuvalliseen että kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien 

avulla  

 mahdolliset yksilö- ja ryhmätyöt  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen tai tutkielman, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä  

mahdollisten muiden opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Mahdollinen verkkokurssi arvioidaan verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien  

tekemisen sekä kurssin lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

 

 

6. Kulttuurien kohtaaminen (HI6)  

 

Kurssilla tarkastellaan valinnaisesti jonkin tai joidenkin kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä 

kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Käsiteltävät 

kulttuurialueet valitaan Euroopan ulkopuolelta.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tuntee kulttuurin peruskäsitteitä ja oppii ymmärtämään omasta kulttuuristaan poikkeavan kulttuurin  

arvomaailmaa ja elämäntapaa  
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 ymmärtää kulttuurin, yhteiskuntarakenteen, talouselämän ja luonnonsuhteiden keskinäisen 

riippuvuuden  

 tuntee tarkasteltavan kulttuurin historiallisen kehityksen sekä sen vuorovaikutuksen muiden kulttuurien  

kanssa  

 oppii analysoimaan kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa 

rakenteissa  

 osaa ottaa huomioon kulttuuritaustojen erilaisuuden vuorovaikutustilanteissa.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Tarkasteltavaksi kulttuurialueeksi valitaan yksi tai useampia seuraavista:  

Afrikka, arktiset kulttuurit, Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit, Intia, islamin maailma,  

Japani, Kiina, Korea, latinalainen Amerikka, Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen sekä kuvalliseen että kirjalliseen dokumenttimateriaaliin erilaisten tehtävien avulla  

 mahdolliset yksilö- ja ryhmätyöt  

 mikäli kurssi toteutetaan verkkokurssina, työtapoina ovat erilaiset tehtävät ja keskustelut 

verkkoympäristössä  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen tai tutkielman /esitelmän, tuntityöskentelyyn osallistumisen 

sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella. Verkkokurssi arvioidaan 

verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin lopputyön – joka voi olla 

koe, tutkielma tai oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

  

  

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI, lukio  

 

  

7. HISTORIAN JA YHTEISKUNTAOPIN YHTEINEN HARJOITUSKURSSI HI7 / YH5  

 

Kurssi perehdyttää opiskelijan oman valintansa mukaan jommankumman oppiaineen keskeisiin  

lähestymistapoihin sekä antaa hänelle valmiuksia erilaisen tehtävätyyppien käsittelyyn ja vastausten 

rakentamiseen. Kurssilla opiskelija kertaa omatoimisesti aiemmin oppimaansa. Kurssi voidaan toteuttaa 

joko lähiopetuksena tai verkkoympäristössä.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kurssin aikana historian/yhteiskuntaopin keskeisiin  

sisältöihin ja kertaa jo aiemmin omaksumaansa tietoa oppiaineista. Hän tuntee erilaiset tehtävätyypit ja 

osaa lähestyä niitä oppiaineen edellyttämällä tavalla. Opiskelija tuntee oppiaineen 

ylioppilastutkintokäytännöt ja arviointiperusteet.  
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 KESKEISET SISÄLLÖT  

Opiskelija valitsee oman valintansa mukaan historian tai yhteiskuntaopin mukaisia sisältöjä.  

 

Ylioppilastutkinto  

 ylioppilastutkinnon rakenne yleisesti  

 historia / yhteiskuntaoppi ylioppilastutkinnon osana  

 arviointi ylioppilastutkintokokeessa  

 

Opiskelijan oma opiskelu  

 oma oppimishistoria ja sen vahvuus  

 opiskelutekniikat, itsearviointi  

 opiskelusuunnitelman laatiminen ylioppilastutkintoa varten  

 

Erilaiset tehtävätyypit  

 karttatehtävä  

 tekstidokumenttitehtävä  

 kuvadokumenttitehtävä  

 ristiriitatehtävä  

 taulukkotehtävä  

 viritetty esseetehtävä  

 

TYÖTAVAT  

Kurssi perustuu opiskelijan omaehtoiseen työskentelyyn ja harjoitustehtävien tekemiseen. Opettaja antaa 

palautetta tehtävistä kurssin aikana.  

 

KURSSIN ARVIOINTI  

Kurssi on koulukohtainen syventävä kurssi ja arvioidaan merkinnällä S (=suoritettu). Opiskelija voi 

halutessaan osallistua vain osaan kurssia ja tällöin hänellä jää keskenjääneestä kurssista merkintä O 

(=osallistunut).  

 

  

 

  

 

7.2.13. YHTEISKUNTAOPPI  

 

  

Yhteiskuntaopin opetuksen tehtävänä on tukea ja ohjata aikuisopiskelijaa yhteiskunnan aktiivisena ja 

vastuullisena toimijana. Yhteiskuntaopin opetus antaa perustiedot ja –taidot yhteiskunnan rakenteesta ja 

toiminnasta sekä kansalaiseen vaikutusmahdollisuuksista. Yhteiskunnan rakennetta ja keskeisiä ilmiöitä, 

valtaa, taloutta ja vaikuttamista tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan ja maailman 

näkökulmasta. Yhteiskuntaoppi rakentuu eri yhteiskuntatieteiden ja oikeustieteiden sisällöistä.  

 

 Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijaa aktiivisena, suvaitsevaisena ja demokraattisena  

kansalaisena sekä antaa hänelle kokemuksia yhteiskunnallisesta toimimisesta ja demokraattisesta  
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vaikuttamisesta. Opetus perustuu myönteisiin yhteiskuntaeettisiin arvoihin kuten sosiaaliseen 

vastuuntuntoon, ihmisoikeuksiin, työn ja yrittäjyyden arvostukseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen.  

 

 

Lukiokoulutus  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 ymmärtää yhteiskunnan olemuksen historiallisen kehityksen tuloksena  

 tuntee Suomen yhteiskuntajärjestelmän ja talouselämän perusteet ja toimintatavat ja osaa suhteuttaa ne 

eurooppalaisiin ja kansainvälisiin yhteyksiin  

 hallitsee keskeisen yhteiskunnallisen ja taloudellisen käsitteistön  

 on selvillä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksista kansalaisyhteiskunnassa ja osaa myös käyttää niitä  

 pystyy hankkimaan ajankohtaista tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan kriittisesti verbaalista, kuvallista  

ja tilastollista informaatiota  

 kykenee muodostamaan itselleen perustellun näkemyksen ristiriitaisista ja arvosidonnaisista 

yhteiskunnallisista ja taloudellisista kysymyksistä  

 saa edellytyksiä vastuuntuntoisen, tasa-arvoa kunnioittavan ja suvaitsevan yhteiskuntakäsityksen 

rakentamiseen.  

 

 

Yhteiskuntaopin kurssien arviointi  

 

Yhteiskuntaopin oppimisen arvioinnissa huomio kiinnitetään oppimäärän asiasisällön ja keskeisten 

käsitteiden hallintaan, opiskelijan valmiuteen ilmaista tietonsa jäsentyneesti sekä arvioida ja tulkita 

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

Näitä valmiuksia arvioidaan kurssien yhteydessä monipuolisten koetehtävien avulla tai käyttämällä 

vaihtoehtoisia arviointikeinoja.  

 

Mikäli kurssi opiskellaan verkkoympäristössä, arvioinnissa huomioidaan kyseisten verkkoon soveltuvien 

työtapojen käyttö ja tehtävien tekeminen.  

 

  

 

 

PAKOLLINEN KURSSI  

  

 

1. Yhteiskuntatieto (YH1)  

 

Kurssi perehdyttää valtiolliseen ja yhteiskunnalliseen järjestelmään ja keskittyy suomalaisen  

yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita  

hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja  

vaikuttaminen.  
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TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 ymmärtää suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteet  

 tuntee kansalaisen perusoikeudet, vaikuttamiskeinot ja –mahdollisuudet  

 omaksuu tasapainoisen ja analyyttisen näkökulmanyhteiskuntaan  

 tuntee hyvinvointiyhteiskunnan perusteet  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Suomalaisen yhteiskunnan kehitys: Suomen väestörakenne, hyvinvointivaltion rakentuminen ja sen 

mahdollisuudet  

Valta: valta käsitteenä ja vallankäytön muodot, poliittiset järjestelmät  

Vaikuttaminen: demokratia ja kansalaisyhteiskunta, globaali vaikuttaminen, vaikuttamisen haasteet  

Oikeusvaltio ja turvallisuusjärjestelmät: perusoikeudet, tuomio- ja järjestysvalta, turvallisuuspolitiikka ja 

vaihtuvat uhkakuvat 

 Sosiaalipolitiikka: tarkoitus, tehtävä ja muodot  

 

TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen yhteiskunnalliseen tietoon mm. sanomalehtien uutisointiin ja tilastoihin erilaisten tehtävien 

avulla - mahdolliset yksilö- ja parityöt  

 mikäli kurssi toteutetaan verkko-opiskeluna, ovat työtapoina erilaiset tehtävät ja keskustelut  

verkkoympäristössä  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä mahdollisten muiden 

opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Verkkokurssin arvioidaan verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin 

lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

   

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

2. Taloustieto (YH2)  

 

 Kurssi johdattaa ymmärtämään talouselämän toimintaperiaatteita. Se pohjautuu taloustieteisiin. Kurssilla 

käsitellään mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kuluttajan, yritysten ja valtioiden näkökulmasta. Kurssilla 

tutustutaan talouselämään erityyppisten tilastojen ja muiden lähteiden avulla.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 tutustuu kansantalouden keskeisiin perusteisiin, käsitteisiin ja teorioihin  

 tutustuu Suomen ja kansainvälisen talouselämän nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin  
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 saa taitoja tehdä jokapäiväisiä taloudellisia päätöksiä ja tarkastelee taloudellisia kysymyksiä myös 

eettiseltä kannalta  

 tuntee työnteon ja yrittäjyyden merkityksen kansantaloudelle  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Suomalaisten elinkeinot: alkutuotanto, teknologia ja teollistuminen, palveluyhteiskunta  

Taloudellinen toiminta ja yritykset: talouden peruskäsitteet, kysyntä, tarjonta ja tasapaino 

markkinatalouden perusteina, kilpailu ja sen muodot, yritystoiminta ja kuluttaja  

Talouselämän vaihtelut ja häiriöt: taloudellinen kasvu, keynesiläisyys ja monetarismi talouden häiriöiden 

vaihtoehtoisina ratkaisumalleina  

Rahapolitiikka ja rahoitusmarkkinat: markkinoiden vapautuminen, rahoitusmarkkinoiden rakenne,  

rahapolitiikka ja korko  

Julkinen talous ja talouspolitiikka : Verotus ja finanssipolitiikka, politiikka ja markkinavoimat, tulopolitiikka  

Suomi kansainvälisessä kaupassa: kansainvälistyvä talous ja Suomi, globalisaation vaikutuksia  

Suomen talouden tulevaisuudennäkymät: uhkatekijät, mahdollisuudet ja kasvun rajat  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu, mahdolliset yksilö- ja parityöt  

 perehtyminen erilaisiin talouselämää käsitteleviin informaatiolähteisiin tehtävien avulla  

 talousuutisointiin tutustuminen artikkeleita lukemalla  

 mikäli kurssi toteutetaan verkkokurssina, työskentely tapahtuu verkkoympäristössä  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen tai tutkielman/esitelmän, tuntityöskentelyyn osallistumisen 

sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella. Verkkokurssi arvioidaan 

verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen  

sekä kurssin lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai oppimispäiväkirja – perusteella.  

 

   

 

3. Kansalaisen lakitieto (YH3)  

 

 Kurssi antaa perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja opettaa opiskelijaa valvomaan omia oikeuksiaan 

sekä hoitamaan yksinkertaiset oikeustoimensa itse.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 oppii perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja sen keskeisistä periaatteista - saa perustiedot Suomen  

tuomioistuinlaitoksesta ja kansalaisen kannalta merkittävistä kansainvälisistä tuomioistuimista  

 oppii hoitamaan itse tavanomaisimmat oikeusasiat  

 tuntee oikeutensa, etunsa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana  

 kykenee löytämään ja oppii käyttämään keskeisiä oikeudellisia tiedon lähteitä  

 haluaa toimia oikein ja lainmukaisesti  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  
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Lakitiedon perusteet: Suomen oikeushistoria, oikeusjärjestys ja –järjestelmä peruskäsitteet, oikeudellisen 

tiedon hankkiminen  

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet: perheoikeus, työoikeus, kuluttajansuoja, velka, takaus ja  

maksukyvyttömyys, asuminen, muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin  

Rikos- ja prosessioikeus: oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot, rangaistukset, kansainvälinen oikeus ja siihen 

vetoaminen  

 

TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 tutustuminen oikeudellisiin lähdemateriaaleihin, mm. internet tiedonlähteenä, sekä ajankohtaisiin 

oikeusasioihin erityyppisten tehtävien avulla - mahdolliset yksilö- ja parityöt  

 mikäli kurssi toteutetaan verkkokurssina, työtapoina ovat erilaiset tehtävät ja keskustelut 

verkkoympäristössä  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan loppukokeen, tuntityöskentelyyn osallistumisen sekä mahdollisten muiden  

opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Verkkokurssi arvioidaan verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen  

sekä kurssin loppukokeen perusteella.  

 

  

  

 

4. Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni (YH4)  

 

 Kurssi perehdyttää opiskelijan Euroopan unionin toimintaan, yksittäisen kansalaisen asemaan  

yhdentyvässä Euroopassa sekä kannustaa osallistumaan ajankohtaiseen Euroopan unionista käytävään 

keskusteluun.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

 saa monipuolista ja syventävää tietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta  

 oppii toimimaan Euroopan unionin kansalaisena  

 tuntee Euroopan yhdentymisen tarjoamia etuja ja haittoja, mahdollisuuksia ja uhkia  

 osaa hankkia Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa vertailevaa tietoa  

 ymmärtää Euroopan yhdentymisen merkityksen oman elämänsä ja Suomen poliittisen järjestelmän 

kannalta  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Eurooppalainen identiteetti: yhteiset eurooppalaiset arvot, Euroopan unionin kansalaisuus  

Vaikuttaminen ja vallankäyttö Euroopan unionissa: Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmä, 

suomalaiset Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä, erilaiset jäsenet  

Euroopan unionin alueelliset vaikutukset: opiskelu ja työnteko Euroopan unionissa, alueitten unioni 

kansalaisen näkökulmasta  
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Euroopan unionin haasteet: Euroopan unionin laajeneminen, yhteinen turvallisuuspolitiikka, Euroopan 

unioni ja globaalit järjestelmät  

 

 TYÖTAVAT  

 luento ja opetuskeskustelu  

 perehdytään Euroopan unionia käsittelevän informaation lähteisiin erilaisten tehtävien avulla - 

mahdolliset yksilö- ja parityöt  

 tutustutaan EU-uutisointiin ja ajankohtaisiin EU-asioihin erityyppisten tehtävien avulla - mikäli kurssi  

toteutetaan verkkokurssina, työtapoina ovat erilaiset tehtävät ja keskustelut verkkoympäristössä  

 

ARVIOINTI  

Kurssi arvioidaan mahdollisen loppukokeen tai tutkielman /esitelmän, tuntityöskentelyyn osallistumisen 

sekä mahdollisten muiden opiskelijoiden kanssa sovittujen työtapojen perusteella.  

Verkkokurssi arvioidaan verkkotyöskentelyyn osallistumisen, annettujen tehtävien tekemisen sekä kurssin 

lopputyön – joka voi olla koe, tutkielma tai raportti – perusteella.  

 

  

  

 

AIHEKOKONAISUUDET HISTORIASSA JA YHTEISKUNTAOPISSA  

Peruskoulu ja lukio  

 

AIHEKOKONAISUUS HISTORIA YHTEISKUNTAOPPI 

aktiivinen kansalaisuus ja 
yrittäjyys 

 yh1, yh2, YH1, YH2, YH3, YH4 

kestävä kehitys ja hyvinvointi 
 

hi3, HI4 yh1, yh2, YH1, YH2 

kulttuuri-identiteetti ja 
monikulttuurisuus 

hi2, hi3, HI1, HI6  

teknologia ja yhteiskunta 
 

hi2, hi3, HI3, HI4 yh1, yh2, YH2 

viestintä ja mediaosaaminen 
 

 yh1, YH1 

 

  

 

  

 

7.2.14. PSYKOLOGIA  

 

  

Lukiokoulutus  

Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa aikuisopiskelijalle valmiuksia havainnoida ja  

ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon ja 

käsitteiden avulla opiskelija voi omakohtaisesti tunnistaa, tiedostaa ja käsitellä psyykkisiä ilmiöitä. 

Psykologian tiedot ja taidot tukevat itsetuntemusta, itsensä kehittämistä ja psyykkisen hyvinvoinnin 
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ylläpitämistä. Psykologian yhtäältä empiirinen ja toisaalta pohdiskeleva ote luo opiskelijalle mahdollisuuden 

kehittää omaa kriittistä ajatteluaan.  

 

Opetuksessa luodaan edellytykset psykologisen tiedon ymmärtämiseen ja omakohtaiseen soveltamiseen. 

Opiskelijaa autetaan oivaltamaan psykologisen tiedon yhteys sosiaalisiin, kulttuurisiin ja ajankohtaisiin 

kysymyksiin sekä ymmärtämään psyykkisten, biologisten ja sosiaalisten tekijöiden välistä vuorovaikutusta ja 

vastavuoroista riippuvuutta.  

 

 Opetuksessa käsitellään psykologisen tiedon luonnetta ja tiedon muodostumista painottaen ajankohtaisen 

tutkimuksen ja tutkimusperinteen keskeisiä sisältöjä. Opetuksessa hyödynnetään aikuisopiskelijoiden 

omakohtaisia kokemuksia ja elämäntilanteita.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Psykologian opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• hahmottaa tutkimustiedon pohjalta ihmisen toiminnan kokonaisuutena, joka perustuu psyykkisten, 

biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vuorovaikutukseen  

• hallitsee psykologian keskeisiä käsitteitä, kysymyksenasetteluja ja tiedonhankintakeinoja sekä tietää 

psykologian tutkimustuloksia ja pystyy niiden pohjalta arvioimaan tieteellisen tiedon mahdollisuuksia ja 

rajoituksia  

• ymmärtää psykologista tietoa siten, että pystyy soveltamaan tietojaan elämäntilanteidensa ja  

mahdollisuuksiensa tunnistamiseen, oman psyykkisen kehityksensä ja hyvinvointinsa edistämiseen,  

opiskeluunsa sekä ajattelunsa, ihmissuhteidensa ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen  

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

• kehittää valmiuksiaan sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan, yhteiskunnallisten ja kulttuurillisten 

muutosten – kuten teknologisen kehityksen – tunnistamiseen ja kohtaamiseen sekä erilaisista 

kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista oloista tulevien ihmisten toiminnan ymmärtämiseen.  

 

 

Arviointi  

 

 Arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijoiden kognitiivisesti korkeatasoiseen ymmärrykseen tehtävään 

osaamiseen. Arvioinnissa painotetaan tiedon muokkaamista ja kokonaisuuksien hallintaa yksittäisten 

tietojen toistamisen sijasta. Opiskelijan tulee osoittaa, että hän on ymmärtänyt opiskelemansa asiat ja että 

hän pystyy soveltamaan oppimaansa tietoa.  

 

  

 

  

 

 SYVENTÄVÄT KURSSIT  
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1. Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla  

• ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa  

• tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa  

havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla  

• ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa  

opiskeluaan  

• osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään  

ryhmän jäsenenä.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, 

keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen  

• psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja  

sosiaalisia tekijöitä  

• oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia  

• sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit  

 

TYÖTAVAT  

Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla 

opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja 

esitelmät, erilaiset vierailut ja vierailijat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

ARVIOINTI  

Arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, aktiivisen osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa 

näyttöä, mahdollisten itsenäisten töiden ja tutkielmien arviointia ja opiskelijoiden itsearviointia.  

 

  

 

2. Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja  

näiden keskinäistä riippuvuutta  

• tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä  

• ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan  

• ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan  

vaikuttaa  

• ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa  

• psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa  

• psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston 

kehitykseen  

• sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä  

• psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen  

• psyykkisen kehityksen tutkiminen  

 

TYÖTAVAT  

Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla 

opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja 

esitelmät, erilaiset vierailut ja vierailijat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdolllistuvaa oppimista.  

 

 ARVIOINTI  

Arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, aktiivisen osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa 

näyttöä, mahdollisten itsenäisten töiden ja tutkielmien arviointia ja opiskelijoiden itsearviointia.  

 

  

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan  

periaatteita, ja osaa hyödyntää niitä omaan oppimiseensa  

• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta  

• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin  

perustoimintoihin  

• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus  

• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia  

• kognitiiviset perusprosessit  

• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni  

• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin  

 

 

  

TYÖTAVAT  

Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla 

opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja 



265 
 

esitelmät, erilaiset vierailut ja vierailijat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdolllistuvaa oppimista.  

 

 ARVIOINTI  

Arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, aktiivisen osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa 

näyttöä, mahdollisten itsenäisten töiden ja tutkielmien arviointia ja opiskelijoiden itsearviointia.  

 

   

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden  

vaikutuksen alaista  

• tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita  

koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta  

• ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa  

ohjaavan kokonaisuuden  

• ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin  

• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa  

• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja  

kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen  

• tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys  

• motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus  

• motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa  

• motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla  

• motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden  

biopsykologinen perusta  

• korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko  

 

TYÖTAVAT  

Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla 

opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja 

esitelmät, erilaiset vierailut ja vierailijat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdolllistuvaa oppimista.  

 

ARVIOINTI  

Arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, aktiivisen osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa 

näyttöä, mahdollisten itsenäisten töiden ja tutkielmien arviointia ja opiskelijoiden itsearviointia.  
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5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin  

persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt  

• ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen  

• ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja  

kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen  

• tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja 

 tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti  

• persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista  

• persoonallisuuden tutkiminen  

• mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt  

• psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa  

• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen  

 

TYÖTAVAT  

Opetuksessa hyödynnetään sekä opettajajohtoisia että opiskelijakeskeisiä työtapoja. Niitä voivat olla 

opettajan luennot, ryhmätyöt, itsenäiset tehtävät, keskustelut, väittelyt, opiskelijoiden alustukset ja 

esitelmät, erilaiset vierailut ja vierailijat. Opetuksessa voidaan hyödyntää myös medioiden välittämää 

ajankohtaista materiaalia ja tietotekniikan avulla mahdollistuvaa oppimista.  

 

 ARVIOINTI  

Arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita, aktiivisen osallistumisen myötä syntyvää jatkuvaa 

näyttöä, mahdollisten itsenäisten töiden ja tutkielmien arviointia ja opiskelijoiden itsearviointia.  

 

AIHEKOKONAISUUDET PSYKOLOGIASSA   

 

AIHEKOKONAISUUS PSYKOLOGIA 

aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys PS1 

kestävä kehitys ja hyvinvointi  PS1, PS2, PS4, PS5 

kulttuuri-identiteetti ja monikulttuurisuus  PS1, PS2, PS4, PS5 

teknologia ja yhteiskunta PS3 

viestintä ja mediaosaaminen PS1, PS3, PS4 

 

 

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI, lukio  

 

 

6. PSYKOLOGIAN HARJOITUSKURSSI PS6  
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Kurssi kertaa psykologian kurssien keskeisiä teemoja ja antaa valmiuksia psykologian  

ylioppilaskokeeseen vastaamiseen. Kurssilla opiskelija voi myös omatoimisesti harjoitella psykologian 

ylioppilaskokeeseen vastaamista.  

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti toteutettavaksi verkkoympäristössä.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija perehtyy kurssin aikana psykologian keskeisiin sisältöihin ja kertaa jo 

aiemmin omaksumaansa tietoa oppiaineesta.  

 

Hän tuntee erilaiset tehtävätyypit ja osaa lähestyä niitä oppiaineen edellyttämällä tavalla: kriittisesti, 

johdonmukaisesti, ristiriidattomasti ja järjestelmällisesti.  

 

Opiskelija tuntee oppiaineen ylioppilastutkintokäytännöt ja arviointiperusteet.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat kurssien Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus (PS1), Ihmisen 

psyykkinen kehitys (PS2), Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3), Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 

(PS4) ja Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5) kertaaminen, psykologian käsitteet ja  

 

Ylioppilastutkinto  

 ylioppilastutkinnon rakenne yleisesti  

 psykologia ylioppilastutkinnon osana  

 arviointi ylioppilastutkintokokeessa  

 

Opiskelijan oma opiskelu  

 oma oppimishistoria ja sen vahvuus  

 opiskelutekniikat, itsearviointi  

 opiskelusuunnitelman laatiminen ylioppilastutkintoa varten  

 

Erilaiset tehtävätyypit  

 

  

  

7. Homo socialis – ihminen osana yhteisöä (PS7)  

 

koulukohtainen syventävä  

 

TAVOITTEET  

Sosiaalipsykologia on ihmisten keskinäistä kanssakäymistä tutkiva tiede. Kurssi esittelee tieteenalan 

keskeiset käsitteet ja teoriat, joiden avulla kuvataan  

• Ihmisen suhdetta toisiin ihmisiin ja laajempiin yhteisöihin  

• Yhteiskuntaan  

• Kulttuuriin  
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Tavoitteena on oppia ymmärtämään itseä ja muita.  

 

SISÄLTÖ  

Kurssi antaa kuvan siitä, mitä on sosiaalinen vaikuttaminen ja miten yksilö muokkaa sosiaalisia  

vaikutteita ja muodostaa maailmankuvansa. Lisäksi kurssi antaa perustiedot  

• Ihmissuhteisiin liittyvistä tekijöistä  

• konformistisuudesta  

• kiintymyksestä  

• auttamisesta  

• vallasta  

• aggressiosta  

 konflikteista  

• ryhmien välisistä suhteista  

 

TYÖTAVAT  

Kurssi koostuu luennoinnista, opetuskeskusteluista, ryhmäkeskusteluista ja -harjoituksista, videoista  

ja muusta havaintomateriaalista.  

 

ARVIOINTI  

Numeroarvosana tai suoritusmerkintä.  

 

SUORITUSJÄRJESTYS  

Kurssin suoritusjärjestys on vapaa. Eduksi kuitenkin voisi olla, jos opiskelija on suorittanut aikaisemmin 

psykologian ensimmäisen kurssin (PS1).  

 

 

 

 

 

7.2.15. MUSIIKKI  

 

  

Lukiokoulutus  

 

“Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella…vähintään…kaksi kurssia 

kuvataidetta tai musiikkia tai yksi kurssi kumpaakin mainittua ainetta.”  

(Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 pykälä 5 mom)  

 

Musiikinopetuksen tehtävänä on tarjota elämyksiä, taitoja ja tietoja, jotka lisäävät aikuisopiskelijan  

musiikillista yleissivistystä ja kannustavat häntä elinikäiseen musiikin harrastamiseen.  

 

Oppisisältöjen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden erilainen suuntautuminen ja lähtötaso.  

Musiikin kursseilla pyritään tarjoamaan jokaiselle mielekkäistä musiikillisia tehtäviä.  
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 Musiikinopetus perustuu ajatuksella, että musiikki on merkittävä osa ihmisen kulttuuria. Musiikinopiskelu 

syventää oman ja muiden kulttuurien tuntemusta. Se auttaa arvostamaan kulttuurien monimuotoisuutta ja 

ymmärtämään kulttuurien- ja taiteidenvälistä vuorovaikutusta. Opiskelija saa valmiuksia taiteelliseen 

työskentelyyn, aktiiviseen kulttuurivaikuttamiseen, teknologian hyödyntämiseen musiikin alalla ja median 

tarjonnan kriittiseen tarkasteluun.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Musiikin opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

 kehittää taitoaan kuunnella musiikkia ja tulkita kuulemaansa  

 ilmaisee itseään musiikillisesti, laulaen ja soittaen, yksin ja ryhmässä  

 syventää tietojaan musiikin eri tyyleistä, lajeista ja historiasta  

 tiedostaa oman suhteensa musiikin ja ymmärtää musiikkikulttuurien monimuotoisuutta  

 ymmärtää musiikin ja äänen merkitystä mediassa.  

 

 

Arviointi  

 

 Musiikinopetus tarjoaa samanaikaisesti useita tapoja kehittää opiskelijoiden muusikkoutta ja musiikillista 

osaamista. Kukin opiskelija syventää musiikillisia valmiuksiaan sekä itsenäisesti että yhdessä ryhmän kanssa. 

Nämä musiikinopiskelun erityispiirteet edellyttävät jatkuvaa ja monipuolista arviointia, jolla suunnataan ja 

tarkennetaan oppimisprosessin kulkua. Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan lähtötaso sekä se, että 

opiskelijan osaaminen voi ilmetä millä tahansa musiikin osa-alueella. Opiskelijan itsearviointi on olennainen 

osa arviointia. Musiikissa arvioidaan opiskelijan musiikillista toimintaa koulussa, ei hänen 

musikaalisuuttaan.  

 

   

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Musiikki ja minä (MU1)  

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija löytää oman tapansa toimia musiikin alueella. Hän pohtii oman 

musiikkisuhteensa kautta musiikin merkitystä ihmiselle ja ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. Hän tutkii 

omia mahdollisuuksiaan musiikin tekijänä ja tulkitsijana. Kurssilla tutustutaan opiskelijoiden omaan ja 

muuhun paikalliseen musiikkitoimintaan. Kurssilla syvennetään musiikin peruskäsitteiden tuntemusta 

käytännön musisoinnin avulla sekä perehdytään kuulonhuoltoon.  

 

  

  

2. Moniääninen Suomi (MU2)  
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Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan suomalaista musiikkia ja vahvistaa omaa 

kulttuurista identiteettiään. Kurssilla tutkitaan erilaisia Suomessa esiintyviä musiikkikulttuureja ja niiden 

osakulttuureja sekä niiden taustatekijöitä, kehitystä ja olennaisia piirteitä. Kurssilla tarkastellaan 

eurooppalaisen taidemusiikin vaikutuksia suomalaiseen musiikkikulttuuriin. Sisältöjen tulee edustaa eri 

musiikinlajeja: populaari-, taide ja perinnemusiikkia.  

 

  

  

3. Luomisen tuska - taiteen filosofia ja käytäntö (MU3)  

 

Koulukohtainen soveltava kurssi  

 

 Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tuntemaan eri taiteenlajien ilmaisukeinoja  kirjallisuus, musiikki, elokuva)  

• perehtyy taidefilosofian ja estetiikan keskeisiin kysymyksenasetteluihin ja käsitteisiin  

• ymmärtää taiteen, sen arviointikriteerien sekä siitä tehtyjen tulkintojen monimuotoisuuden  

• kykenee jäsentämään ja perustelemaan omia esteettisiä näkemyksiään  

 

Keskeiset sisällöt:  

• taiteen, viihteen ja kauneuden käsitteet, filosofisia taideteorioita  

• taiteen ja viihteen rajankäynti  

• taiteen eri ilmaisukeinoja  

• taiteellinen merkitys, tulkinta ja taiteen arvottaminen  

 

Arviointi:  

Suoritusmerkintä. Kurssi suoritetaan erillisinä kurssitöinä. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.  

 

  

 

  

 

7.2.16. KUVATAIDE  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 Kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan kuvailmaisua ja kykyä tulkita kuvia sekä ohjata 

opiskelijaa arvottamaan ja arvostamaan omaa ja muiden kulttuuria. Opiskelun kohteina ovat 

kuvailmaisussa tarvittavat taidot ja tiedot sekä ympäristön visuaaliset ilmiöt: kuvataide, rakennettu 

ympäristö ja median kuvat. Opiskelijaa ohjataan pohtimaan esteettisiä ja eettisiä arvovalintoja ja niiden 

vaikutusta. Opetuksessa käsitellään yhteiskunnassa vallitsevien arvojen ja merkityksien ilmenemistä 

taiteessa ja visuaalisessa ympäristössä.  

Kuvataidetta opiskellaan tekemällä kuvaa. Aistihavaintojen, muodon ja sisällön tutkiminen sekä  
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visualisoiminen ovat taiteellisen työskentelyn välineitä. Opetuksessa tuetaan opiskelijan mielikuvituksen ja 

assosiaatiokyvyn kehittämistä. Tavoitteena on, että opiskelija saa onnistumisen elämyksiä ja esteettisiä 

kokemuksia ja että hänelle syntyy elinikäinen suhde taiteeseen.  

 

Taiteellisella prosessilla on persoonallisuutta eheyttävä vaikutus. Opiskeltavat kuvataiteen sisällöt liitetään 

kulttuuriseen viitekehykseen yhdistämällä teoriatietoa ja käytännön työskentelyä. Oppisisällöistä 

rakennetaan teemallisia kokonaisuuksia. Taiteen ja median kuvia käytetään opetuksessa rinnakkain 

tarkasteltaessa visuaalisia ilmiöitä. Taiteen historiaa ja nykytaidetta käsitellään opetuksessa läpäisevinä 

aihekokonaisuuksina. Opetus tukee taiteidenvälisyyttä sekä yhteistyötä eri tiedonalojen ja ympäröivän 

yhteiskunnan kanssa ja ottaa huomioon paikallisuuden.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Kuvataideopetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria omassa 

elämässään ja yhteiskunnassa  

• tuntee kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä taideteosten, 

visuaalisten viestien sekä omien ja toisten töiden tulkinnassa, arvioinnissa ja työskentelyprosessin 

kuvailussa  

• harjaantuu tavoitteelliseen prosessinomaiseen työskentelyyn, itsearviointiin ja yhteistyöhön  

• oppii valitsemaan ja käyttämään tarkoituksenmukaisesti eri materiaaleja, tekniikoita ja välineitä  

kuvallisessa ilmaisussaan  

• tuntee nykytaidetta ja kuvataiteen historiaa  

• ymmärtää mediakulttuuria ja sen vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan  

• oppii mediatuotannon visuaalista suunnittelua, tuottamista ja esteettistä arviointia sekä  

• osaa soveltaa mediateknologiaa omassa kuvallisessa työskentelyssään  

• tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin visuaalista kieltä ja historiaa  

• tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan ja rakennettuun ympäristöön 

sekä niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon 

 osaa käyttää ja arvostaa kulttuuripalveluja  

 

 

 Arviointi  

 

 Kuvataiteen arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Arvioinnin tulee antaa tietoa opiskelijan 

edistymisestä ja kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti omaan kuvalliseen ilmaisuunsa luottaen. 

Opetuksen tulee kehittää opiskelijan itsearviointitaitoja. Arvioinnin kohteina ovat työprosessit, 

työskentelyn tulokset, sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot ja kyky soveltaa teoriatietoa omassa 

ilmaisussaan.  

 

Arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätyötehtävät, luonnokset, itsenäisesti 

suoritettavat tehtävät, yleinen aktiivisuus ja läsnäolo opetustilanteissa.  

Numeroarviointi tai suoritusmerkintä.  
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Työtavat  

 

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti lähiopetuksena oppitunneilla, yksin tai ryhmissä. Tuntityöskentelyn 

lisäksi opetukseen sisältyy aiheeseen sopivia näyttely- ja galleriakäyntejä tai muuta yhteistyötä koulun 

ulkopuolisten tahojen kanssa. Tehtävien toteutuksessa ja virikkeenä voidaan tarvittaessa käyttää 

tietotekniikan mahdollisuuksia.  

 

  

  

 

PAKOLLISET KURSSIT  

 

  

1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• tuntee visuaalisen kulttuurin tärkeimpiä sisältöjä ja perusteita  

• oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja  

• oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia ja muiden sekä taiteen ja 

median kuvia  

• oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti, tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja 

merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja soveltamaan niitä omassa työskentelyssään  

• ymmärtää kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta, erilaiset taidekäsitykset  

• kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa  

• taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus, ulkoeurooppalaisuus  

• oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö  

• kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila, aika  

• kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, formalistinen, semioottinen, ikonografinen ja 

reseptioanalyyttinen tulkinta  

 

  

 

2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalien tuntemusta, estetiikkaa ja  

suunnitteluprosesseja  

• oppii havaitsemaan ympäristöä ja muotoilua esteettisestä, eettisestä, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ja 

kestävän kehityksen näkökulmasta  
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• oppii tarkastelemaan ympäristöä luonnonvaraisena, rakennettuna, sosiaalisena ja psyykkisenä ilmiönä 

sekä kulttuurisena viestinä  

• ymmärtää yhteisö- ja ympäristötaiteen merkityksen ympäristön suunnittelussa ja visuaalisessa 

kulttuurissa  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• tila käsitteenä: tilan kokeminen psyykkisenä, fyysisenä ja sosiaalisena paikkana  

• arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, rakenne, tila, liike, muoto, väri, materiaali,  

suhdejärjestelmät  

• maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman aikansa  

kulttuurisena viestinä  

• arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta  

• mallintaminen, havainnekuvat, pienoismallit, materiaalikokeilut  

 

  

 

  

 

7.2.17 LIIKUNTA  

 

  

Lukiokoulutus  

 

 ”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella…vähintään yksi kurssi  

liikuntaa…”  Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 § 5 mom)  

  

Liikunnanopetuksen tehtävänä on edistää aikuisopiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Liikunnan positiiviset kokemukset vahvistavat psyykkistä vireystilaa ja jaksamista. Liikunnanopetus tarjoaa 

opiskelijalle taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden avulla luodaan valmiuksia omaehtoiseen liikunnan 

harrastamiseen. Opetuksessa painotetaan eettisiä arvoja. Fyysisen kunnon harjoittamisen ja seurannan 

avulla opiskelijoita ohjataan ymmärtämään hyvän kunnon merkitys jaksamiselle.  

 

Liikuntaa opetetaan monipuolisesti ottaen huomioon paikalliset olosuhteet. Opetusjärjestelyissä käytetään  

yksilö-, pienryhmä- ja ryhmäopetusta. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille opetusta eriytetään 

yksilöllisten tarpeiden pohjalta.  

 

  

Opetuksen tavoitteet  

 

 Liikunnan opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• kehittää taitojaan ja tietojaan eri liikuntamuodoissa  

• kokee omaehtoisen liikunnan harrastamisen mielekkääksi  

• osaa arvioida omaa fyysistä kuntoaan sekä asettaa itselleen tavoitteita  

• ymmärtää liikunnan ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä  

• osaa työskennellä rakentavasti, turvallisesti ja vastuullisesti sekä itsenäisesti että ryhmässä.  
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Arviointi  

 

 Liikunnan arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan aktiivisuus, vastuullisuus ja asennoituminen sekä 

taidot, tiedot ja toimintakyky. PAKOLLINEN KURSSI  

 

 Pakollisella kurssilla syvennetään perusopetuksessa opittuja taitoja ja tietoja sekä annetaan mahdollisuus 

tutustua uusiin lajeihin. Kurssin sisällön suunnittelussa otetaan huomioon paikalliset olosuhteet ja 

paikkakunnan tarjoamat mahdollisuudet.  

 

  

 

1. Kuntokurssi (LI1)  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija  

• saa ohjausta monipuoliseen liikuntaan  

• saa perustiedot kunto-ohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen  

• oppii arvostamaan terveyttä ja työkykyä  

• tutustuu rentoutumismenetelmiin  

• kehittyy sosiaalisessa kanssakäymisessä  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• fyysisen kunnon harjoittelu ja rentoutumisharjoitukset  

• sisä- ja ulkopalloilu, mailapelit  

• voimistelu ja tanssi eri muodoissaan  

• uinti- ja vesipelastustaito  

• suunnistus ja luontoliikunta  

• talviliikunta  

• yleisurheilu  

 

  

 

  

 

7.2.18. TERVEYSTIETO  

  

 

Lukiokoulutus  

 

 ”Opiskelijan, joka on aloittanut lukio-opintonsa alle 18-vuotiaana, tulee opiskella … vähintään … yksi  

kurssi terveystietoa…” Valtioneuvoston asetus 955/2002, 9 § 5 mom)  
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 Terveystieto on monitieteiseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jonka tarkoitus on edistää terveyttä, 

hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Tämä osaaminen ilmenee tiedollisina, sosiaalisina, 

tunteiden käsittelyä ohjaavina, toiminnallisina, eettisinä sekä tiedonhankintavalmiuksina. 

Terveysosaamiseen kuuluu valmius ottaa vastuuta oman ja toisten terveyden edistämisestä. Lukion 

terveystiedon opetuksessa tervettä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä ja hoitoa 

tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.  

 

Terveys ymmärretään fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena työ- ja toimintakykynä. Lukion terveystiedon 

opiskelussa terveyteen ja sairauksiin liittyviä ilmiöitä tarkastellaan tutkimus- ja kokemustiedon avulla. 

Tärkeää on myös terveyttä koskeva arvopohdinta.  

 

 

Opetuksen tavoitteet  

 

Terveystiedon opetuksen tavoitteena on, että aikuisopiskelija  

• ymmärtää työ- ja toimintakyvyn, turvallisuuden sekä sairauksien ehkäisyn ja terveyden edistämisen 

merkityksen  

• osaa käyttää terveyden edistämiseen, terveyteen ja sairauteen liittyviä keskeisiä käsitteitä  

• ymmärtää sairauksien, erityisesti kansantautien ja tartuntatautien, ehkäisyn merkityksen ja tuntee niiden 

keskeisiä ehkäisy- ja hoitomahdollisuuksia yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta  

• pohtii terveyttä koskevia arvokysymyksiä ja osaa perustella omia valintojaan ja oppii arvostamaan 

terveyttä voimavarana sekä edistämään terveyttä  

• tuntee kansanterveyden historiallista kehitystä ja väestöryhmien välisten terveyserojen syntyyn  

vaikuttavia tekijöitä  

• tuntee terveyden- ja sosiaalihuollon peruspalveluja sekä kansanterveyteen liittyvää kansalaistoimintaa  

• perehtyy terveyttä koskevan tiedon hankintamenetelmiin sekä osaa kriittisesti arvioida ja tulkita terveyttä 

ja sairauksia koskevaa tietoa ja erilaisia terveyskulttuuriin liittyviä ilmiöitä.  

 

 

Arviointi  

 

 Arvioinnissa korostetaan terveyttä ja sairautta koskevan tiedon ymmärtämistä ja soveltamista. Huomio 

kiinnitetään siihen, miten opiskelija osaa käyttää ja yhdistää erilaisiin lähteisiin perustuvaa tietoa. 

Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan valmius terveyttä ja sairautta koskevaan eettiseen arvopohdintaan ja 

taito perustella omia terveysvalintoja sekä taito arvioida yhteisössä tehtyjä terveyttä ja sairautta koskevia 

ratkaisuja. Terveystiedon arvioinnissa voidaan käyttää kurssikokeita, yksilö- ja ryhmätehtäviä, esitelmiä, 

pienimuotoisia kartoituksia ja tutkimuksia.  

 

  

 

PAKOLLINEN KURSSI  

 

 

1. Terveyden perusteet (TE1)  
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 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen työ- ja toimintakykyyn sekä työ- ja muuhun turvallisuuteen  

vaikuttavia tekijöitä ja osaa arvioida niiden toteutumista omassa elämäntavassaan ja ympäristössään  

• tietää kansantautien ja yleisimpien tartuntatautien ehkäisyn merkityksen yksilön ja yhteiskunnan  

näkökulmasta sekä oppii pohtimaan niiden ehkäisyyn liittyviä ratkaisuja yhteiskunnassa  

• tunnistaa terveyserojen syntyy vaikuttavia tekijöitä  

• osaa hankkia, käyttää ja arvioida terveyttä ja sairauksia koskevaa tietoa sekä pohtia terveyskulttuuriin ja  

teknologiseen kehitykseen liittyviä ilmiöitä terveysnäkökulmasta  

 tuntee keskeiset terveyden ja sosiaalihuollon palvelut.  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• työ- ja toimintakykyyn sekä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä: ravitsemus, uni, lepo ja kuormitus,  

terveysliikunta, mielenterveys, sosiaalinen tuki, työhyvinvointi, työturvallisuus, turvallisuus kotona ja  

vapaa-aikana, ympäristön terveys  

• seksuaaliterveys, parisuhde, perhe ja sukupolvien sosiaalinen perintö  

• kansantaudit ja yleisimmät tartuntataudit sekä niihin liittyvät riski- ja suojaavat tekijät sekä niihin  

vaikuttaminen  

• sairauksien ja vammojen itsehoito, ensiapu ja avun hakeminen  

• terveyserot maailmassa, terveyseroihin vaikuttaviin tekijöihin tutustuminen  

• terveystietojen tietojenhankintamenetelmiä sekä terveyttä koskevan viestinnän, mainonnan ja  

markkinoinnin kriittinen tulkinta  

• terveydenhuolto- ja hyvinvointipalvelujen käyttö, kansalaistoiminta kansanterveystyössä  

 

 

  

 

SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

2. Terveys ja arkielämä (TE2)  

 

 Kurssilla syvennetään pakollisen kurssin tavoitteita arkielämän terveystottumuksien ja selviytymisen 

keinojen osalta. Eri sisältöalueiden avulla tarkastellaan terveysongelmia selittäviä kulttuurisia, psykologisia 

ja yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden tulkintoja. Lisäksi perehdytään käsitykseen itsestä ja muista fyysisellä, 

psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla. Erityisesti korostetaan terveyden ylläpitoon liittyvää vastuullisuutta.  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• oppii tarkastelemaan elämäänsä aikuisuuden ja vanhemmuuden näkökulmasta  

• osaa pohtia ja tarkastella terveyteen ja sairauteen liittyviä arvoja ja arvostuksia  

• osaa perustella omia valintojaan terveyden näkökulmasta ja arvioida elämäntapaan ja ympäristöön 

liittyvien valintojen merkitystä terveydelle ja hyvinvoinnille  

• osaa kuvata koettua terveyttä ja terveysongelmia selittäviä ilmiöitä ja niiden erilaisia tulkintoja.  
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KESKEISET SISÄLLÖT  

• itsetuntemus, aikuistuminen, sosiaalisen tuen merkitys perheessä ja lähiyhteisössä  

• vanhemmuuteen ja perhe-elämään valmentautuminen  

• elämänilo, mielenterveyden ylläpitäminen ja jaksaminen, masennuksen ja kriisien kohtaaminen  

• ruoan terveydelliset, kulttuuriset ja yhteiskunnalliset merkitykset sekä painonhallinta, terveysliikunta,  

syömishäiriöt  

• fyysinen ja psyykkinen turvallisuus, väkivallaton viestintä  

• seksuaaliterveys  

• terveysongelmia selittäviin kulttuurisiin, psykologisiin ja yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja niiden tulkintoihin  

tutustuminen, esimerkiksi elämän mielekkyyden kokeminen, ruumiinkuva/kehollisuus, mielihyvä ja  

riippuvuudet nykyaikana  

• tupakka, alkoholi ja huumeet yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan sekä globaalisesta näkökulmasta  

 

 

  

3. Terveys ja tutkimus (TE3)  

 

Kurssilla perehdytään terveyteen vaikuttaviin historiallisiin tekijöihin ja näkökulmiin, terveyden ja sairauden 

tutkimiseen sekä kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyviin kehityslinjoihin. Kurssilla käsitellään myös 

terveydenhuollossa ja itsehoitona toteutettavia tavallisimpia tutkimuksia sekä niiden tulosten tulkintaa ja 

johtopäätöksiä. Lisäksi perehdytään pakollisen kurssin tavoitteita syventäen terveydenhuollon eri 

käytäntöihin, terveyspalvelujen tarjontaan sekä yksilön asemaan terveyden- ja sairaudenhoidossa.  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija  

• osaa pohtia kansanterveystieteen ja ehkäisevän terveydenhuollon kehityksen päälinjoja kansallisesti ja 

maailmanlaajuisesti  

• osaa hankkia, arvioida ja tulkita terveyteen ja sairauksiin liittyvää tutkimus- ja arkitietoa  

• toteuttaa pienimuotoisia terveys-/terveyskäyttäytymiskartoituksia omassa opiskeluympäristössään  

• osaa käyttää terveydenhuollon palveluja sekä tuntee asiakkaan ja potilaan oikeudet  

• osaa pohtia ja arvioida teknologisen kehityksen merkitystä terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• terveyden edistämiseen, sairauksien tunnistamiseen ja ehkäisyyn liittyviä eri aikakausien menetelmiä  

• terveyskäyttäytymisen ja koetun terveyden tutkiminen: fyysisen ja psyykkisen työ- ja toimintakyvyn  

mittaaminen, ergonomiamittaukset, työhyvinvointi ja siihen vaikuttavat tekijät  

• terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen käytäntöjä, asiakkaan ja potilaan oikeudet  

• tutkimustiedon ja median terveydestä välittämien mielikuvien kriittinen lukutaito, medikalisaatio  

• terveystottumusten arvioiminen ja seuranta sekä tutkimusten tekeminen  
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KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI  

 

 

4. Terveystiedon harjoituskurssi (TE4)  

 

 TAVOITTEET  

Lukion terveystiedon opetuksessa terveyttä ja sairautta sekä terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisyä 

ja hoitoa tarkastellaan yksilön, perheen, yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. TE4-kurssin tavoitteena 

on hakea erilaisia näkökulmia terveyteen liittyviin kysymyksiin, kerrata valtakunnallisten kurssien keskeistä 

tietoainesta, nostaa esille median käsittelemiä ajankohtaisia terveysaiheita sekä antaa opiskelijalle 

valmiuksia terveystiedon ylioppilaskokeessa vastaamiseen.  

 

 KURSSIN SISÄLTÖ  

Kurssilla kerrataan ja syvennetään valtakunnallisten terveystiedon kurssien (TE1 Terveyden perusteet, TE2 

Nuoret, terveys ja arkielämä, TE3 Terveys ja tutkimus) keskeisiä aihealueita. Lisäksi tietoja syvennetään 

perehtymällä terveyteen liittyviin tutkimuksiin sekä analysoimalla terveyteen ja sairauteen liittyvää 

uutisointia ja mainontaa.  

 

Terveystiedon ylioppilaskokeeseen valmistaudutaan käymällä läpi aiempien vuosien ainereaalin tehtäviä. 

Tarkoituksena on, että opiskelija tutustuu erilaisiin tehtävätyyppeihin, oppii tuntemaan hyvän vastauksen 

ominaispiirteet ja osaa esittää tietonsa hallitusti ja tehtävän edellyttämällä tavalla.  

 

TOTEUTUS 
Kurssi on tarkoitettu toteutettavaksi ensi sijassa verkkoympäristössä. Kurssi on mahdollista järjestää myös 
lähiopetuksena. 

Opiskelun tukena ovat terveystiedon kurssi- ja kertauskirjat. 

 

ARVIOINTI  

Kurssin arviointi perustuu opiskelijan tekemiin kurssitehtäviin. Hyväksytty kurssi arvioidaan S-merkinnällä  

(suoritettu).  

 

  

 

  

 

7.2.19. Muut oppiaineet  

 

  

 

 

7.2.19.2. OPINTO-OHJAUS  

 

  

Lukio  
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SYVENTÄVÄ KURSSI  

 

  

1. Opiskelutaito (OP1)  

 

 TAVOITTEEET  

Kurssin tavoitteena on  

• että opiskelija saa aikuislukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot  

• tukea opiskelijaa kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja auttaa häntä löytämään yksilölliset  

tapansa ja vahvuutensa opiskelijana  

• ohjata opiskelijaa tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään tietoa, miten hän saa apua  

näihin ongelmiin  

• ohjata opiskelijaa kartoittamaan tulevaisuuden suunnitelmiaan jatko-opintojen, urasuunnittelun ja  

muiden tavoitteidensa selkeyttämiseksi  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• aikuislukio-opiskelu, opintojen rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen  

• omien toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen  

• itsetuntemus, minäkuva oppijana  

• henkilökohtainen opintosuunnitelma  

• opiskelumotivaatio  

• erilaiset oppimistyylit ja niiden ulottuvuudet  

• oppimisen apukeinot  

• ainekohtaiset erityiskysymykset opiskelussa  

• yhteiskunnan tarjoamat ohjaus-, neuvonta ja tietopalvelut  

2. Tulevaisuus ja työelämä (OP2)  

 

TAVOITTEET  

Kurssin tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata 

häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin muussa 

ohjauksessa ei ole mahdollista syventyä. Kurssilla voidaan tehdä vierailuja jatkokoulutuspaikkoihin ja 

elinkeinoelämään. Kurssi toteutetaan kunakin lukuvuonna toimintasuunnitelman mukaan.  

 

  

  

3. LUE 1, Lukemisen ja kirjoittamisen taitojen kehittäminen (OP3)  

 

TAVOITTEET  

LUE 1 –kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelijoille, joilla on kielellisiä oppimisvaikeuksia.  

Kurssin tavoitteena on  

• tehostaa opiskelijan lukemisen ja kirjoittamisen taitoja  

• tukea opiskelijaa oppimistyylin löytämisessä  

• tukea opiskelijaa opiskelutaitojen parantamisessa  
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• vahvistaa opiskelijan myönteistä minäkuvaa oppijana  

 

KESKEISET SISÄLLÖT  

• lukemisen ja kirjoittamisen taidot  

• oppimistyylit ja opiskelutaidot  

• kurssilla voidaan tarvittaessa arvioida opiskelijan lukivaikeutta ylioppilastutkintoa varten  

 

 

  

4. LUE 2, Kielten oppimisen taitojen syventäminen (OP4)  

 

 TAVOITTEEET  

LUE 2 –kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on vaikeuksia vieraissa kielissä. 

Kurssin tavoitteena on  

• tukea opiskelijaa harjoittelemaan ja kertaamaan keskeisiä kielioppiasioita  

• auttaa opiskelijaa etsimään keinoja sanaston opiskelun tueksi  

• harjoitella luetun ymmärtämistä  

 

  

 

5. MaTu, Matematiikan tuki –kurssi (OP5)  

 

TAVOITTEET  

Matematiikan tuki -kurssi on tarkoitettu lyhyen matematiikan opiskelijoille, joilla on vaikeuksia  

matematiikan opiskelussa. 

 Kurssin tavoitteena on  

• motivoida opiskelijaa kehittämään omaa matematiikan oppimistaan  

• opiskella työtapoja ja menetelmiä, joiden avulla opiskelija oppii hyödyntämään omia vahvuuksiaan ja  

oppimistyyliään matematiikan opiskelussa  

• selvittää syitä matematiikan vaikeuksiin ja pyrkiä poistamaan sekä ehkäisemään niitä  

 

  

 

6. ReTu, Rentoutumisen tuki –kurssi (OP6)  

 

TAVOITTEET  

Rentoutumisen tuki –kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden opiskelua haittaa jännittäminen, pelko tai 

stressi ja jotka näiden syiden vuoksi saattavat alisuoriutua opinnoissaan. 

 Kurssin tavoitteena on  

• harjoitella erilaisia rentoutumismenetelmiä ja pohtia rentoutumisen merkitystä oppimiselle  

• auttaa opiskelijaa löytämään itselleen parhaiten sopivat rentoutumis- ja opiskelumenetelmät sekä tukea 

opiskelijaa oppimaan hyödyntämään opiskelussaan omia vahvuuksiaan ja oppimistyyliään  
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7.2.19.4. LATINA  

  

 

Tavoitteet  

 

 Lukiossa alkavan latinan kielen oppimäärän (B-taso) tavoitteena on välittää kulttuurimme antiikista 

periytyviä muotoja ja olla näin yleissivistävä. Tarkoituksena on luoda myönteinen asenne ja harrastus 

latinan kieltä kohtaan ja oivaltaa antiikin kulttuurin merkitys tämän päivän ihmiselle sekä luoda pohjaa 

latinan kielen jatko-opinnoille.  

 

  

Työtavat  

 

Kaikilla kursseilla käsitellään tekstejä, sanontoja ja kielioppia. Lisäksi tutustutaan kulttuurihistoriaan 

videoiden, äänitteiden ja elokuvien avulla. Oppilaat pitävät esityksiä ja tekevät projektitöitä 

kulttuurihistoriallisista aiheista.  

 

  

Aihekokonaisuuksien toteutuminen  

 

 Latinan kieltä voidaan integroida äidinkielen, vieraiden kielten, historian ja mahdollisuuksien mukaan 

muidenkin reaaliaineiden opetukseen.  

 

  

Arviointi  

 

 Arvioinnissa otetaan huomioon opiskelijan jatkuva suullinen ja kirjallinen näyttö ja kiinnostus latinan kielen 

opiskeluun. Kurssista voidaan pitää loppukoe. Mahdolliset oppilasesitykset ja projektityöt otetaan 

huomioon arvioinnissa. Opiskelija saa valintansa mukaan päättötodistukseen joko suoritusmerkinnän tai 

numeroarvosanan.  

 

  

 

KOULUKOHTAISET SYVENTÄVÄT KURSSIT  

 

  

1. Ikkunat auki antiikkiin (LAB3/1- päiväkoulun opetussuunnitelman mukaan)  

 

 TAVOITTEET  

Kurssin keskeisenä tavoitteena on tutustua antiikin maailmaan, erityisesti Italiaan. Latinan kieltä 

lähestytään nykyajan näkökulmasta. Tutustutaan kieliopin perusasioihin ja ääntämiseen.  

 

 SISÄLTÖ  
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Kurssin aiheina ovat roomalainen koti ja perhe, ammatit, ajan mittaaminen, ruokakulttuuri, opetus ja 

koulut sekä juhlat.  

 

 TYÖTAVAT  

Harjoitellaan ääntämistä, käsitellään tekstejä esim. parityönä ja itsenäisesti. Tutustutaan kulttuurihistoriaan 

videoiden ja äänitteiden avulla. Piristeenä latinankielisiä lauluja.  

 

 ARVIOINTI  

Suoritusmerkintä / numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö sekä mahdollisesti 

loppukoe.  

 

 SUORITUSJÄRJESTYS  

Kurssi suositellaan suoritettavan ensimmäisenä.  

 

   

 

2. Antiikin elämää ja ihmisiä (LAB3/2 päiväkoulun opetussuunnitelman mukaan)  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on tutustua yksityiseen ja julkiseen elämään antiikin roomalaisessa suur- ja pikkukaupungissa.  

Täydennetään muoto- ja lauseopin tuntemusta.  

 

 SISÄLTÖ  

Aiheina ovat yhteiskuntaluokat, avioliitto, naisen asema, kauppa ja merenkulku, sotataito sekä kylpylät.  

 

 TYÖTAVAT  

Käsitellään tekstejä opettajan johdolla, pareittain ja itsenäisesti. Harjoitellaan sanakirjan käyttöä.  

Tutustutaan kulttuurihistoriaan videoiden ja äänitteiden avulla. Tehdään mahdollisesti esitelmä tai  

projektityö itse valitusta kulttuurihistoriallisesta aiheesta.  

 

ARVIOINTI  

Suoritusmerkintä/numeroarvosana. Arvioinnissa otetaan huomioon jatkuva näyttö ja esitelmä tai 

projektityö sekä mahdollisesti loppukoe.  

 

 SUORITUSJÄRJESTYS  

Ennen tätä kurssia suositellaan suoritettavaksi LAB 3/1, ellei alkeita ole opiskeltu muuten.  

 

 

 

  

 

7.2.19.5. KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI  
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Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu yhden soveltavan lukiokurssin puitteissa toteutettavasta portfoliosta 

ja siihen liittyvästä kirjallisesta osuudesta. Molemmat perustuvat annettuihin valtakunnallisiin 

vaihtoehtoihin. Diplomikoe suoritetaan yhden lukiokurssin aikana siten, että 30 tuntia varataan portfolion 

(kuvalliset tehtävät) tekemiseen ja 4 oppituntia kirjallisen tehtävän suorittamiseen. Portfolio tehdään 

itsenäisesti oppilaitoksen tiloissa, opettajan valvonnassa. Kirjallinen osuus suoritetaan oppilaitoskohtaisesti 

kokeenomaisesti samaan aikaan (esim. koeviikolla). Lukiodiplomin tekemisoikeudesta Töölön yhteiskoulun 

lukion päiväopetuksen yhteydessä aikuislukion opiskelijan osalta päättää vastaava kuvataiteen opettaja.  

 

  

ARVIOINTI  

 

Portfolio ja kirjallinen osuus arvioidaan erikseen, mutta diplomikokeen lopullinen arvosana muodostuu 

niiden kokonaisuudesta. Arvioinnin suorittavat kurssista vastaava opettaja ja toinen, koulun ulkopuolinen, 

kuvallisen alan asiantuntija. Portfolion arvioinnissa otetaan huomioon työskentelyprosessi (idealuonnokset, 

kokeilut, kehittelyt, kuvalliset tutkielmat) sekä lopullinen työ.  

Arviointiasteikko on 1-5. Lisäksi annetaan lyhyt lausunto kirjallisesta osuudesta.  

 

  

 

  

7.12.19.6. VALOKUVAUS  

  

 

KU 8  

 

TAVOITTEET  

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu valokuvailmaisun perusteisiin, valokuvan kieleen, historiaan ja eri 

lajeihin. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu käyttämään yleisimpiä valokuvauksen välineitä ja 

ilmaisukeinoja, kehittyy visuaalisen ympäristön havainnoinnissa ja ymmärtää valokuvan merkityksen 

median välineenä.  

 

SISÄLTÖ  

Kurssilla käsitellään valokuvauksen historiaa ja merkityksiä eri aikoina sekä eri lajeja: maisema-, muoto-, 

luontokuvaus, dokumentti, mainos- ja muotikuvaus, taide- ja tieteellinen kuvaus. Opitaan tuntemaan 

järjestelmäkameran rakenne ja toiminta: polttoväli, aukko, terävyysalue, valotus. Tutkitaan valoa: 

luonnonvalo, keinovalo, valon suunta, valon voimakkuus, valon luonne. Harjoitellaan kuvasommittelua, 

kuvan rajausta ja kuvakulmaa. Perehdytään kuvan käsittelytapoihin: mustavalkonegatiivin kehitys, kuvan 

vedostus, fotografiikka, diakuvaus, digikuvaus. Tutkitaan valokuvan käyttöä ja vaikutusmahdollisuuksia 

mediassa.  

 

 TYÖTAVAT  

Yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, luentoja, demonstraatioita ja harjoitustöitä. Mahdollisia vierailukäyntejä 

(näyttelyt, valokuvastudio), vierailijoita. Kritiikkejä ja keskusteluja.  

 

ARVIOINTI  
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Numeroarvosana. Arvioinnin perusteena on läsnäolo, aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyökyky sekä 

opittujen tietojen ja taitojen hallinta, tehtävien suorittaminen, työprosessi ja työn tulos.  

 

  


